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فراخوان

نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

آگهی ثبت نام سال  2021ـ 2020

• خبرهای کانون فرهنگی ایرانیان
• به یاد جان لوئیس
• معرفی و نقد کتاب بارون درخت نشین
• پیوند خرد با مستی در شعر حافظ بنیانی ایرانی دارد
• هابیل و قابیل :انتخابات ریاست جمهوری
• زیر نور مهتاب :کرونا و درس امروز
• بررسی فیلم بنفشه آفریقایی
• جغرافیای فرهنگ ایرانی

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

برنا افتخاری

مشاور متخصص در امور وام های مسکونی و تجاری در سراسر کالیفرنیا

LOANS

خدمات ما شامل
• Residential Loans
• Commercial Loans
 وام های مسکونی و تجاری-1
• Conventional Loans
)درصد پیش قسط3.5  درصد فقط با96.5  (تاVA  وFHA  وام های-2
• Construction Loans
 تجدید وام با نرخ بهتر-3
• FHA, VA and USDA Loans
 میلیون دالر10  وام های بزرگ تا-4
• NO Tax Returns and NO Income Loans

tEL

 وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری-5
 وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد-6

858-225-8586

E-FAX: 858-225-1818

CrEDIt SCorE

CA NMLS # 1853714

11417 W. Bernardo Ct, Ste I
San Diego, CA 92127

AS LOW AS 580

 ساله ثابت30 وام مسکونی
با کمترین نرخ بهره

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487
EstalishEd sincE 2002

All loans offered by Borna Joseph Eftekari
DBA: Federal Capital Funding Group, CA
NMLS # 1853714 and are subject to credit
approval and certain restrictions may apply.
Please contact us for details.

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری
بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی
بیمه عمر
بیمه سالمتی

We offer all types of insurance:

Insurance
•
•
•
•
•
•

Auto
Home
Business Insurance
Workers Compensation
Life Insurance
Health Insurance

Call us for Free Consultation

Tel: 858-225-8586

Fax: 858-225-1818
www.farmersagent.com/beftekari
4144 Avenida De La Plata, Ste A
Oceanside, CA 92056

Farmers Insurance is not affiliated with Federal Capital Funding Group. Farmers Insurance does not offer any lending services.
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با مدیریت ایرانی

خداد اد شریف • متیو فاست • یاسمن شریف • بلیک برگر
WE HANDLE:

CIVIL BUSINESS,
CRIMINAL DEFENSE,
FAMILY PROCEEDINGS,
APPEALS IN FEDERAL
& STATE COURT
Yasaman Sharif, Esq., Matthew J. Faust, Esq., Khodadad “Ko” Sharif, Esq., Blake W. Berger, Esq.,

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE
Lawyers. Ltd.

110 West A Street, Suite 1100, San Diego, CA 92101
(Front and A, Downtown San Diego)
www.shariffaust.com / 619-233-6600 / info@shariffaust.com

مسابقه عکاسی

19با موضوع حفظ محیط زیست و پندمی کووید ـ
Dear Parents and students:
We had started a photo contest for all ISSD students based
on “My Planet, My Home” subject. The deadline to submit
images was originally March 31, 2020. However, due to the
COVID-19 pandemic the deadline was moved to August 31, 2020.
Unfortunately, just a few students have submitted their images.
I had several complains that since the students have very limited
access to the outdoors and environmental subjects. Therefore,
we are adding another subject to the contest: “COVID-19 and I”.
The students can participate on either or both subjects.
The “My Planet, my Home” theme is the environment, global
warming, nature, and pollution, etc.
The “COVID -19 and I” theme is based on the effects of pandemic
on their lives.
The contestants are required to submit one to three
photographs. Their photographs will be judged based on the
concept and artistic quality. The photographs must be taken
by the student. Parent of younger students may only help in
sending them.
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 Spring of 2021. They will be also printed in the
Peyk magazine.
Please email your pictures to iranianschoolsd@gmail.com before
September 30, 2020.
Thank you,
Ali Sadr, Principal
P.S. The students who have already submitted their photographs, do
not need to send them again.
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

هر چند هنوز در شرایط ویژه پندمی به سر می بریم و مهم ترین نگرانی ما سالمت خود و عزیزان مان و بقای جانی
و اقتصادی است ولی نباید فراموش کنیم که واقعه مهمی در شرف رخ دادن است .من هم مانند بسیاری دیگر
تکرار می کنم که انتخاباتی که در پیش است ،شاید بدون اغراق مهم ترین انتخابات زمان حیات ما باشد .البته به
خاطر داریم که در سال  ۲۰۱۶هم عده ای همین ادعا را می کردند .تفاوتی که امروز با آن زمان دارد این است که
جلوه های بسیاری از پدیده های ناشی از آن انتخابات را دیده ایم که شاید هیچ وقت به آن فکر هم نکرده بودیم.
در این چهار سال نه تنها آمریکا بلکه جهان درگیر تغییرات بزرگی شده است.
می دانم که در انتخابات آینده اکثریت مردم تصمیم خود را از حاال گرفته اند که به چه کسانی رای بدهند ،که
البته مهم ترین آن انتخاب ریاست جمهوری است .عده ای خواستار ادامه ریاست جمهوری آقای ترامپ هستند.
عده ای به هر قیمتی می خواهند آقای بایدن را جایگزین او کنند و در روند سیاست این کشور تغییر اساسی
من جالب است این است که هنوز
به وجود بیاورند .نکته ای که برای
عده زیادی تصمیم نگرفته اند که به هنوز عده زیادی تصمیم نگرفتهاند چه کسی رای بدهند! جالبتر این
که اینها هستند که سرنوشت چهار که به چه کسی رای بدهند! جالبتر سال آینده و یا طوالنی تر این کشور
را تعیین می کنند .با این دو قطبی اینکه اینها هستند که سرنوشت این شدن جامعه هر قطب که بیش و
کم حدود سی درصد جمعیت را کشور را تعیین خواهند کرد.
شامل می شود به نماینده قطب
اگر من در موقعیت این دوستان
درصد هم اصال رای نمی دهند.
خود رای خواهد داد .حدود چهل
بودم ،یعنی هنوز تصمیم نگرفته
چرای آن از تصور من هم خارج بودم که آیا اصال در این انتخابات است .یعنی در این شرایط که
تصمیمات دولتی در تمام شئون شرکت کنم یا نه ،و اگر آری به چه زندگی اثر می گذارد ،اینان هنوز
خود کوتاهی می کنند .در اینجا
از شرکت در تعیین سرنوشت کسی رأی بدهم.
سیستم انتخاباتی نظیر الکترال
نمی خواهم به کاستی های عظیم
که از حوصله این بحث خارج است
کالج در مقابل رای اکثریت بپردازم
و در عین حال کاریش هم نمی توان کرد .در این جا روی سخن من با آن حدود پنج درصدی است که تصمیم شان
تعیین کننده است .هر قطب که این گروه را در آن پنج شش ایالت «نا مصمم» به طرف خود بکشد ،برنده است.
سعی من این است که جهت گیری خاصی را به کسی تحمیل نکنم و فقط با ارائه چند سئوال بلکه بتوانم به
این افراد کمک کنم تا درگیر «قطب بازی» نشده و با آگاهی و دانش و دید همه جانبه تصمیم خود را بگیرند.
همان طور که در باال اشاره شد ،با علم به این که همه در شرایط ویژه پندمی و یا نگرانی های روزانه ملموس مثل
حفظ سالمت و بحران اقتصادی درگیر هستیم ولی این انتخابات نه تنها بر روند این پندمی اثر خواهد گذاشت
بلکه اثرات غیر قابل انکار در روند مسائل جهانی و داخلی هم خواهد داشت .اگر من در موقعیت این دوستان
بودم که هنوز تصمیم نگرفته بودم که آیا اصال در این انتخابات شرکت کنم یا نه ،و اگر آری به چه کسی رای
بدهم ،این سئوال ها را از خودم می کردم .بیاییم فاکتور پندمی کووید ـ  ۱۹را فعال کنار بگذاریم .اگر پندمی نشده
بود آیا موقعیت من و خانواده ام ـ از لحاظ موقعیت و امنیت شغلی ،وضع اقتصادی ،وضع بیمه و سالمت،
وضع آموزش فرزندان ،امنیت شخصی و از این قبیل ـ نسبت به چهار سال پیش بهتر شده یا بدتر؟ هر کس
پاسخ دهد .سئوال بعدی در مورد
به راحتی می تواند به این پرسش
جامعه ،شهر ،ایالت و کشور است .قصد من از طرح این سئوالها بیشتر آیا شرایط زندگی ،وضع اقتصادی،
بهداشت ،امنیت ،مبارزه با تبعیض برای دوستانی است که به قولی هنوز نژادی با پیشرفت همراه بوده یا
تصمیم نگرفتهاند و یا فکر میکنند
پاسخ به هر کدام از این پدیده ها
شرایط بدتر شده است؟ شاید
رأی آنان تاثیری در روند سیاست
احتیاج به بررسی و تحقیق داشته ندارد .دوستانی که ادعا میکنند باشد ولی برخی خیلی ملموس اند.
به عنوان مثال برای آمریکایی های «اینها هیچ تفاوتی با هم ندارند»و به ایرانی تبار ،سیاست های جاری
در زندگی روزمره و استفاده از
در چهار سال اخیر چه اثری این بهانه رأی نمیدهند.
سیاست هایی مثل جلوگیری از
حقوق شهروندی داشته است .آیا
کشور قابل توجیه است؟ بسیاری
ورود ایرانیان و ایرانی تبارها به این
از ما به عنوان پناهنده به این کشور آمده و این کشور برای مان موقعیتی ایجاد کرده که زندگی را از نو آغاز کنیم.
آیا سیاست های جاری دولت جاری در رابطه با پناهندگان و مهاجرین مورد قبول ما است؟ یکی از وعده های
آقای ترامپ در  ۲۰۱۶خشک کردن باتالق فساد موجود در دنیای سیاست به خصوص واشنگتن دی سی بود .این
سیاست تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟ به نظر همه دانشمندان و متخصصین مسئله گرمایش کره زمین و
تاثیر آن روی محیط زیست انکارناپذیر است .می دانیم که کشور آمریکا یکی از آلودهگرهای اصلی جهان است .آیا
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کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
در سال  1989در 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 صاحبالزمانی و حسین حاجی موالنا
همکاران نویسنده:
تانیا احمدی ،محمد اهرار ،نوشین خورسندیان،
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  ۱۰صبح تا  ۱۲ظهر
فکس 7335 :ـ)619( 374

issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس 7335 :ـ)619( 374
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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خبرهای کانون فرهنگی ایرانیان

جلسههای هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگوـجوالی و آگوست۲۰۲۰
جلسههای هیئت مدیره کانون در روزهای هشتم جوالی و دوازدهم آگوست
برای بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید .این جلسات به
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت اینترنتی برگزار شد.
برنامه فیلم مستند ،داکیونایت ـ دوازدهم جوالی ۲۰۲۰

َ
«واکس چه» محصول  ۱۳۹۸و به کارگردانی کامران حیدری فیلم منتخب ماه
جوالی بود .این مستند به زندگی و مرگ ابراهیم منصفی معروف به آقا ابرام
خواننده مشهور و ترانه ساز و نوازنده گیتار که در جنوب ایران زندگی می کرد
می پردازد .او در حدود هفتاد سال پیش به دنیا آمد و در پنجاه سالگی از دنیا
رفت .جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ دوازدهم جوالی به صورت مجازی و با
حضور احمد کیارستمی ،کامران حیدری و محسن نامجو برگزار گردید .این
فیلم در آرشیو داکیونایت برای دیدن دوباره موجود است.
برنامه فیلم مستند ،داکیونایت ـ شانزدهم آگوست ۲۰۲۰

ثبت نام مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ آگوست ۲۰۲۰
ثبت نام از دانش آموزان برای دوره  ۲۰۲۱ـ ۲۰۲۰از تاریخ بیست و چهارم تا
بیست و هشتم آگوست  ۲۰۲۰به صورت آنالین انجام گردید .کالس ها فعال به
شکل مجازی در روزهای یکشنبه از ده بامداد تا دوازده ظهر خواهد بود.
نمایش مجازی فیلم کودتای۵۳ 
کانون با همکاری با پخش کنندگان فیلم مستند کودتای  ۵۳محصول سال
 ۱۳۹۸به مدت سه هفته به صورت مجازی در اختیار عالقمندان فیلم قرار
داد .این فیلم به بررسی کودتای سال  ۱۹۵۳علیه دولت مصدق در ایران
میپردازد .در این فیلم بازیگر شهیر انگلیسی ریف فاینس در نقش جاسوس
انگلیسیای که معمار کودتا بوده ایفای نقش میکند  .جلسه مجازی پرسش و
پاسخ در تاریخ  ۲۰آگوست و با حضور کارگردان فیلم ،تقی امیرانی ،والتر مرچ
تدوینگر فیلم های مشهوری مانند بیمار انگلیسی و ِریف فاینس برگزار شد.

«صحنههایی از یک جدایی» محصول  ۱۳۹۸و به کارگردانی وحید صداقت ،فیلم
منتخب ماه آگوست بود .این فیلم مستندی از مراحل پشت صحنه تولید فیلم
جدایی نادر از سیمین است .جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ شانزدهم آگوست به
صورت مجازی و با حضور احمد کیارستمی ،پیمان معادی و وحید صداقت برگزار
گردید .این فیلم در آرشیو داکیونایت برای دیدن دوباره موجود میباشد.
برنامه فیلم و گفتگو ـ بیست و پنجم جون۲۰۲۰
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه جون «شبکه» محصول ۱۹۷۶
و به کارگردانی سیدنی لومت بود .فی دانوی ،ویلیام هولدن ،پیتر فینچ ،و
رابرت دوال از جمله هنرپیشگان این فیلم هستند .محمود بهروزیان میهمان
این برنامه بود که به بررسی و نقد فیلم پرداخت .اجرای این برنامه را محمود
پیروزیان به عهده داشت.
برنامه فیلم و گفتگو ـ سیام جوالی۲۰۲۰
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه جوالی «چشمان کامال بسته»
محصول  ۱۹۹۹و به کارگردانی استنلی کوبریک بود .نیکول کیدمن ،تام کروز،
و سیدنی پوالک هنرپیشگان اصلی این فیلم هستند .فردین صاحبالزمانی
میهمان این برنامه بود که به بررسی و نقد فیلم پرداخت .مجری این برنامه
هم محمود پیروزیان بود.
جنگ فرهنگی سن دیگو ـ هفتم آگوست۲۰۲۰
جنگ فرهنگی ماه آگوست به صورت مجازی و به میزبانی علی صدر برگزار
گردید .سخنران این برنامه آقای هوشیار افسر بود که در دربارۀ تاریخچه تبعیض
نژادی در آمریکا ،جنبش «جان سیاهان مهم است» و جامعه ایرانیان در آمریکا
به سخنرانی پرداخت .در پایان سخنرانی پرسش و پاسخ برگزار گردید.
کمیته نوجوانان کانون
کمیته نوجوانان کانون فرهنگی ایرانیان ،برای کمک به خانوادههای نیازمند
اقدام به جمعآوری مواد خوراکی شامل غذاهای بستهبندیشده و کنسرو کرده
است.

خانهگفتگو
جلسه فیلم و
ایران در بلبوا پارک
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نمایش مجازی فیلم بنفشه آفریقایی
کانون با همکاری «ونرا فیلم» فیلم بنفشه آفریقایی را از تاریخ  28آگوست
به مدت یک هفته به صورت مجازی نمایش داد .این فیلم به کارگردانی مونا
زندی حقیقی و محصول سال  ۱۳۹۸است .هنگامی که شکوه متوجه میشود
فرزندان همسر سابقش ،فریدون را در خانه سالمندان بستری کردهاند،
تصمیم میگیرد که او را بر خالف میل همسر فعلی خود ،به خانه آورد و از او
مراقبت کند .فاطمه معتمد آریا  ،سعید آقاخانی و رضا بابک در این فیلم به
ایفای نقش میپردازند.

دوستان و همراهان گرامی،
امیدواریم در این روزگار سخت در سالمت و امنیت به سر برید .روزگار
غریبی ست! ما در کانون فرهنگی ایرانیان و مدرسه ایرانیان سن دیگو نهایت
تالش خود را می کنیم تا این نهادهای فرهنگی و عامالمنفعه را از این کوره راه
پر تالطم به سالمت به در بریم و کماکان به شما عزیزان خدمت کنیم .اما در
این شرایط بیش از هر زمان دیگری به یاری شما نیازمندیم.
همانگونه که آگاهی دارید ،بخش مهمی از بودجه ساالنه کانون از گرانت
شهرداری سن دیگو تامین میشود ولی متاسفانه به دلیل شرایط ویژه و پندمی
موجود ،شهرداری اعالم کرده است که گرانت ها امسال نصف خواهند شد.
عالوه بر این ،جشن نوروزی که هر سال منبع درآمدی برای ما بود ،امسال
ن وضع کانون را دچار
دچار ضرر و جریمه های ناشی از لغو برنامه گردید .ای 
ی ما وقفه ایجاد
مشکالت مالی کرده و ممکن است در پیشبرد اهداف فرهنگ 
نماید.
در این شرایط شما میتوانید به یکی از راههای زیر ما را یاری نمایید:
ـ اگر عضو نیستید به عضویت کانون در آیید .عضویت کانون سطوح مختلف
دارد :انفرادی ،خانوادگی ،دانشجویی ،برنز ،نقره ،طال و پالتین .هر یک از این
سطوح مزایای خاص خود را دارند .برای اطالعات بیشتر و عضویت لطفا به
سایت کانون مراجعه کنیدpccsd.org/membership :
ـ اگر عضو هستید ،عضویت خود را تجدید کنید.

ـ کمک مالی به هر مقدار موجب سپاس است .تمامی این کمک ها از معافیت
مالیاتی بر خوردار خواهند بود .
ـ اگر دارای بیزنس هستید ،با آگهی دادن در مجله پیک و یا پیک آنالین و یا
در خبرنامه دیجیتال هفتگی کانون به ما کمک کنید تا بیزنس شما را تبلیغ
کنیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا با ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید.

pcc@pccsd.org   (858) 552 9355

 
با سپاس        
کانون فرهنگی ایرانیان

فراخوان

نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در نشست
ساالنه و انتخابات کانون در روز یکشنبه  20ماه سپتامبر 2020حضور به هم
رسانند .همان گونه که آگاهی دارید ،نشست عمومی کانون همیشه در ماه می
بر گزار می شود ولی امسال به دلیل وقوع پندمی کووید ـ  19به تعویق افتاد.
نشست ماه سپتامبر ،در صورت برقراری شرایط مناسب در محل مدرسه
ایرانیان و یا به صورت آنالین برگزار خواهد شد .در این نشست انتخابات برای
جایگزینی چند تن از اعضای هیئت مدیره ،که دوره خدمت شان سپری شده،
نیز انجام خواهد شد.
به ما بپیوندید :اگر مایل به خدمت در هیئت مدیره کانون هستید ،لطفا
مشخصات خود را هرچه زودتر به آدرس کانون یا از طریق ایمیل
pcc@pccsd.org
ارسال فرمایید.
داوطلبان 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 کانونعضویت خود را www.pccsd.org 
تجدید نمایند.
هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

Your Donations are Tax Deductible
Membership or Subscription Application
Name:
Address:
City:
State:
Zip code
) ...........................................................

( ) ……………………. …… Fax:

( Tel:
 Mail:ـ E

Membership:
q $65 Family q $45 Individual
q $25 Students q $40 Senior
q Gold $500
q Donation:

STOP

DREAMING

PLACE YOUR AD ONLINE

PEYKMAGAZINE.COM

q Platinum $1000

q Bronze $100

q Silver $250

q Peyk Subscription $20
q Check enclosed
q MC q Visa

q Credit Card:
q Card #:
Expiration Date:

or go to pccsd.org/membership
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

کرونا و درس امروز
ویروس کرونا به هر یک از ما درسی آموخته است .برای اکثریت ما ،باعث شده
تا فعالیت های روزمره زندگی خود را به سه طبقه تقسیم بندی کنیم:
ـ فعالیت های ضروری
ـ فعالیت های نه چندان ضروری
ـ فعالیت های تفننی ،تفریحی و شاید تا حد زیادی لوکس
این تقسیم بندی اجباری باعث شده است تا تمامی کوشش خود را ،در ابتدا ،به
انجام فعالیت های ضروری خود معطوف کنیم و اگر توان و وقت اضافه داشتیم،
به سراغ فعالیت های «نه چندان ضروری» برویم .فعالیت های تفریحی و تفننی
و لوکس خود را هم بگذاریم برای زمانی که شرایط کنونی رخت بربندد و اوضاع
به روال قبل از کرونا برگردد.
ولی به نظر می رسد این طبقه بندی برای همگان به یک میزان از اهمیت
برخوردار نیست .گروهی از ما دور بودن از فعالیت های لوکس و تفننی زندگی را
برابر با معضلی بزرگ می دانند که گویا آسمان را برای شان به زمین خواهد آورد.
نبود پارتی های شبانه ،عدم حضور در ورزشگاه ها ،عدم امکان مسافرت های
تفریحی ،عدم گذراندن اوقات خود در سالن های سینما و برنامه های گوناگون
هنری ،دوری جستن از اجتماع در ساحل دریاها و اقیانوس ها ،و نیاز مبرم به
برنامه ریزی دقیق بر اساس تطبیق با شرایط موجود این گروه اقلیت را چنان
کالفه کرده است که به هر ترفندی دست می زنند تا این روال ،به قول آنها
کسالت آور ،را بشکنند که ازدیاد هر روزه مرگ و میر انسان ها و درجه باالی ابتال
به این بیماری ناشناخته و در نتیجه خطرناک را به همراه دارد.
مشکل از اینجا آغاز می شود که ما انسان ها ،گاه فراموش می کنیم که در سالیان
گذشته خود که نه تلفن همراه داشتیم و نه خانه چند اطاقه آن چنانی و نه
اتومبیل های متعدد ،نه مجبور بودیم در حال رانندگی «کمربند ایمنی» ببندیم
و نه ماسک بزنیم کماکان «زندگی» جریان داشت و ما با آن راحت بودیم .تلفن
همراه ،البته زندگی ما را آسان تر کرد ولی هدف اساسی استقبال از این پدیده
جالب دسترسی سریع به یکدیگر بود؛ نه این که از تلفن همراه به عنوان وسیله
«پیام گیر» استفاده کنیم .خانه چند اطاقه برای تسهیل زندگی بود نه برای
احساس تنهایی کردن و غمگین شدن ،داشتن اتومبیل های متفاوت برای گیر
نیفتادن در موارد ضروری خرابی اتومبیل بود نه برای نگرانی از پرداخت اقساط
بیشتر و بیمه و هزینه تعمیر بیشتر.
مسئله ،خصوصیت همگانی ما انسان ها به «عادت» است که ترک آن هم
«موجب مرض»! ما به آنچه که در حال حاضر داریم چنان «عادت» کرده ایم
که گویا نبود آنها تمامیت زندگی ما را مختل می سازد ،نگاهی بس دور از
حقیقت .اگر امروز ،تلفن همراه را از ما بگیرند ،به طور قطع ،زندگی روزمره ما
تا حدودی دچار اختالل خواهد شد ولی پس از چند ماه دوباره به نداشتن آن
عادت خواهیم کرد .اگر ورزشگاه ها ،سالن های سینما و تاتر ،کلیساها و مساجد
و کنیساها برای مدتی بسته بمانند ،مسلما در روال عادی زندگی مان تاثیری
گذرا خواهند داشت ولی از درجه ایمان ما به اعتقادات مان نخواهند کاست.
حال چه می شود اگر موهای سرمان بلندتر از معمول گردند ،ناخن هایمان چند
ماهی مانیکور نشوند ،فیلم ها را در خلوت خانه خود ببینیم نه در سالن های
سینما ،دعا را در منزل و قلب خود بخوانیم نه در مکان های مذهبی ،دوستان
و عزیزانمان را در «فیس تایم» ببینیم نه در پارتی های شبانه؟
مگر روزگاری که بستن «کمربندهای ایمنی» قانون شد ،غرولند نکردیم و سعی
نکردیم تا از پوشیدن کامل آن تا حد امکان طفره برویم؟ نتیجه چه شد؟ امروز
اکثریت قریب به اتفاق ما ،اولین حرکتمان در زمان نشستن در اتوموبیل بستن
همین کمربندهای ایمنی است که در چند سال قبل در موردش غرولند می کردیم!
اعتقادم بر این است که هیچ یک از مواردی که در نتیجه یورش ویروس کرونا
به جامعه امروز ما ،به نوعی ،تحمیل شده است از اهمیت خاصی برخوردار
نیستند .انسان همان گونه که به داشتن این گونه تسهیالت زندگی «عادت»
می کند ،به راحتی می تواند به نبودشان هم عادت کند .فقط باید بتواند شرایط
8
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حاضر را درک کند و حمله این عامل طبیعی را به زندگی خود ،در درجه اول،
بسیار جدی بگیرد و در درجه دوم ،به عنوان یک مرحله گذرا بنگرد .میزان
هوش و ذکاوت آدمی بسیار باالتر از درک چنین شرایط موقتی است که امروز
در جهان ما حاکم شده است.
آنچه که نبودش در جامعه انسانی باید به راستی نام «معضل» بگیرد برگشت
به شرایط و دورانی است که مفاهیم و دستآوردهای مهم و ضروری انسان امروز
مورد حمله قرار گیرند؛ مفاهیمی چون «آزادی»« ،عدالت اجتماعی»« ،آزادی
بیان و اندیشه».
در این گونه موارد است که حیات انسانی ،هرگز قابلیت نقب به گذشته را
ندارند و استدالل مسائل پیش پا افتاده ای چون عدم حضور در سالن سینما را
نمی توان و نباید در مورد آنها به کار گرفت.
ممکن است روز و روزگاری ،نبود عدالت اجتماعی نُرم و روال زندگی بوده است ولی
قرار گرفتن تفکر آزادی و عدالت اجتماعی در گفتمان جامعه بشری راهی است یک
طرفه و غیر قابل برگشت  .به خصوص که در نتیجه کوشش قابل تحسین و تقدیس
انسانهای بیشماری ،آن گفتمان ،به صورت قوانین نوشته شده و تصویب شده
درآمدهاند و مهر تصویب مردمان جامعه را بر خود تثبیت نمودهاند.
به همین خاطر است که عدم احترام به این گونه دستآوردهای گرانقدر بشری ـ
که گاه با گذاشتن زانوی یک پلیس بر روی گردن یک انسان و فشردن تا سرحد
مرگ در معرض دید انسان ها قرار می گیرد ـ جامعه به یک باره ُگر می گیرد
و مرد و زن و سیاه و سفید و پیر و جوان در خیابان های شهر و در فضاهای
مجازی حاضر می شوند تا مراتب تنفر خود را از آنچه دیده اند و شنیده اند با
صدای بلند ابراز دارند و خواستار تغییر بنیادین در قوانین حاضر گردند .در
اینجا است که «حرمت انسانی» مورد تجاوز قرار گرفته است و جامعه اجازه
نخواهد داد تا روال جامعه به زمان های گذشته برگردد .این گونه مفاهیم نیاز
به عادت ندارند بلکه نیاز مبرم آنها به «پاسداری» است.
اگر نگاه دیگری به طرز تفکر آن اقلیت جامعه بیفکنیم به طور قطع تعجب
خواهیم کرد که با وجود بیدادگری ویروس کرونا و مرگ بیش از هزار نفر در
روز ،حتی پس از گذشت شش ماه از شروع شیوع این بیماری ،طبق آمارهای
اعالم شده ،هنوز بیست و پنج درصد از مردمان آمریکا عدم استفاده از ماسک
را جزیی از حقوق حقه خود می دانند و بر این باورند که «آزادی» آنان مورد
تهاجم قرار گرفته است .این گونه نگریستن به واژه محترم «آزادی» بسیار متاثر
کننده است .بعید نمی دانم که این اقلیت ،همان اشخاصی باشند که در پیوند
با دستور رئیس جمهور منتخب شان ،با سالح های مهلک نظامی در خیابان ها
حاضر می شوند تا به قوانین تعطیل عمومی اعتراض نمایند بدون توجه به دلیل
منطقی تعطیل عمومی.
این جماعت با تعبیر نابخردانه از مفهوم آزادی ،استفاده از ماسک را نه در رابطه
با کوشش همگانی برای سالمت جسمانی جامعه ،بلکه عملی برای محدود
کردن آزادی های شخصی خود می پندارند و در عین حال ،جان باختن یک
انسان در زیر زانوی یک پلیس را مغایر با آزادی نمی بینند .وجود این اقلیت در
تمامی جوامع انسانی همیشه سد راه پیشرفت و تعالی جامعه بوده و خواهد
بود .شوربختانه معتقدین به آزادی و حقوق انسانی همیشه بخشی از توان خود
را برای خنثی کردن صدمات این اقلیت به کار برده و خواهند برد.
امیدوارم در بین جامعه ایرانیان این گونه برداشت نابخردانه از آزادی محلی از
اعراب نداشته باشد و به جای آن با تجربه تلخی که از تاریخ قومی و حکومتی
خود داشته و داریم توان خود را به کار بریم تا پاسدار مفهوم متعالی «آزادی»
باشیم .مفهومی که آحاد جهان انسانی را ـ علیرغم رنگ ها ،نژادها ،اعتقادات
قومی ،مذهبی ،و جنسیتی ـ در برگیرد که تنها راه رستگاری همگان است.
به یاد داریم که:
ـ آزادی ،بیش از عادت ،نیازمند پاسداری است
ـ حضور مقوله آزادی در گفتمان جامعه ،یک طرفه و غیر قابل بازگشت است

معرفی و نقد کتاب
از نوشین خورسندیان

بارون درخت نشین

(رمان)
ایتالو کالوینو
ترجمه پرویز شهدی
نشر چشمه

اگر در ترافیک گیر کرده باشید و هیچ راهی برای گریز از این بن بست نداشته
باشید چه می کنید؟ قطعا اگر در میان این بن بست باشید کاری از دست
شما ساخته نیست اما اگر کسی سوار بر یک هلی کوپتر از باال این مشکل را
ببیند می تواند گره های ترافیکی را یافته و آنها را بگشاید .سال ها پیش کتابی
خواندم با نام سایکوسایبرنتیک از دکتر ماکسول مالتز که در آن آمده بود این
واژه به مفهوم هدایت ذهن به سوی هدفی مفید و سودمند است .در «بارون
درخت نشین» کوزیمو همان شخصی است که مشکالت خانواده و جامعه اش
را می بیند و چون می داند که در همان ارتفاع نمی تواند گره گشا باشد لذا با
شجاعت برای همیشه از زمین فاصله می گیرد و باالی درخت سکنا می گزیند
تا خانواده و متعاقبا جامعه را از بن بست خارج کرده و به سوی هدفی معین
و مفید بکشاند .پر واضح است که این کار ساده نیست و سختی ها و مصائب
خود را دارد.
«طنز زبانی است برای بازگو کردن حقیقت هایی که خیلی وقت ها نمی توان به
زبان آورد ،زبانی که هرگز کهنه نمی شود و همیشه تر و تازگی و شادابی اش را
حفظ می کند ،درست مثل همزادش کاریکاتور .کالوینو در به کار گرفتن این
ِ
استاد مسلم است .همه ی آثارش به ویژه سه گانه ی «نیاکان ما» سرشار
زبان
است از بدیهه گویی ها ،ظرافت ها ،لودگی ها و بیان حقایق تلخ دنیای امروزی از
زبان گذشتگان دور و نزدیک .شوالیه ی ناموجود ،ویکنت دو نیم شده و بارون
درخت نشین که سه گانه ی «نیاکان ما» را تشکیل می دهند ،جزو شاهکارهای
مسلم و فناناپذیر ادبیات جهان اند».
رمان با این کلمات آغاز می شود« :پانزدهم ژوئن  1767بود که برادرم کوزیمو
آخرین بار سر میز غذا میان ما نشست .خوب یادم هست ،انگار همین دیروز
بود .در اتاق ناهار خوری مان ،در ویالی اومبروزا بودیم .شاخه های انبوه
توی باغ از پنجره ها دیده می شدند .ظهر بود؛ یعنی ساعتی
بلوط غول پیکر ِ
که خانواده ی ما ،به پیروی از سنتی قدیمی ،برای خوردن ناهار پشت میز
می نشستند .خوردن ناهار در بعدازظهر ،روشی که از دربار فرانسه تقلید شده
بود و همه ی خانواده های اشرافی از آن پیروی می کردند ،در خانواده ی ما
رسم نبود .کوزیمو بشقابش را که پر از حلزون بود پس زد و گفت«:گفتم
نمی خواهم ،یعنی نمی خواهم ».چنین سرپیچی خیره سرانه ای در خانواده ما
سابقه نداشت».
راوی این داستان ،بیاجو است؛ برادر کوزیمو .او تعریف می کند که پدرش از
اشراف منطقه بوده ،و مادرش جزو معدود زنانی که با جزئیات میدان های
جنگی آشنا بوده است .کوزیمو از پدر تا حدی خصیصه اشرافی و از مادر خصلت
جنگجویی را به ارث برده است .او یک شبه تصمیم می گیرد که باالی درخت
برود و دیگر هرگز پا بر زمین نگذارد ،چرا که برای بهتر دیدن باید از زمین فاصله
گرفت .از آن به بعد تجارب تلخ و شیرینی کسب می کند :با طبیعت آشتی
می کند ،زندگی در ارتفاع را می آموزد و نیازهای طبیعی خود را برطرف می کند،
جابجایی و حتی دویدن از یک درخت به درخت دیگر را فرا می گیرد ،شکار را
یاد می گیرد ،عاشق می شود ،دوستان متعددی پیدا می کند ،چند نفری با او
دشمنی می کنند ،با راهزنان و دزدان آشنا می شود ،پی به درد و رنج کشاورزان
و باغبان ها می برد ،درس می خواند و خود را در دنیای مطالعه غرق می کند.
کوزیمو به این خاطر که از زمین فاصله گرفته است می تواند مردم را از نقشه
منطقه آگاه سازد و به شکارچیان بگوید که چه حیوانی را در کجا شکار کنند ،و
در آتش سوزی ها چه کنند .او نیاز داشت که به پدیده های دور از دسترس نفوذ
کند و به همین دلیل از درخت باال رفت تا توانایی خود را افزون کند .درست

به همین دلیل از خانواده و جامعه سنتی و فئودالی فاصله
گرفت« .کوزیمو پی برد که گردهمایی ها و متحد شدن ها
قدرت ویژه ای برای آدم ها به وجود می آورد ،استعدادها را
شکوفا می کند و سرزندگی و شور و اشتیاقی به زندگی شان
می بخشد که به ندرت هنگام تنها بودن برای شان میسر است؛
به ویژه فهمید افراد نیک سرشت و پاک طینت فراوان اند و
کامال قابل اطمینان ».در فلسفه آنچنان رشد می کند که با روسو و ولتر مکاتبه
می کند و سئوالهایش را از آنها می پرسد .کم کم آوازه او به شهرها و کشورهای
اطراف می رسد .ولتر از بیاجو می پرسد که آیا برادرش برای نزدیک تر شدن به
آسمان ،درختان را انتخاب کرده و جواب می شنود که خیر ،برای بهتر دیدن.
این جمله کامال نمادین است .کوزیمو که بعدها لقب بارون می گیرد سنت ها
را ،خصوصا سنت های خانوادگی را رها می کند و بر علیه آنها طغیان می نماید.
با این که پسر ارشد خانواده است ،جانشینی پدر را نمی پذیرد و حتی فئودالیته
را برنمی تابد .ارتباط بارون با خانواده و مردم شهر ،ارتباط انسان اروپایی در
عصر رنسانس است.
نکته زیبای داستان این است که به طور اتفاقی مطلع می شود که گروهی از
اشراف همانند خودش بر روی درختان زندگی می کند .اما با این تفاوت که
پادشاه به آنها دستور داده پا بر خاک نگذارند و آنها در آرزوی عفو ملوکانه شب
و روز را بر درختان سر می کنند چون برخالف کوزیمو انتخاب شان اختیاری
نبوده است .اینجا به راحتی می توان سبک طنز و فانتزی را در روایت دید.
بقیه در صفحه ۲۰

www.SanDiegoAccidentLawCenter.com

Ali Golchin, Esq.

619.827.8777
golchinlaw@gmail.com
Auto Accidents • Bike Accidents
Medical Malpractice • Work Injury
Workers Compensation

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista
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ترجیعبندی برای لنگرگاه همیشگیام :بوشهر
آه ای همیشه بندر
خلیج را
یابوی خسته ای که گاری بزرگ
به سوی شوره زاران
بر شانه می کشانی و هرگز نمی رسانی
چه راه بی نهایتی
چه مژه های تلخ بلندی دارد این آفتاب
که غوا از سراب می رویاند
و زهر از بیابان می جوشاند
چه ظهر پر مخافتی2
بندر
صیاد پیر خسته یک دنده
که تور سبز دریا را
غران رقص مدهش شوریده ها و شیر3
بر کتف ها گره زده
با قصد روستاهای مطرود
می کشانی
هرگز نمی رسانی
چه اشتهای شومی دارد این آسمان
که می مکد پرنده و ماهی را
به آرواره های حریصش
و قحط می تراود
از بزاق پلیدش
بوشهر خون و قاچاق
بوشهر طاق جنی و خونی
جن قدیم خونی استعمار
بوشهر قهوه خانه و پر حرفی
قصیل1

گردآوری از سعید نوری بوشهری
بوشهر سرزمین ابا و اجدادی من است و من اما در مورد آن در حد حدیث ها و حکایات
پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و محدود به چند سفر توریستی و دو سه ماموریت اداری
می دانم .اسم ها ولی در ذهنم نشسته اند ،اسم محله ها :کوتی ،جبری ،شکری ،جفره،
جاللی ،سنگی ،هاللی ،شغاب ،بهمنی ،پودر ،مخ بلند ،ریشهر ،تنگک ،دواس ،بندرگاه،
...؛ اسم افراد :رئیس علی دلواری ،شیخ حسین چاه کوتاهی ،خالو حسین دشتی
(بردخونی) ،سید بهمنیار حسینی (مفتون) ،زایر محمد علی دشتی (فایز) ،صادق
چوبک ،منوچهر آتشی ... ،بوشهر را می توان از زبان شاعران و نویسندگان بوشهری
و یا آنان که اصل نصب شان به بوشهر می رسد بهتر شناخت« .يادداشت های يک سفر
تابستاني به بندر بوشهر ـ بندر حاال و بندر زيتری» نوشته نجف دریابندری سفرنامه ای
طنزگونه ای است در مورد بوشهر که در مجله گل آقا ،شماره  27به تاریخ پنجشنبه
 ۲آبان  ۱۳۷۰به چاپ رسیده و خواندن آن با لطف بسیار همراه است .اشعار منوچهر
آتشی ،شاعر بوشهری ،هم پر است از واژه ها و مضمون های زبانی گویش بوشهری .در
این شماره دو شعر از او را انتخاب کرده ام که حال و هوای بوشهر را به تصویر می کشد.

بوشهر دور
بوشهر دیر،
ِ
ِ
بوشهر

بوشهر دیر
ِ

بوشهر دور
ِ

دورتر از روزهای کودکی من.

بوشهر

با کوچه های ِ
تنگ خم اندر خم
ـ که آسمان

باریک و خیس و منکسر از آنها می ریزد ـ
و خانه ها  ،بر شانه آن کوچه ها

آنگونه رو به جانب هم سینه پیش داده اند

ـ با آن دریچه ها و درهای بسیار ـ

مهنا4

که انگار

پرگویی زنانه بی پایانی را
ِ

یک بند

واگویه می کنند
[بوشهر!

شبه جزیره پیر!

ِ
نهنگ به ِگل نشسته سرسخت!
پیر
ِ
کانگونه سر خدنگ چ ّله صحرا کردی

تا قلب پر تالطم اقیانوس!

بوشهر دور ،دورتر از روزهای کودکی من!]
«منوچهر آتشی»
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بوشهر میر
دریانورد عاصی بی پروا
عیار کوچه ها و کوشک های پر خطر دریا
که ریسمان گیسوی وحشی را
بر کتف ناوهای انیران می تابانی
مغرور می کشانی
تا پیش پای بیرمی سرفراز
چون کهره های قربانی
بر خاک افکنیشان
همواره می کشانی و هرگز نمی رسانی
چه قوم بی شکوه فراموشکاری
دایدم آنچه مرد تواند داد
اما باور نمی کنند
تاریخ چه کاسب وقیح طلبکاری
بوشهر کار و بازار
بازار بوی ماهی
بوشهر شعر و شروه
بوشهر زار زار
در نوحه های بخشوی پیرار5

بوشهر شوره و شکوه
در چله های شبنم و شرجی
بوشهر بوی ماهی
و باز چه رازناک
می خواند آن غریبه شبگرد
در کنج قهوه خانه کاکی
پسین گینی ز بندر بار کردم
غلط کردم که پشت از یار کردم
رسیدم بر سر بست چغادک
نشستم گریه بسیار کردم
بوشهر ! آشیانه شوریدگان دریا دل
نادم به شوره و شکوه و فایز به ناله است
باکی
به دام غربت و مفتون اسیر هجر
و آتشی به وادی حیرت
سوداییان بی سر و سامان خویش را
تا چند می دوانی و  ...هرگز نمی رسانی؟

«منوچهر آتشی»
۱ـ قصیل :آنچه از کشت سبز بریده می شود.
۲ـ مخافت :ترس ،خوف
۳ـ شوریده و شیر انواع ماهی هستند.
۴ـ دریانوردی که در زمان حکومت زندیان با هلندی ها در خلیج فارس جنگید .مهم ترین کار او
شکست هلندی ها و بیرون راندن آنان از جزیره خارک بود[ .ویکی پدیا]
۵ـ جهانبخش کردی زاده ،مشهور به بخشو ،نوحه خوان و شروه خوان بوشهری

این روزها عروس خاورمیانه ،بیروت ،زخمی است ،خاک آلود است ،و غرق در
آتش و خاکستر است .شعری به نام «برای بیروت (لبیروت)» از جوزف حرب
با ترجمه محمد حمادی تقدیم خوانندگان می گردد.
به نقل از etemadonline.com

منوچهر کوهن شاعر است و در زمینه فرهنگی و ادبی در لس آنجلس کالیفرنیا
فعالیت می کند .از او چند کتاب و مجموعه شعر ـ مانند برای که بسرایم؟،
ذوق حضور ،در آوار دریا ،و مزامیر پنهان ـ به چاپ رسیده و برخی از شعرهای
او به زبان انگلیسی برگردانیده شده است .در این شماره یکی از شعرهای دوزبانه
منوچهر کوهن به نام با عشق تا همیشه ( )With Love, Forevermoreتقدیم
خوانندگان می شود.
با عشق تا همیشه
من هرگز باور نکرده ام
جهان را با یک رنگ
همه سبز؛ یا همه سرخ
یکسره سپید یا سراسر سیاه
آیا تو؛ رویاهایت را با جلوه رنگین کمان
بیشتر دوست نمی داری؟
من هرگز نخواسته ام
آسمان را با یک سرود
ورود را با یک رایحه
و قلبم را با طپشی یکسان
اما آیا این تویی که؛
هزاران ترانه در تالطم جانت نهفته داری...؟
وهزاران بهار در فصول چشمانت؟
که این چنین پر شور و بیقرار
در تو غرقه ام...

«منوچهر کوهن ـ منتشر شده در صفحه فیسبوک  ،Cohen Manouهشتم ژوئن » 2020

With Love, Forevermor...
A Poem by Manouchehr“ Manou ”Cohen
English Adaptation by Payman Akhlaghi

برای بیروت
بیروت را درود و سالمی از قلبم
و بوسه هایی نثار دریا و خانه هایش
برای صخره ای بسان چهره ی دریانوردی کهن
بیروت شرابی از روح و روان ملت،
بیروت نان و یاسمنی از دسترنج ملت است
پس چگونه به طعم آتش و دود درآمد
بیروت را افتخار و ابهتی ست از خاکستر
بیروت را خون فرزندی ست که بر دستانش حمل شد
شهر من چراغش را خاموش کرد
دروازه اش را بست و در آسمان تک و تنها ماند
تنها با شب...
تو از آن منی ...آه تو از آن منی ،مرا در آغوش بگیر
تو پرچم منی و دامان آیندهام
و موجی برای سفرم
زخم های ملتم شکفتند
شکفتند ...اشک های مادران...
تو از آن منی بیروت ...تو از آن منی ...آه مرا در آغوش بگیر
« جوزف حرب»

I never believed in
The world in one color,
All in red ,or in green,
A vast canvass of white,
Or a single wash of black.
Tell me
If you don’t rather your dreams
…Dyed in a potful of rainbow
I never wished
For the sky to have but one tune,
For the river to carry a single scent,
…For my chest to beat with a constant heart
So ,tell me if that isn’t you,
With the thousand songs in the turmoil of your soul,
With the thousand springs in the seasons of your eyes,
In whom,
Restless, aflame,
I dive,
…I drown
Manouchehr Cohen
June 8, 2020 Published in Facebook
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.مدرسه ایرانیان سندیگو سی و سومین سال فعالیت خود را آغاز میکند

 همه کالسها از راه دور و به صورت آنالین برگزار میشود19 به خاطر وجود پندمی کووید ـ

A Little History
ISSD is starting its 33rd year of service. In September of 1988, the first
group of students attended the Persian classes at the All Hallows
Catholic Church building in La Jolla. My predecessor Mrs. Shahri
Estakhry with the help of a group of enthusiastic parents established
the Iranian School of San Diego.
Shortly after they formed the Persian Cultural Center (PCC) as a
nonprofit organization to be able to expand cultural activities and
better serve the Iranian American community, and the rest is history.
Almost 2,000 students have attended ISSD since 1988. Last year we
had 280 students to learn Persian Language and Iranian culture. ISSD
has been a pioneer in teaching Persian as a heritage language. We
have created our own textbooks that have been used in many schools
around the country. ISSD has its own teacher training program. Our
Persian Language Program is accredited
by all local school districts. High school students can take Persian at
ISSD to fulfill their second language requirements.
The Persian Dance Academy as a part of ISSD has been teaching Iranian
folk dances and performing dances at various cultural events.
PCC, our mother organization has grown as well. Peyk (peykmagazine.
com) our bi-lingual cultural magazine reaches thousands of readers
around the world. PCC has presented hundreds of cultural events, music
concerts, plays, movies, etc.In 2013, PCC with the help of the community
purchased and established the Iranian American Center (IAC) that has
been the home for the community by hosting many cultural gatherings.
In the past 32 years, ISSD along with PCC have become two of the most
successful cultural organizations outside of Iran. That by itself is a great
cause for celebration.
Ali Sadr – ISSD Principal
____________________________________________________
ISSD has prepared six-volume textbooks based on the latest findings
of academia on “heritage language” teaching and our own hands-on
experience in the past 32 years. These books are currently being used in
several schools around the country. They are available for purchase for
schools or individuals.
If you are interested, please contact our office at (858) 552-9355
to order

www.issd.pccsd.org

follow us on Facebook and Instagram
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2020 ـ ـ ــ2021 آگهی ثبت نام سال
ISSD Registration For Academic Year 2020-2021
The registration would be fully online this year
Monday August 24 through Friday August 28, 2020

Issd.pccsd.org/registration

Iranian School of San Diego starts
its 33 rd year of service.
Registration of the Iranian School of San Diego for the academic year
2020-2021 starts on Monday, August 24, 2020, online and ends on
Friday, August 28, 2020. To register, please visit issd.pccsd.org.Due
to the COVID-19 pandemic and current limitations, the classes will
be virtual and on Sundays from 10 AM to 12 noon. The classes will
start on Sunday, September 13, 2020. Due to the remote nature of the
classes, we are open to register students from other geographic areas.
ISSD is accredited by all local school districts. That means that high
school students f can take the Persian language at ISSD to fulfill their
second language requirement. These students should obtain their
specific form from their high schools and send them to issd@pccsd.
org before September 13, 2020.These are the classes offered at ISSD:
Persian Language classes, meeting once a week on Sundays
- Pre-K classes for 5 years old students.
- Kindergarten classes for 6 years old students.
- Persian language classes from Persian 1(P-1) through Persian 6
(P-6), for 7-year and older students. Each level takes one year to complete.
- Persian language classes for adults, beginner, intermediate, and
advanced.
Extracurricular activities, meeting once a week on Sundays (the time
would be determined)
- Persian Dance, for 5-year old to teenagers,
- Persian Dance for adults,
- Persian music, Setar, minimum age 9,
- Theatre, acting and art creation, minimum age 9,
- Drawing and Painting classes, minimum age 9,
- Persian Conversation
- Drawing and Painting classes, minimum age 9,
13
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General Notes:
- The classes would be conducted on Zoom.
- The classes are limited to 10 students.
- The minimum number of students for the extracurricular 		
activities to form is 5.
- We will provide a textbook, notebook, and a folder for all 		
students. You can obtain them from the Iranian American 		
Center (6790 Top Gun Street #7) on Tuesday, September 		
8 through Thursday, September 10, from 10 AM to 2 PM. Social
distancing will be applied.
- Due to the remote nature of the classes, we are open to register
students from other geographic areas. If you know of anyone
interested, please forward them this information.

انتخاب رئیس جمهور از این آسونتر نمیشه!

هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی،
همان طور که در شماره های قبل به آگاهی رسید این صفحه را اختصاص
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 شدهاند ،نقطه نظرهای متفاوت و حتی مخالف
یکدیگر دارند .از آنها خواسته ایم تا در هر شماره بحثی را مطرح کنند و نقطه
نظرهای خود را بگویند .ما بدون هیچ قضاوتی این دیدگاه ها 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 نظر خود را ،از طریق فرستادن ایمیل به
آدرس پیک ،با ما در میان بگذارند .گفتار این بار هم در رابطه با «انتخابات
ریاست جمهوری» است.
هابیل :خوشحالم که سالم و سرحالی و هنوز توی خونه موندن و سر و کله
زدن با بچه ها روانیت نکرده .خواستم بیایی دم آب یه قدمی بزنیم و صحبتی
بکنیم .ببینم .اوضاع و احوال
اینقدر جامعه قطبی شده که هر کی فقط رو چطوری می بینی؟ هنوز فکر
می کنی ترامپ برنده می شه و
با قطب خودش و توی حباب خودشه و
جمهوری خواه ها کنگره رو یه
همون حرفا رو که همه قبول دارن با هم
دست می کنن؟ اوضاع کرونا
می زنن.
رو چطوری می بینی؟ آیا هنوز
خوشبینی که قضیه به زودی
تموم می شه؟ حتی با بیشتر از پنج میلیون مبتال و صد و هفتاد هزار کشته؟ در
واقع می خواستم ببینم نظرت درباره شعار پرزیدنت ترامپ که «آمریکا را دوباره
عالی می کنیم» چیه؟ به نظرت تونست برنامه هاش رو پیاده کنه و آمریکا را عالی
کرده و چهار سال دیگه می خواد که عالی تر هم بکنه؟
قابیل :ای بابا! تو هم که هنوز سالم علیک نکرده می پری توی سیاست .اصال
انگار نه انگار که دو ماهه همدیگر رو ندیدیم! آره خیلی ممنونم از احوالپرسیت!
حال همه خوبه! شماها چطورید! آخه چرا هر وقت منو می بینی هنوز چاق
سالمتی نکرده یه سری سئوال ردیف شده از جمهوری خواه ها و ترامپ از من
می کنی؟ مگه من سخنگوی ترامپم .اون خودش دائم داره هر کاری می کنه رو
با توئیت و کنفرانس مطبوعاتی می گه .دیگه چه لزومی داره که منو زیر سئوال
بگیری؟
هابیل :حق با توئه و نباید مرتب با این سئوال ها و بحث ها بهت گیر بدم و به
برادری و دوستی مون لطمه بزنم .از این جهت ازت معذرت می خوام  .ولی
واقعیت اینه که تو تنها ترامپی و جمهوری خواهی هستی که می شه باهات
حرف زد چون احترام بحث رو نگه می داری .این قدر جامعه قطبی شده که هر
کی فقط با قطب خودش و توی حباب خودشه و همون حرف ها رو که همه
قبول دارن با هم می زنن .نه این که سعی نکرده باشم با کسی دیگه با عقاید تو
صحبت بکنم .خیلی سخته .تا طرف حس می کنه مخالف ترامپی فورا یه سری
حرف و شعار و اطالعات غلط می ریزه بیرون و هرچی می خوای بگی که بابا این
اطالعات رو از کجا آوردی و یا این غلطه و اون مشکوکه ،فورا می گه توطئه
است و فیک نیوز و چینی و ماچینی رو به رخت می کشه .اینه که مجبورم یقه
تو رو بگیرم .می دونم که ناراحت نمی شی و می دونی که واقعا دلم می خواد
نقطه نظرات رو بدونم.
قابیل :نه ،شوخی کردم .من هم روی این مسائل فکر می کنم .سعی هم می کنم
نقطه نظرات دیگه رو هم بخونم و بدونم .باهات هم موافقم که بحث کردن
این روزها خیلی سخت تر شده چون همه احساساتی اند و بحث ها خیلی زود
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به یک به دو کشیده می شه .در مورد اوضاع باید بگم ،اگه عامل کرونا رو کنار
بذاریم اوضاع خوبه .یعنی وضع اقتصادی و استاک مارکت هنوز خیلی خوبه.
وضع اشتغال هم خوبه .تا قبل از کرونا  6/5میلیون کار جدید تولید شده
بود .ترامپ با برنامه مالیاتی
که به تصویب رسوند خیلی به اگه عامل کرونا رو کنار بذاریم اوضاع
اوضاع اقتصادی کمک کرد و خوبه .یعنی وضع اقتصادی و استاک
تا سالها نتیجه خواهد داد .مارکت هنوز خیلی خوبه .وضع اشتغال
جلوی چین هم محکمتر از همه هم خوبه .تا قبل از کرونا  6/5میلیون کار
ایستاده و اونا رو مجبور کرده که جدید تولید شده بود.
بهش گوش بدن .با تعرفه هایی
که براشون گذاشت به زانوشون
درآورد .بزرگترین رفورم رو واسه زندانیان غیرخطرناک که به خاطر جرم های
جزیی زندان بودن انجام داد ،که این بیشتر به نفع سیاهان و رنگین پوستان
دیگه بود .یعنی اونا بیشتر ازش نفع می برن ،در عین حال که هزینه زندان ها
هم کم می شه .در مورد مهاجرت هم تونست جلوی مهاجرت غیرقانونی رو
بگیره .بنابر این به نظر من وقتی مردم در  2016به اون رای می دادن که آمریکا
رو دوباره عالی کنه ،موفق شده این کار رو انجام بده و فکر می کنم چهار سال
دیگه اوضاع رو خیلی بهتر می کنه .به شرط اینکه دمکراتا بذارن و جلوی لوایح
اونو نگیرن .در نظر داشته باش که این همه موفقیت رو با وجود این که هاوس
دست دمکراتا بوده و جلوی کاراش رو گرفتن به دست آورده .اگه عالقه داشته
باشی من یه سری آمار هم با خودم دارم که می تونم بهت نشون بدم .آمار ایجاد
کار و استاک مارکت و مهاجرت و چند تا چیز دیگه .چون فکر می کردم که ازم
سئوال خواهی کرد با خودم آوردم.
هابیل :ممنونم ازت که آمار آوردی چون از لحاظ آماری خیلی بهتر می شه
موفقیت و عدم موفقیت رو اندازه گرفت .بذار فعال کووید و پندمی رو بذاریم
کنار ،که نحوه برخورد ترامپ با این پدیده خودش کافیه که ناالیقی اون و دار و
دسته اش رو نشون بده .ولی فعال به کنار! اما از لحاظ وضع اقتصادی ،ترامپ
وقتی سرکار اومد که اقتصاد از زمان اوباما شتاب خودش رو گرفته بود و به نظر
من او از سواری مجانی استفاده کرد واال کاری که ترامپ کرد به خصوص اون
الیحه مالیاتی اش ،صرفا به نفع کمپانی های بزرگ و ثروتمند بود 86 .در صد
سود این برنامه رفت واسه همون یک در صدی ها ولی دو تریلیون دالر به کسر
بودجه اضافه کرد .قبال هم روش صحبت کردیم که اون پولی که اونا به جیب
زدن به طور عمده یا به سرمایه گذاری توی چین رفت یا روی اون نشستند و
کاری واسه مردم عادی نکردن .من اصال نمی خوام درگیر آمار این و اون بشم
چون به نظر من منحرف کننده است و آدم تصویر بزرگ رو از دست می ده .بذار
مسائلی رو که واسه من مهمه و فکر می کنم نه تنها واسه دمکراتا که واسه مردم
مستقل هم مهم باشه برات ردیف کنم که در نهایت ببینی آیا ترامپ آمریکا رو
عالی کرده یا به عقب برده و داغون کرده .اول از همه گفتی اکثر مردم به اون
رای دادن که البته خودت هم می دونی که سه میلیون رای کمتر آورده بود،
بنابراین نماینده اکثر مردم نیست .اجازه بده اصال این مسائل رو فهرست وار
برات بگم بعد هم کدوم رو که قبول نداشتی روش بحث می کنیم .چطوره؟
خوبه؟

ـ با رای اکثریت مردم انتخاب نشده.
ـ دخالت روسیه در انتخاب اون
ـ دخالت اوکراین در انتخاب اون
ـ گزارش مالر که اینها رو تایید کرد.
ـ ترامپ رسما ایمپیچ شد .ولی جمهوریخواههای سنا اونو نجات دادن .این
خیلی مهمه!
ـ پندمی دروغگویی توسط خودش و اطرافیاش ،که دیگه حرف راست نایاب شده.
ـ حمایت بیقید و شرط میچ مککانل و سنا از همه کارهای ترامپ
ـ جلوگیری از اجرای قانون به وسیله خودش و دادستان ک ّلش .همه «مردان
رئیس جمهور» مجرم بودند و به محاکمه کشیده شدند.
ـ محکوم شدن نژادپرستی تمام عیارش
ـ عدم اعتقاد و اعتمادش به دانش و دانشمندان
ـ بی اعتماد کردن مردم به خبرگزاریها ،که باید به عنوان رکن چهارم مراقب
اجرای قانون باشند.
ـ نفع شخصی بردن خود و نزدیکاش به هر طریق
ـ فساد اخالقی و جنسی
ـ جدی نگرفتن پندمی و مسئولیت مرگ بیش از  170هزار آمریکایی
ـ سیاست خارجی «هردم بیل» ،ضد متحدان و به نفع دشمنان استراتژیک
ـ زیر پا گذاشتن قانون پناهندگی
ـ توی فقس کردن بچه ها و جدا کردن خانوادهها
ـ «مسلم َبن» ،که در واقع اجحاف در مورد ایرانیان بود.
ـ هرز دادن بودجه و انرژی واسه دیوارکشی ،که عملی هم نشد.
ـ خشک نکردن باتالق فساد و بدتر کردن اون
ـ بیرون آمدن از قرارداد جهانی پاریس واسه کنترل آلودگی و حفظ محیط زیست
ـ بیرون آمدن از برجام و گسترش محاصره ،که مردم ایران را بیچاره کرده
لیست خیلی طوالنیتر از این حرفهاست .تازه اینها چیزهایی بود که همین
طوری به ذهنم رسید واال خیلی بیشتر از اینهاست.
قابیل :عجب دل ُپری داری؟
بایدن خودش گفته که دوباره برجام رو زنده منم اگه می دونستم لیست
می کنه .می دونی یعنی چی؟ یعنی اینکه می کردم .من در مورد همه
دوباره رژیم ایران رو ،که با سیاستهای اینها جواب دارم خیلی شون
پرزیدنت ترامپ تا سرحد فروپاشی رسیده ،به «قانون» برمی گرده .یا
دوباره احیا میکنه .واسه همین من فکر تو به قانون اعتقاد داری یا
نداری .اگر دادگاه ها و یا حتی
میکنم اکثر ایرانیا به بایدن رای ندن.
همون ایمپیچ ،که به نظر
من به وسیله دمکرات های
مجلس نمایندگان علم شد و یا گزارش مالر که دو سال اون همه بودجه رو هم
سرش گذاشت به نتیجه نرسید و رای نیاورد ،دیگه تمومه قضیه .باالخره این
مملکت قانون داره .به نظر من اگر پندمی نشده بود انتخاب مجدد ترامپ مث
آب خوردن بود .چون مردم اثرات اقتصادی رو لمس می کنن .وقتی بینن نرخ

بیکاری زیر چهار درصده ،تورم پایینه ،حقوق ها باالس و جیب شون پره ،مسلما
به اون رای می دن .این پندمی هم من واقعا فکر می کنم چین راه انداخت که
آمریکا رو چند سال عقب ببره و از ترامپ انتقام بگیره .دلیلش هم اینه که هیچ
کشوری مث آمریکا با چین رابطه اقتصادی نداره واسه همین تعداد مسافرهاش
هم از هرجای دیگه دنیا بیشتره .وقتی این ویروس رو راه انداختن ،منظورشون
بیشتر آمریکا بود .آمریکا هم که کشور بزرگیه و واقعا نمی شه یه قانون وضع
کرد و مردم رو محدود کرد .قانون اساسی به حقوق افراد احترام می ذاره .واسه
همین ،این طوری گسترش پیدا کرد و تلفات این قدر زیاد شد .از اون گذشته
اگه در کشورهای دیگه مثل آمریکا تست می گرفتن مسلما تعداد افراد مبتالی
اونا هم بیشتر بود .اینجا از همه جای دنیا بیشتر تست می گیرن ،واسه همین
تعداد بیشتره! از همه اینا گذشته فکر می کنی جو بایدن بتونه کاری از پیش
ببره؟ من ترسم از اینه که اون خودشو دربست در اختیار لیبرال ها و چپ ها
بذاره .همین انتخاب کاماال هریس نشون می ده .اون اقتصاد رو با سیاست های
رادیکالش داغون می کنه .حقوق فردی و اجتماعی رو هم نا بود می کنه .اونا با
منحل کردن پلیس دوباره دوران گنگ ها رو زنده می کنن و ناامنی همه جا رو
می گیره .آنارشیست ها دور می گیرن .اون موقع همه مردمی که اآلن مخالف
ترامپ هستن می فهمن که امنیت چه معنی ای داره .بایدن خودش گفته که
دوباره برجام رو زنده می کنه.
می دونی یعنی چی؟ یعنی این از اینها گذشته چطور این«هموطنا» از
که دوباره رژیم ایران رو ،که به کسی که کمترین اعتقادی به قانون و
وسیله سیاستهای پرزیدنت دمکراسی نداره انتظار دارن که دمکراسی
ترامپ تا سرحد فروپاشی و آزادی واسه ایران بیاره؟
رسیده ،دوباره احیا می کنه.
واسه همین من فکر می کنم
اکثر ایرانیا به بایدن رای ندن.
هابیل :اوال دلیل این که اکثر دمکراتا به بایدن رای دادن نه به برنی سندرز این
بود که سیاست های میانه بایدن رو بیشتر می پسندن .کاماال هریس هم رادیکال
نیست .دوم این که هیچ کس نمی خواد پلیس رو منحل کنه .بایدن حتی با کم
کردن بودجه پلیس هم مخالفه .اینارو گنگ ترامپ و روپرمرداک توی فاکس
نیوز پخش می کنن واسه انحراف فکر مردم .در مورد برجام و سرنگونی رژیم
ایران ،نظرت کامال غلطه .آماری که هر سال پایا از آمریکایی های ایرانی می گیره
نشون می ده که نزدیک هفتاد درصد اونا طرفدار برقراری برجام هستن و طرفدار
پایان تحریم ها .اکثرا معتقدن که سرنوشت رژیم ایران به وسیله خود مردم ایران
باید تعیین بشه نه آمریکا یا هر کشور خارجی دیگه .در ضمن اکثر قریب به
اتفاق اونا مخالف «مسلم َبن» هستن .از این ها گذشته چطور این «هموطنا»
از کسی که کمترین اعتقادی به قانون و دمکراسی نداره انتظار دارن که واسه
ایران دمکراسی و آزادی بیاره؟ به هر حال تا انتخابات هنوز وقت هست ولی به
نظر من ترامپ شانسی نداره.
قابیل :خواهیم دید.
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پیوند خرد با مستی در شعر حافظ بنیانی ایرانی دارد
فرهاد کرمی

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر

نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد

چگونه کشتی از این ورطه بال ببرد

در این دو بیت و بسیاری دیگر از ابیات حافظ ،اشارتی رندانه و نغز به عقیده ای کهن نزد
ایرانیان درباره شراب وجود دارد؛ و آن پیوستگی شراب با خرد و همچنین غم زدایی آن
است .حافظ در این دوبیت برای کاستن بار اندوه دل ـ و همچنین متعادل کردن خرد
و اندیشه خود ـ به مستی روی آورده است .در واقع او مستی را یگانه راه در امان ماندن
از نهیب حادثه و همچنین گذراندن کشتی عمر و بار هستی از غرقاب زندگی می داند.
در بیتی دیگر هم مستی را کیمیای هستی دانسته است:
هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
بهاءالدین خرمشاهی قرآن پژوه و حافظ شناس معاصر در حافظ نامه خود ،در توضیح بیت
دوم آورده است« :باده گساری پناه و ملجأ خردمندان است و اگر عقل لنگر یعنی متانت
خود را به مدد باده حفظ نکند چگونه می تواند در توفان حوادث از ورطه سختی ها و
بدبختی های زندگی رهایی یابد( ».خرمشاهی ،حافظ نامه ،ج  ،1ص  )532آیا حافظ
در اینجا ادعایی خالف معمول کرده است و به رغم باور شایعی که معتقد است باده
عقل را زایل می کند ،به خردافزایی و حدت ذهن در حالت مستی باور دارد؟ در این باره
الزم است گذری به باور ایرانیان در روزگار قبل از اسالم داشته باشیم تا این معنی را
دقیق تر دریابیم.
در روایات زردتشتی این نوشابه سکرآور هدیه ای آسمانی دانسته شده است .راوندی
کشف شراب را به عهد کیقباد دانسته (راحه الصدور ،ص  )423و خیام در نوروزنامه
آن را به روزگار جمشید بازگردانده است (نوروزنامه .)65 ،در نخستین نمونه های شعر
توصیفی فارسی ،اشعار ستایش آمیزی درباره شراب و خواص آن از جمله غم زدایی و
خردافزایی آمده است .به عنوان نمونه رودکی می گوید:
آن به که می بیاری و بگساری

تا بشکنی سپاه غمان بر دل

(رودکی ،پیشاهنگان شعر ،ص )51

همچنین بشار مرغزی از شاعران قرن چهارم در قصیده بسیار زیبای «کلید قفل غم»
درباره شراب می گوید:
رز را خدای از قبل شادی آفرید
شادی و خرمی همه از رز بود پدید
از جوهر لطافت محض آفرید رز
آنکو جهان و خلق جهان را بیافرید
دانا کلید قفل غمش نام کرد ،از آنک
جز می ندید قفل غم ورنج را کلید
(بشار مرغزی ،پیشاهنگان شعر فارسی ،ص  163تا )165

عالوه بر شعر فارسی ،نویسندگانی که در باب آداب و رسوم وسنن ایرانیان مطلبی
نوشته اند کمابیش به «شراب ستایی» و«می پرستی» ایرانیان اشارات متعدد داشته اند.
ویل دورانت در «تاریخ تمدن» می گوید ایرانیان در کارهای خطیر که نیاز به مشاوره
و همفکری یکدیگر داشتند ،در حالی که سرمست از شراب بودند رای همدیگر را
می شنیدند و به چاره گری می پرداختند (به نقل از محمد دهقانی در وسوسه عاشقی،
ص  .)65شاید به آن دلیل که به تعبیر رودکی «می» شرف مرد را پدید می آورد و آزاده
خردمند با اصل را از بی ِ
ِ
خرد بد اصل مشخص می کند:
را از بنده و
می آرد شرف مردی پدید
می آزاده پدید آرد از بداصل

آزاده نژاد از درم خرید
فراوان هنرست اندرین نبید
(دیوان اشعار رودکی ،ص )84
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حکیم عمر خیام ،فیلسوف ،منجم ،ریاضیدان و شاعر شهیر قرن پنجم در نوروزنامه
خواصی مشابه موارد باال برای شراب برشمرده است:
«دانایان طب چنین گفته اند چون جالینوس و سقراط و بقراط و بوعلی سینا و محمد
زکریا که هیچ چیز در تن مردم نافع تر از شراب نیست ،خاصه شراب انگوری تلخ و صافی
و خاصیتش آن است که غم را ببرد و دل را خرم کند و تن را فربه کند و طعام های
غلیظ را بگدازد و گونۀ رو را سرخ کند و پوست تن را تازه و روشن گرداند و فهم و خاطر
را تیز کند».
(خیام ،نوروزنامه  ،ص )60
عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر صاحب کتاب ارزشمند قابوس نامه ـ که خود
دایره المعارفی از آداب و سنن ایرانیان در قرون اولیه اسالمی است ـ نیز فصل یازدهم
کتاب خود را به «در آیین شراب خوردن» اختصاص داده است .عنصرالمعالی در ضمن
آن که فرزندش را از نوشیدن شراب برحذر می دارد و آن را کاری خالف دستور شرع
می شمارد اما باز با دقت تمام به بیان جزئیات و دقایق آداب و رسوم این کار پرداخته
است .محمد بن علی بن سلیمان راوندی در کتاب ارزشمند راحه الصدور و آیه السرور
(تألیف در قرن ششم هجری قمری) نیز در فصلی به بیان آداب شراب پرداخته است.
همو در این فصل می گوید:
«پس غرض خردمندان از شراب شادی روان و منفعت تن و حفظ صحت بود».

(راوندی ،راحه الصدور ،ص )426

راوندی در ادامه می افزاید که خردمند از آنجا که در پی کار صواب است و طریق سعادت
را می جوید ناچار برخی قوای شهوانی و حیوانی را باید قهر کند و از این میان رنجی
عظیم بدو خواهد رسید .پس ناچار با شراب انگوری آن رنج را باید که زایل کند:
«و خردمند از بدی پرهیزد و در صوابی که خرد فرماید آویزد و کار وی قهر کردن قوت
شهوانی و کارهای صواب کردنست و از آخرت اندیشیدن و ازین معنی بر وی رنجی عظیم
بود .حکیمان چیزی جستند که او را آسایشی دهد و ازین رنج برهد ،از هیچ طعامی و
شرابی این غرض حاصل نیامد اال از شراب انگوری».

(همان)

دکتر محمد دهقانی در کتاب محققانه و خواندنی وسوسۀ عاشقی نیز فصلی تحت عنوان
«شراب و آتش ،یاوران خرد و عشق» آورده است و در آنجا از همین معانی به اجمال
سخن گفته است .ایشان از این بخش از سخن راوندی چنین نتیجه ای می گیرد که:
«بدین سان ،راوندی شراب را بهترین چیزی دانسته است که خرمند را آسایش می دهد و
از رنج می رهاند .اما این نکته در خور تأمل است که در سخنان او شراب ـ از طریق خرد
ـ با پارسایی ـ از آن گونه که در باور مسلمانان بوده است ـ پیوند می یابد .به گمان او کار
خردمند «قهر کردن قوت شهوانی و کارهای صواب کردن است و از آخرت اندیشیدن»
ـ یعنی همان راهی که پارسایان در پیش گرفته بودند ـ و شراب سبب می شد تا خردمند
این «رنج عظیم» را به آسودگی از سر بگذراند .آیا راوندی می خواست نوشیدن شراب
را با راه و رسمی پارسایانه همراه کند و ،بدین ترتیب ،گرد آلودگی را از چهرۀ «شراب
انگوری» بزداید و آن را به همان جایگاه آسمانی ای برساند که قرن ها پیش در نزد ایرانیان
داشت؟ (دهقانی ،محمد ،وسوسه عاشقی ،ص  )66بیهوده نیست که واژه شراب بعدها
در زبان عارفان تغییر ماهیت داده و دوباره به آسمان بازگردانده می شود.
منابع
حافظ ،شمس الدین محمد ،)1377( .دیوان حافظ ،براساس نسخه تصحیح شده غنی ـ قزوینی ،تهران :ققنوس
خرمشاهی ،بهاءالدین )1378( .حافظ نامه ،چاپ نهم ،تهران :علمی و فرهنگی
خیام ،عمربن ابراهیم )1314( .نوروزنامه ،به سعی و تصحیح مجتبی مینوی ،تهران ،کتابخانه کاوه
دهقانی ،محمد )1390( .وسوسۀ عاشقی .تهران :جوانه رشد
دبیرسیاقی ،محمد )1374( .پیشاهنگان شعر فارسی ،چاپ چهارم ،تهران :علمی و فرهنگی
راوندی ،محمدبن علی بن سلیمان )1385( .راحه الصدور و آیه السرور ،به تصحیح محمد اقبال ،تهران :اساطیر
رودکی سمرقندی ،دیوان اشعار )1373( .براساس نسخه سعید نفیسی و ی .برانگیسکی ،تهران :نگاه

فرهاد کرمی ساکن شیراز ،مدرس ادبیات فارسی ،پژوهش گر حوزه ادبیات و هنر ،ویراستار و
هنرآموز خوشنویسی و  دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه اراک است.

آش رشته

ادامه سرمقاله از صفحه ۵
در چهار سال گذشته اقداماتی در جهت حفظ محیط زیست و مقابله با
گرمایش زمین صورت گرفته است؟ نداشتن بیمه سالمتی و هزینههای
سرسامآور دارو و بیمارستان باعث مرگ و میر و ورشکستگی بسیاری
در این کشور میشود .آیا نسبت به این موضوع در این چهار سال
اقدامی شده است؟ تبعیض نژادی علیه آمریکاییان آفریقاییتبار و غیر
سفیدپوستان همیشه در تاریخ آمریکا وجود داشته .آیا در طول چهار
سال گذشته این وضع بهتر شده یا بدتر؟

نامه به جناب کرونا

مژده بهرنگ

کووید ـ نوزده عزیز ،سال پیش به این وقت دنیا به شکلی که تو درست کردی فقط
در فیلم های علمی تخیلی وجود داشت .حضور تو خیلی چیزها را برای همیشه
عوض کرد .در هیچ شرایطی غیر از بودن تو این امکان وجود نداشت که در سن
چهل وپنج سالگی این فرصت را داشته باشم که بالغ بر دو ماه هیچ کاری نکنم.
تو به تنهایی امکان در اختیار داشتن زمانی که مجبور باشیم در تنهایی غوطه
بخوریم و فکر کنیم را فراهم کردی.
در زمانه ای که اگر رستم بود باید گرزش را برای خرج زندگی گرو می گذاشت
مجبورمان کردی در خانه بنشینیم و مرور کنیم .تو فرصتی درست کردی تا ما
بحران بلوغی که تا قبل از آمدنت فکر می کردیم دخترک نداشته را ببینیم ،بجویم
و قورت بدهیم .باعث شدی بعد از سال ها هر روز صبح عجله نداشته باشم .دو
ماه تمام با یک موجود پشمالوی کوچک در بغلم بیدار شدم ،بدون عجله برای
هیچ کاری در رختخواب غلت زدم و به حرکات مسخره و شاد او از بودنم در خانه
خندیدم.
کووید عزیزم ،تو برایم وقت ایجاد کردی که بتوانم بارها و بارها یکی از عزیزترین
دوستانم را در بستر ببینم ،از دست دادنش را سر صبر مزه و نبودنش را عزاداری
پرو کنم ،با
کنم .بدون تو در سرعت جریان روزها نمی توانستم افسردگی را بر تن ُ
آن راه بروم و سر صبر درش بیاورم و در کمد کنار بقیه البسه این سال ها بیاویزم.
اگر تو نبودی وقت نداشتم به این فکر کنم که در طی سال ها آن قدر هر وقت
همه چیز خوب پیش می رفته به طور غیرمنتظره ای به هم خورده که ناآگاهانه راه
احمقانه ای برای مقابله به مثل پیش گرفته بودم .من برای دست پیش گرفتن از
غیرمنتظره ها قبل از آنان دست به کار می شدم و به دست خودم اتفاقات خوب
زندگیم را بر هم می زدم .از این طریق به زندگی اعالم می کردم این من هستم که
کنترل اوضاع را در دست دارم نه حوادث یا بقیه ی آدم ها .اگر تو نیامده بودی
وقت نمی کردم به همه ی اینها فکر کنم و الگوهای رفتاری خودم را با دقت ارزیابی
کنم .حاال که به زندگی عادی برمی گردم نمی دانم دوباره یا چه وقت سر و کله ات
پیدا خواهد شد ولی دوست دارم بدانی جنبه های خوب بودنت کم نبودند و برای
همه ی این دالئل است که دوستت دارم!

سیاست های دولت آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان و تنها
ابرقدرت در صحنه جهانی هم از اهمیت برخوردار است .در این مورد
شاید به یک سئوال کلی بسنده کنیم ،این که آیا موقعیت آمریکا و
آمریکاییان در سطح جهانی بهتر شده یا بدتر؟
حال باز گردیم به پندمی کووید ـ  ۱۹که همه شئونات زندگی ،سیاست و
اقتصاد را در همه کشورهای جهان تحث تاثیر قرار داده است و فعال پایانی
هم برای آن متصور نیست .هیچ کشوری از این پدیده جهانگیر مستثنی
نبوده ولی کشورهای جهان هر کدام به نحوی خاص با آن برخورد کردهاند.
برخی با موفقیت توانستهاند آن را کنترل کنند و جلوی مرگ و میر را
بگیرند ،برخی نه! برای من این سئوال مطرح است که چرا آمریکا با حدود
چهار درصد از جمعیت دنیا ،حدود بیست و پنج درصد از مبتالیان و
بیست و پنج درصد از تلفات جهان را به خود اختصاص داده است ..آیا
دولت آقای ترامپ میتوانسته جلوی این مرگ و میر و آسیب را بگیرد؟ آیا
اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بر سر کار بود این نتیجه متفاوت بود؟
به هر حال شما خواننده گرامی به احتمال زیاد تصمیم خود را تاکنون
گرفته اید و شاید هیچ چیز نتواند نظر شما را عوض کند .قصد من
از طرح این سئواالت بیشتر برای دوستانی است که به قولی هنوز
تصمیم نگرفته ا ند یا این که فکر می کنند رای آنان تاثیری در روند
سیاست ندارد ،دوستانی که ادعا می کنند «اینها هیچ تفاوتی با هم
ندارند» و به این بهانه رای نمی دهند .پاسخ به پرسش هایی که در باال
مطرح شد نشان می دهد که این شکاف و قطب های شکل گرفته،
هرچند ناسالم ،ولی واقعی اند .هیچ وقت در تاریخ آمریکا تفاوت
سیاست های دو حزب این قدر مشخص و برجسته نبوده است .حق
شهروندی ما ایجاب می کند که فعاالنه در انتخابات شرکت کنیم و
به کاندیدایی که نظرات ما را نمایندگی می کند رای دهیم .به همین
ترتیب دوستان و اقوام خود را هم تشویق کنیم تا در انتخابات شرکت
کنند .این حق به راحتی و آسانی به دست نیامده .باید از آن استفاده
کنیم و در روند زندگی خود و آینده فرزندانمان تاثیر گذار باشیم.

برگرفته از سایت صفحه آش رشته
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به یاد جان لوئیس،
چهره ماندگار و رهرو خستگی ناپذیر جنبش حقوق مدنی آمریکا
در سال  ۱۹۶۳جان لوئیس در راس کمیته هماهنگی دانشجویان خشونت پرهیز
( ،)Student Nonviolent Coordinating Committeeیکی از موثرترین سازمان های
جوانان آزادی خواه جنبش مدنی آمریکا قرار گرفت .در آگوست همان سال او به عنوان
جوان ترین سخنران در راهپیمایی تاریخی برای کار و آزادی در واشنگتن برگزیده شد.
متن سخنرانی جان لوئیس که طرح قانون حقوق مدنی ارائه شده توسط دولت کندی
را به دلیل عدم تضمین حق رای سیاهان و خودداری از مقابله با خشونت پلیس رد
کرده بود توسط برگزار کنندگان مراسم تغییر داده شد .قانون حقوق مدنی در سال بعد
علیرغم این که گام مهمی در جهت نابودی سیستم جدایی نژادی جیم کرو بود ولی
کماکان حق رای دادن را برای سیاهپوستان تضمین نمیکرد .دوباره این جان لوئیس
و فعاالن جوان جنبش بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند و در آوریل ۱۹۶۵
راهپیمایی طوالنی ای را برای حق رای از سلما تا مونتگمری در دستور کار خود قرار
جان لوئیس ( ،)John Lewisچهره برجسته و از معدود بازماندگان جنبش حقوق
مدنی آمریکا و عضو مجلس نمایندگان کنگره ایاالت متحده در تاریخ هفدهم
جوالی  ۲۰۲۰پس از شش ماه نبرد با سرطان لوزالمعده درگذشت.
جان لوئیس بیش از هشتاد سال پیش در خانواده ای زحمتکش در تروی آالباما
به دنیا آمد .والدین او کشاورزان مستاجر بودند و هر ده فرزند آنان از کودکی
برای کمک به گذران زندگی خانواده ،مشغول به کار پر مشقت زراعت و دامداری
جان جوان که به تحصیل عشق می ورزید بارها با تخطی از دستور پدر که
شدندِ .
به نیروی کار فرزندانش نیاز داشت به سرعت خود را به اتوبوس مدرسه می رساند
تا از تحصیل پنهانی باز نماند .هنگام نگهداری از مرغ های مزرعه ،برای آنها
نطق می کرد ،گویی که از نوجوانی می دانست که تمرین سخنرانی در آینده برای
او کارآمد خواهد شد .در پانزده سالگی با شنیدن سخنرانی مارتین لوترکینگ
در رادیو بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و راه مبارزه برای عدالت نژادی را برگزید.
با ورود به دانشگاه در نشویل تنسی ،جان لوئیس به همراه دیگر فعاالن جوان
تالش برای تساوی نژادی در رستوران های شهر را آغاز کرد .در این سال ها (اواخر

جامعه ایرانیان در آمریکا مقابله فعاالنه او با قانون نژادپرستانه منع
مسلمانان دولت ترامپ را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
سفر
ِ
دهه پنجاه و اوایل دهه شصت قرن بیستم میالدی) با وجود این که دیوان
عالی قضایی آمریکا ( )Supreme Courtعرصه های گوناگون قوانین تبعیض و
جدایی نژادی در جنوب آمریکا (معروف به جیم کرو) را یکی پس از دیگری نافی
قانون اساسی ایاالت متحده اعالم می کرد ،نژادپرستان به طرق سازمان یافته ،با
خشونت بیرحمانه در مقابل کوچک ترین حرکتی در جهت تساوی نژادی مقاومت
می کردند .نژادپرستان سفیدپوست سیگار روشن شان را روی پوست دانشجویان
سیاهپوست که در رستوران های مختص به سفید پوستان ـ با پرهیز از خشونت
نشسته بودند ـ خاموش می کردند و قهوه داغ روی سرشان می ریختند .خشونت
خبیثانه نژادپرستان نه تنها جان لوئیس را مرعوب نمیکرد بلکه عزم او را برای
ادامه مبارزه صلح آمیز در راه تساوی نژادی راسخ تر می ساخت.
در سال  ۱۹۶۱جان لوئیس جزو نخستین گروه سیزده نفره آزادی خواهان بود که
تلفیق نژادی اتوبوس های میان شهری را در جنوب آمریکا آغاز کردند و به سواران
آزادی ( )Freedom Ridersمعروف شدند .نباید فراموش کرد که نژادپرستان
از ضرب و شتم آزادی خواهان و حتی قتل آنان ابایی نداشتند .سال ها بعد
جان لوئیس در یک مصاحبه تلویزیونی روایت کرد که هنگام توقف در هر یک
از ایستگاه های شرکت اتوبوس رانی گری هاند ،راننده سفیدپوست ناسزاگویان
از اتوبوس بیرون می پرید و جان لوئیس و دوستانش نمی دانستند که این بار
هدف چگونه خشونتی از سوی نژادپرستان خواهند بود .او بارها در ایستگاه های
اتوبوس شهرهای گوناگون جنوب آمریکا مورد حمله جسمانی قرار گرفت و یک
بار در ایستگاه شهر بیرمنگام آالباما نژادپرستان با چوب بیسبال او را به شدت
کتک زدند به طوری که بیهوش شد و ضاربین با تصور این که جان لوئیس مرده
است او را رها کردند.
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بعد از پخش تلویزیونی حمله پلیس به راهپیمایی در سلما ،افکار عمومی
مردم آمریکا به سود تضمین حق رای تحول یافت و در آگوست ۱۹۶۵
قانون تضمین حق رای به تصویب رسید.
دادند .در همان آغاز راهپیمایی ،هنگام عبور از پل ادموند پتوس ،پلیس ایالتی آالباما
به تظاهر کنندگان حمله کرد .جان لوییس که در صف اول راهپیمایان حضور داشت،
این بار شکستگی جمجمه را به فهرست زخمهایی که در راه آزادی به جان خریده بود
اضافه کرد .بعد از پخش تلویزیونی حمله پلیس به راهپیمایی در سلما ،افکار عمومی
مردم آمریکا به سود تضمین حق رای تحول یافت و در آگوست  ۱۹۶۵قانون تضمین
حق رای به تصویب رسید.
جان لوئیس هیچ گاه از مبارزه خشونت پرهیز در راه آزادی و برابری باز نایستاد .او در
سال  ۱۹۸۶از شهر آتالنتای جورجیا به نمایندگی در کنگره آمریکا انتخاب شد و تا
پایان عمر در این سمت باقی ماند .فعالیت او در راه برابری نژادی و عدالت اجتماعی
عنوان شایسته «وجدان کنگره» را از آن او کرد .جان لوئیس در طول زندگی خود
چهل بار (حتی بارها پس از انتخاب به نمایندگی در کنگره) به دلیل تالش خشونت
پرهیز برای عدالت توسط پلیس دستگیر شد .او مدافع قاطع حقوق مهاجرین بود.
تصادفی نبود که قانون مهاجرت  ۱۹۶۵چند ماه پس از قانون تضمین حق رای و تحت
تاثیر جنبش حقوق مدنی به سهمیه نژادی برای مهاجرین پایان داد و دوران نوینی را
به سوی دموکراتیزه کردن قوانین مهاجرت آغاز کرد .جامعۀ ایرانیان ساکن آمریکا هرگز
مبارزات جان لوییس برای اصالح قوانین مهاجرت و مخصوص ًا مبارزۀ او در برابر قانون
نژادپرستانۀ منع سفر مسلمانان را که توسط دولت ترامپ تصویب شد فراموش نخواهد
کرد .در فوریه  ۲۰۱۷جان لوئیس شخصا به فرودگاه آتالنتا رفت و تا ساعت ها پس
از نیمه شب با مسئوالن فرودگاه مشغول مذاکره بود و تا هنگامی که همه مسافران
بازداشت شده توسط دولت ترامپ ـ که بسیاری از آنان ایرانی بودند ـ آزاد نشدند،
فرودگاه را ترک نکرد .در مارچ  ،۲۰۱۸جان لوئیس با سخنرانی در برنامه ای که توسط
ایرانیان آتالنتا در دفاع از حقوق مهاجرین سازماندهی شده بود بر رابطه مستقیم
حقوق مهاجرین با جنبش حقوق مدنی صحه گذاشت .او مقابله با سیاست های ضد
مهاجرت دولت ترامپ را بخشی از مبارزه برای آزادی و دموکراسی می دانست و به
همین خاطر در مخالفت با سیاست ضدانسانی جدایی اجباری مهاجرین پناهنده از
فرزندان شان در صحن مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به بست نشست.
جان لوئیس تا آخرین لحظات زندگی پر بارش به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت
جویانه مردم آمریکا پایبند ماند .در ماه جون گذشته درست پیش از بستری شدن
در بیمارستان به پالزای «جان سیاهان مهم است» در واشنگتن رفت و همبستگی
خود را با این جنبش ابراز کرد .او دو روز پیش از مرگش آخرین نوشته اش را با این
درخواست که تنها پس از فوتش به چاپ برسد برای روزنامه نیویورک تایمز ارسال کرد.
جان لوئیس در این مقاله نوشته« :مردم عادی با بینشی فراعادی میتوانند با اتکا به
آنچه من دردسر خوب یا دردسر ضروری مینامم روان ملت آمریکا را رستگار کنند».
این چنین باید زیست.

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

www.pccsd.org
کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن 9355ـ)858( 552

آدرس مرکز ایرانیانIAC :
6790 Top Gun St. #7 • San Diego, CA 92121
تمامی برنامهها به دلیل ویروس کرونا برقرار نخواهد شد.
کلیه برنامه از طریق آنالین و بهصورت مجازی اجرا میشود.
لطفا از وبسایت کانون فرهنگی دیدن کنید.
www.pccsd.org
نشست ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان
یکشنبه  20سپتامبر  2020از ساعت  4تا  6بعد از ظهر
فیلم و گفتگو:
پنجشنبه  17سپتامبر ساعت  7:30بعد از ظهر
پنجشنبه  15اکتبر ساعت  7:30بعد از ظهر
داکیو نایت:
چهارشنبه  9سپتامبر
چهارشنبه  14اکتبر

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره  )190مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 30
سپتامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

مرکز دنیای موسیقی

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

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی
تلفن  9355ـ)858( 552

www.iasfund.org

خیریه یک دالر در ماه  9355ـ)858( 552
Tel: 858 552 9355 • www.dmfund.org
www.facebook.comDollaraMonthFund

P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150

انجمن متخصصین ایرانی 6232 :ـAIAP )858( 207
www.aiap.org

انجمن دانشجویی ایستاwww.istaucsd.org :

)ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego

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

خانه ایرانwww.thehouseofiran.com :

جنگ فرهنگی
جمعه  9اکتبر ساعت  7بعد از ظهر

اگر خبر نامه هفتگی كانون را دريافت نمیكنيد لطفا با تلفن
۹۳۵۵ـ۵۵۲ـ  ۸۵۸و يا ايميل  pcc@pccsd.orgتماس بگیرید.

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

نایاک www.niac.org NIAC
National Iranian American Councel

موزه هنر سن دیگو

San Diego Museum of Art

مدرسه ایرانیان سن دیگو 9355ـ )858(552

کالسها از روز یکشنبه  13سپتامبر  2020شروع میشوند
کالسهای فارسی:
یکشنبهها از ساعت  10تا ۱۲

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

آکادمی رقص های ایرانی  9355ـ )858( 552

STOP

DREAMING

PLACE YOUR AD ONLINE

www.peykmagazine.com

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

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

داکیونایت DOCUNIGHT
)Iranian - American Center (IAC
www.docunight.com

شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی www.ialsn.org
کانون وکالی ایرانی ـ آمریکایی سن دیگو
email: sandiego@iaba.us

IABA
www.iaba.us
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Taraneh Naraghi

Affordable and Professional Consulting
Document Preparation & Paralegal Services

Family & Immigration Laws
One and Only Persian Certified Paralegal/Legal Assistant
with 15 years of experience in Family and
Immigration Laws in California
Free 15 minute consultation/ installment payments available

(858) 205-7025 • (818) 309-0395
National Certified Legal Assistant
e-mail: taranehnaraghi@yahoo.com
San Diego, California, USA

Make the rest of your life the Best of Your life
ادامه ی صفحه 9

معرفی و نقد کتاب بارون درخت نشین
مادر کوزیمو امیدی به برگشت پسرش ندارد اما پدر تا مدت ها این امید را دارد.
بعضی او را دیوانه می دانند و عده ای به حماقتش می خندند« .دیوانگی نیرویی
است برگرفته از سرشت ،ولی حماقت چیزی جز سست عنصری نیست و هیچ
چیز هم آن را جبران نمی کند ».کوزیمو وارد گروه های فراماسونری می شود
و به خاطر مطالعاتی که داشته می تواند پیشنهادات جدیدی به آنها بدهد.
نقطه عطف داستان انقالبیگری کوزیمو ،حضور در جنگ و دیدار ناپلئون
است .او در واقع ،آرزومند جامعه ای جهان شمول و همگانی است .انسانی
است آرمان گرا ولی نمی تواند توضیحی بر آن داشته باشد .با نوشتن «طرح
قانون اساسی برای حکومتی دلخواه که میان درخت ها مستقر خواهد شد»
یک جمهوری خیالی را توصیف می کند که در میان درخت ها تشکیل می شود
و فقط آدم های درستکار و منصف در آن سکونت دارند.
«بارون عشق را تجربه می کند .همان طور که جامعه اروپای آن روز در تجربه ای
ناکامل زن را می شناخت .ملغمه ای از هرزگی ،طغیان گری و پر از احساسات
و حسادت ...همان طور که در رمان های آن روزگار پیداست مثل برباد رفته،
مادام بواری[ ».به نقل از سایت اینترنتی دنیای سفید]
بارون درخت نشین روایتی خطی است .رفت و برگشت های زمانی در آن کمتر
دیده می شود اما این خط مستقیم از نوجوانی بارون تا پیری و مرگ او ،شاخ و
برگ های جانبی زیاد دارد .در نهایت بارون تنها و جدا از هر فرقه و تفکری بدون
آن که به زمین بازگردانده شود می میرد .مرگ او نیز نوعی شوخی با طبیعت
است .جنازه ای در کار نیست .انگار هرگز نمرده و تا ابد زنده می ماند.
20
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کشیش هایی که در خانه پدری کوزیمو زندگی
می کنند ،آدم هایی آماده خور ،دغل کار و موذی
هستند اما کوزیمو از آنها تاثیرات مثبت را می گیرد
و تاثیرات منفی را دور می اندازد تا فرمانروایی درختی
خود را پیش ببرد.
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همان گونه که در شماره قبل گفتیم ،به دلیل فراگیری کووید ـ  19تا آگاهی
بعدی گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب برگزار نخواهد شد.
کماکان بانیان و شرکت کنندگان انجمن دوستداران کتاب در ایام قرنطینه
بیکار ننشسته و کتاب هایی را که خوانده اند و پسندیده اند به دیگران هم
معرفی می کنند:
ـ نمازخانه کوچک من (مجموعه داستان) ،هوشنگ گلشیری
ـ آمدیم خانه نبودید ،روایت خانههای مشاهیر ایران ،نوشته نسرین ظهیری
ـ در خواب دویدن ،مریم حاجیلو
ـ با هم بودن ،آنا گاوالدا
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امیدواریم با برطرف شدن خطر فراگیری کووید ـ  19و با رعایت مسائل
مربوط به حفظ تندرستی خودمان و شرکت کنندگان ،شاهد برگزاری
دوباره گردهمایی انجمن دوستداران کتاب باشیم.
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انجمن دوستداران کتاب سن دیگو
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1ـ بی دین و مذهب ـ عمق ـ تمام مردم و ملت 2ـ سالم ـ پابرجا و استوار
ـ عبارت منسجم و قوی 3ـ هدیه کردن ـ رئیس پلیس ناپلئون بناپارت
4ـ راست و درست ـ کنایه از شخصی که ظاهر و باطنش یکی می باشد
5ـ کتاب حضرت داوود (ع) ـ شغل 6ـ جهان ناپیدا ـ ورزش آبی بسیار
مفید ـ شهر قالی 7ـ جاری و سیال ـ سرگشتگی و شیفتگی ـ از شهرهای
عراق در استان نجف  8ـ زیر زمین خانه ـ میان تهی ـ برنج فروش 9ـ جد
رستم ـ کسب معاش و روزی 10ـ شهری در استان همدان ـ پوشیده و
مخفی 11ـ نویسنده کتاب طاعون ـ دوستی و دوستداری 12ـ سنین عمر ـ
متانت ـ شهرتاج محل 13ـ منفرد ـ زاهد کوه نشین ـ غالف شمشیر.

عمودی
1ـ غروب و شب هنگام ـ جای درخت کاشتن ـ فراموشکار 2ـ مربی کودک
ـ جواهر آالت ـ نیست شدن 3ـ استانی در هندوستان ـ کودن 4ـ لحظه
به لحظه و پیاپی ـ جراحت آب کشیده 5ـ آیین و طریقه ـ پایتخت کشور
تایلند 6ـ نویسنده کتاب مزدترس ـ دقیق شدن در کاری 7ـ لته و کهنه پاره
ـ کوهی در اروپا ـ بازگشت 8ـ از علوم تجربی است ـ خلبان 9ـ انفصال و
جدایی ـ از مشتقات شیر 10ـ ترک بند اسب ـ جریمه و غرامت 11ـ گمراه
کردن ـ اثری از ایروینگ استون 12ـ مرد کامل و استاد درویش ـ پسوند
افزونی ـ عقاید 13ـ ازدواج کردن ـ بانگ دراز گوش ـ تله.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم
بنفشه آفریقایی

فیلمی از مونا زندی حقیقی

از اولین فیلم مونا حقیقی زندی« ،عصر جمعه» ،به قدری زمان گذشته است
که دقیق نمی توان جایگاه «بنفشه آفریقایی» را نسبت به آن سنجید .تنها
می توان به همین نکته اکتفا کرد که زندی حقیقی دو فضای کامال متفاوت
را به تصویر کشیده است« .عصر جمعه» درامی تند و تلخ با رویکرد انتقادی
به خشونت و تعصب نسبت به زنانی است که در نقش قهرمانان فیلم ظاهر
میشوند« .بنفشه آفریقایی» فیلمی آرام و بدون موضع گیری اجتماعی است که
باز هم قهرمان اصلی آن یک زن است .مسئله زنان بی تردید یکی از موضوعاتی
است که همواره در سینمای ایران مورد توجه و استقبال بوده است .سینماگران
زن و مرد چه قبل از انقالب  ۵۷و چه بعد از آن سعی کرده اند تا تصویر درستی
را از زن ایرانی با تمام دغدغه هایش نشان دهند و این که چه کسی و تا چه
اندازه موفق شده است را باید به عهده ی تاریخ گذاشت .اما چرا فیلم «بنفشه
آفریقایی» مهم و قابل بحث است؟ فیلم داستان شکوه (فاطمه معتمد آریا) را
روایت می کند که در دوران میانسالی متوجه می شود فرزندانش همسر سابق
او ـ فریدون (رضا بابک) ـ را به خانه سالمندان برده اند .در این هنگام شکوه
تصمیم می گیرد فریدون را به خانه خود بیاورد و از او نگهداری کند .رضا (سعید
آقاخانی) ـ همسر کنونی شکوه ـ به ظاهر با این موضوع مشکلی ندارد اما
ِ
موقعیت جدید زندگی این سه نفر ،تغییرات ناخواسته ای را برای شان به وجود
می آورد .فیلم درامی درباره عشق است .رابطه مثلثی فیلم بر خالف بیشتر
فیلم های اخیر ،این بار بین زن و شوهری میانسال و مردی پیر است و همین
یکی از نکات گیرای فیلم است.
فیلم مونا زندی حقیقی از دو جهت فیلم بسیار مهمی است .اول این که
محور اصلی داستان روی شخصیت زن می گردد .فیلم تابو شکنی های زیادی
می کند و ریتم فیلم به قدری مالیم پیش می رود که تمام این تابوشکنی ها به
خوبی پردازش می شوند .شکوه یک سال بعد از جدایی از همسرش فریدون با
دوست او رضا ازدواج می کند .همه این سال ها بچه ها با مادرشان قهر بوده اند
اما شکوه وقتی می فهمد فریدون را به خانه سالمندان برده اند و او بیمار شده
ناراحت می شود و او را به خانه خودش و رضا می آورد تا از او مراقبت کنند .تنش
دراماتیک فیلم روی احساسات انسانی متمرکز شده است .دو شخصیت مرد
فیلم اما به مقدار شکوه احساساتی نیستند چرا که از اواسط فیلم به دنبال به
رخ کشیدن قدرت مردانه خود هستند .مثال زمانی که فریدون شب هنگام روی
تشک خود ادرار می کند ،فردای آن رضا به قصد کمک تشک را به آتش می کشد
چرا که اعتقاد دارد این یک مسئله مردانه است و شکوه نباید از آن باخبر شود.
آتش کشیدن تشک به حتم آسان ترین و منطقی ترین راه نیست ،اما رضا با این
کار انگار که بخواهد در ناخودآگاه خود اثر فریدون را به کلی از بین ببرد .یا
زمانی که رضا محتاج کمک مالی می شود ،فریدون به او کمک هنگفتی می کند
ِ
کیف پول فریدون
و درست در آخرین لحظه ،رضا عکسی از شکوه را داخل
می بیند ،گویی که شکوه همواره متعلق به فریدون است .با وجود این که دو مرد
در تمام فیلم دور و بر شکوه هستند اما این شکوه است که در رأس قصه قرار
ِ
شخصیت مستقل
دارد و دل مشغولی ها و حسادت های این دو مرد در مقابل
شکوه آن قدرها به چشم نمی آید .قصه فیلم هیچ گاه تسلیم حسادت های این
دو مرد نمی شود .تنها نکته مبهم در مورد شخصیت شکوه سنتی یا مدرن بودن
او است .در واقع می شود نتیجه گرفت که او روی خط باریکی بین این دو قدم
برمی دارد .مثال او با بیگودی های بسیار قدیمی و پارچه ای موهایش را آراسته
می کند و همزمان دامن و بوت می پوشد و از بازار بنفشه آفریقایی می خرد.
نکته مهم بعدی ،ساختن پالن های زیبایی است که شخصیت زن را در مرکز
این زیبایی قرار می دهد .این زیباشناسی در فیلم ها به ندرت در سینمای ایران
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دیده می شود اما مونا زندی نه تنها زنی زیبا ،مستقل ،و محکم خلق کرده
است بلکه بیشتر میزانسن های فیلم به قدری هوشمندانه زیبا چیده شده اند که
حضور زن را برجسته تر می کند .به عنوان نمونه ،در سکانس آغازین فیلم شکوه
را می بینیم که روی حجمی از نخ های رنگی دراز کشیده است .دوربین نمای
متوسطی از شکوه را نشان می دهد و لحظاتی روی او متمرکز می شود .ترکیب
نخ های رنگی و بدن در آرامش شکوه و صورتی که نشانی از اندوه را در خود
پنهان کرده ،قابی چشم نواز را به ما هدیه می دهد .سپس عنوان فیلم بر روی
صفحه ظاهر می شود .رنگ ها جزیی جدایی ناپذیری از ساختار فیلم هستند .نه
تنها محیط سرسبز شمال که وقایع داستان در آن می گذرد ،بلکه خانه و اطراف
شکوه نیز رنگ و لعاب تازه ای به فیلم می دهد .نخ هایی که شکوه در حیاط
خانه اش در دیگ های بزرگ رنگ می کند هر کدام می تواند تاری از سرنوشت ش
باشد که به دست خود او رنگ می شود .زندی حقیقی با این شروع دلنواز به
بیننده این پیام را می رساند که قصه او ،داستان شکوه است و تمرکز اصلی فیلم
روی شخصیت محکم و تاثیر گذار او است.
زندی حقیقی قدمی شجاعانه به سمت سینمای زنان برداشته است .داستان
زنی که بین دو ِ
مرد زندگی خود ،خصلت های انسانی را برمیگزیند و به دور
از قضاوت های جامعه زندگی خود را پیش می برد .انتخاب فاطمه معتمد
آریا ،رضا بابک ،و سعید آقاخانی همگی انتخاب هوشمندانهای بود و هر سه
نفر در نقش هایشان بسیار درخشیده اند ،به ویژه سعید آقاخانی که پیش تر با
نقش های طنز شناخته می شد و در «بنفشه آفریقایی» در نقش شوهری جدی و
حسود ماندگار خواهد شد« .بنفشه آفریقایی» از تاریخ بیست و یکم آگوست در
سینمای  Laemmleواقع در لس آنجلس اکران خواهد شد و همزمان در سایر
شهرهای آمریکا و کانادا اکران اینترنتی می شود.

لطفا نظرها ،پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما
در میان بگذارید

PLEASE WRITE TO US

We welcome your suggestions
and opinions.

www.pccsd.org
Email: pcc@pccsd.org
Call 858 . 552 . 9355
www.peykmagazine.com

Join us on FaceBook at
Sufi Club San Diego

Visit our weekly ad at
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گذری در ادبیات کهن

سارا وزیر زاده
جغرافیای فرهنگ ایرانی

برخی از شهرها در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی از شهرت ویژه ای برخوردار
هستند« :زیره به کرمان آورده» یا «انگار از سفر قندهار برگشته» .در شعر
شاعران قدیم فارسی نیز به شهرها و نمادهایشان اشاره شده است .حدود العالم
قدیمی ترین کتاب جغرافیا به زبان فارسی است که در سال  372قمری (982
میالدی) به دست نویسنده ای ناشناس نگاشته شده است .این کتاب اطالعات
ارزشمندی در باب جغرافیای تاریخی ،اقوام و مذاهب مختلف ،محصوالت
کشاورزی ،و ...دارد .در این سلسله مقاالت برآنیم تا با تصور قدما در مورد
برخی مناطق جغرافیایی آشنا شویم و ویژگی های طبیعی ،زیستی و فرهنگی
این مناطق را بر اساس این کهن ترین کتاب موجود در زبان فارسی مرور کنیم.1
شیوۀ کار بر این است که ابتدا اطالعات این کتاب در درون گیومه («») آمده
و توضیحات تکمیلی و نمونه اشعار در ادامه ذکر شده است.
به نظر می رسد نویسنده کتاب ،خود به همه مناطق سفر نکرده و برخی از
اطالعات را از منابع قدیمی تر مانند منابع یونانی گرفته باشد .نویسنده ،کتاب
را با توصیف شکل زمین آغاز می کند و می گوید« :زمین مانند گوی گرد است
و آسمان آن را احاطه کرده (قدما اعتقاد داشتند آسمان های هفتگانه مانند
گوی های بلورینی هستند که زمین را در برگرفته اند و عبور از این الیه ها میسر
نیست .برای تصور بهتر شکل پیاز را مجسم کنید که الیه الیه است و هیچ
الیه ای به الیه قبل و بعد از خود راه ندارد .آنها معراج پیامبر اسالم را معجزه
تلقی می کنند چرا که قادر بوده آسمان ها را بشکافد و به باال برود ).زمین به
واسطه دو دایره به چهار قسمت تقسیم شده است :اول دایرة اآلفاق که از
شرق به قطب جنوب می رود و در ادامه از غرب به شرق باز می گردد .دوم خط
استوا ،دایره ای که از مشرق و میانه زمین و دورترین نقاط هر دو قطب و مغرب
می گذرد .آبادانی زمین در یک چهارم شمالی زمین است.
انتهایی ترین ناحیه مشرق «چینستان» نام دارد و غربی ترین ناحیه «سوس
االقصی» (سوس :شهری در بندر تونس)».
نویسنده کتاب در میان سی و شش دریایی که برمی شمارد به این دریاها اشاره
می کند:
ـ دریای اخضر در چین
ـ اقیانوس مغربی ،از سوس تا سقالب (نام قوم اسالو ،یوگسالوی سابق)
ـ دریای اعظم (اقیانوس هند) که از چین و شهرهای هندوستان و سند و حدود
کرمان و پارس می گذرد و از خوزستان و بصره به زنگستان و حبشیان می رسد.
این اقیانوس پنج خلیج دارد :خلیج بربری که از حبشه آغاز می شود و تا سودان
ادامه دارد؛ خلیج عربی در حدود مصر ،خلیج عراق از میان سرزمین پارس
به سوی مغرب (مراکش) و اشاره می کند که تمام مردم عرب در همین ناحیه
زندگی می کنند؛ و در نهایت خلیج پارس که از سرزمین پارس آغاز می شود و به
سند و دریای عمان و خلیج هند در سرزمین هند می رسد .این دریا (اقیانوس
هند) معدن همه گوهرهای دریایی است.
ـ دریای خزر که شرق آن به بیابان خوارزم و غرب آن به شهرهای خزران
و آذربایگان (آذربایجان) می رسد .از جنوب به شهرهای گیالن و دیلمان و
طبرستان و گرگان می پیوندد و اضافه می کند« :از این دریا هیچ برنخیزد اال
ماهی».
از میان جزایر زمین به جزیره خارک اشاره می کند« :خارک شهری بزرگ و خرم
در جنوب بصره است و در نزدیک آن مروارید یابند درشت و قیمتی و جزیره
قبرس که معدن نقره و مس و زاج سبز دارد».
قسمت اعظم کتاب به معرفی نواحی اصلی می پردازد:
چین« :ناحیه ای است که از مشرق به اقیانوس مشرقی ،از جنوب به کوه
سرندیب و دریای اعظم (اقیانوس هند) و از مغرب به هندوستان می رسد.
سرزمینی است بسیار نعمت ،با آب های روان که در آن معدن های زر بسیار
است .مهم ترین حیوانات این ناحیه فیل و گرگ هستند .پادشاه چین را
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«فغفور» می نامند .می گویند او یکی از فرزندان فریدون است .مردم چین
صنعتگران ماهری هستند و برای بازرگانی به تبت می روند .بسیاری از آنان پیرو
دین مانی هستند ،اما پادشاه شان بت پرست است .از این سرزمین حریر و پرند
و دارچین و استخوان ـ که از آن دسته های کارد درست می کنند ـ و صنایع
دستی مختلف به سرزمینهای دیگر میرود ».در ادب فارسی نیز صنعتگری و
نگارگری چینیان بسیار آمده .فردوسی در داستان زال و رودابه آنجا که سیندخت
مهیای دیدار زال میکند ،میگوید:
رودابه را برای اولین بار ّ
بیاراست ایوان ها چون بهشت
گالب و می و مشک و عنبر سرشت
یک ایوان همه تخت زرین نهاد
به آیین و آرایش چین نهاد
همه پیکرش گوهر آگنده بود
میان گهر نقش ها کنده بود
موالنا هم در داستانی به نام «مسابقه چینیان و رومیان» در مثنوی به مهارت
مردم چین در نگارگری اشاره کرده است و حافظ می گوید:
بت چینی عدوی دین و دلهاست
خداوندا دل و دینم نگه دار
در جای جای ادب فارسی زیبایی معشوق با زیبایی بت چین مقایسه شده است:
در بتان روم و چین جستیم نیست
آن چنان صورت که شرحش میکنم
غزلیات شمس
برخی شهرهای چین عبارتند از:
خمدان« :شهر بزرگی است محل اقامت فغفور چین .درخت بسیار دارد و در
کنار دریا بنا نهاده شده .مردمانش صورت گرد دارند و بینی پهن .لباس شان از
دیباست و حریر با آستین بزرگ و دامن بلند».
ُخ َتن« :میان دو رود است .مردمان وحشی و مردمخوار آنجا زندگی می کنند.
بیشترین دارایی آنان ابریشم خام است .پادشاه آن هیکل درشتی دارد و خادمانی
که به نمایندگی از او در همه کارها حاضرند .در این شهر هفتاد هزار مرد جنگی
زندگی می کنند .سنگ یشم از رودهای ختن یافت می شود».
ختن امروزه مرکز والیت ختن در سین کیانگ است و در ادبیات فارسی به
ماده خوشبویی است که از نوعی آهوی نر
خاطر «مشک» معروف است( .مشک ّ
می گیرند که عمدت ًا در ختن زندگی می کند ).به قول حافظ:
یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان
وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان
و یا صائب تبریزی می گوید:
زلف تو نفس در جگر باد کند مشک
آهوی تو خون در دل صیاد کند مشک
تا نغز که از بوی خود آباد
در هیچ سری نیست که سودای ختن نیست
کند مشک
َس َرندیب« :در جنوب چین است و در مرز هند و چین ،در کنار دریا .در آن
رودخانه های بسیار جاری است که در آنها الماس و یاقوت های گوناگون پیدا
می شود .پادشاه آن خودمختار است ».بر طبق باور مسلمانان سرندیب همان

کوهی است که آدم پس از رانده شدن از بهشت به آنجا هبوط کرده است .ح ّوا
جده عربستان فرود آمده است .در تفاسیر قرآن سرندیب از نواحی کشور
در ّ
هند است.
هند« :شرق آن به چین و تبت و جنوب آن به دریای اعظم (اقیانوس هند)
می پیوندد .این سرزمین پادشاهان بسیار و دریاها و کوه ها و بیابان های فراوان
دارد .ادویه و عطرهایی چون مشک و عود و عنبر و کافور و گوهرهایی مانند
مروارید و یاقوت و مرجان و ُد ّر از هند می آید .بیابان های آن جانوران زیادی
دارد از قبیل :فیل و گرگ و طاووس و طوطی .هند بزرگترین و آبادان ترین
ناحیه نیمکره شمالی است .در سراسر هندوستان شراب حرام است و زنا مباح
و همه مردم بت پرستند».
قندهار« :شهر بزرگی است و در آن بت های زرین و سیمین بسیار است .زاهدان
و برهمنان در آن زندگی می کنند ».امروزه قندهار مرکز استان قندهار در
جنوب افغانستان و سومین شهر پرجمعیت این کشور است .در اشعار فارسی از
بتان قندهار بسیار سخن رفته است:
چون سه قدح کرد نوش درج گهر برگشاد
قند فشان شد ز لب آن صنم قندهار
نه چون قد تو سروی به بوستان
نه چون روی تو نقشی به قندهار
در ادبیات فارسی قندهار نشانه ُبعد مسافت نیز هست:
هر زمان حملش فرستد پادشاه قیروان
هر نفس باجش فرستد ،شهریار قندهار
هرجا که هنرمند رفت گو رو
گر کابل و گر چین و قندهار است

خاقانی
سعد سلمان

منوچهری

پروین اعتصامی
ِق ّنوج« :شهر بزرگی است و محل اقامت راجه (رای ،حکمروا) .این راجه هیچ
کس را مهم تر از خودش نمی داند .می گویند صد و پنجاه هزار سرباز سواره دارد
و هشتصد فیل که در روز جنگ به میدان می آیند».
همایون کرد ز اسالم این کهن بوم
ز شمشیری که زد بر رای قنوج

مسعود سعد سلمان
مولتان« :شهر بزرگی است و بت بزرگی دارد که از همه جای هندوستان به
زیارت آن می آیند و نام بت «مولتان» است».
دینور« :شهری است بر ساحل رود که بت خانه های متعددی دارد .بازرگانان از
خراسان به آنجا می روند و برخی بازرگانان مسلمان هم مقیم این شهر هستند».
تبت« :از مشرق به چین و از جنوب به هندوستان از مغرب به ماوراءالنهر و از
شمال به َخ ُّلخ می رسد .ناحیه ای آباد است با جمعیت زیاد و همه بت پرست.
بعضی قسمت های آن گرمسیر است و برخی سردسیر .کاالهای هندوستان از
تبت به شهرهای مسلمانان می آید .معدن های طال دارد و مشک بسیار و روباه
سیاه و سنجاب و سمور و قاقم و شاخ حیوانات .سرزمینی کم نعمت است و

پادشاه آن را «تبت خاقان» خوانند .لشکر و سالح بسیار دارد .از عجایب تبت
آن است که هر که به آنجا رود ،بدون هیچ دلیل مشخصی شادان و خندان از
آن بیرون می آید .لهاسا از شهرهای کوچک تبت است که در آن بتخانه های
زیاد و یک مسجد برای مسلمانان وجود دارد .مسلمانان اندکی در آن زندگی
می کنند».
ُت ُغ ُزغز (به معنای «نُه قبیله»)« :در غرب چین واقع است و مهم ترین ناحیه
اقامت ترکان است .پادشاهان ترکستان بیشتر از همین ناحیه بوده اند .مردمان
جنگجویی دارد با سالح های بسیار که کوچ نشینند .از این ناحیه مشک بسیار
ملمع و موی سنجاب و سمور و قاقم و گاومیش.
خیزد و روباه سیاه و سرخ و ّ
سرزمینی کم ثروت است و دارایی های آنان ابزار جنگی است و گوسفند و گاو و
توانگرترین ترکان
اسب .این سرزمین رودهای فراوان دارد و مردم این سرزمین
ِ
هستند .تاتارها هم گروهی از تغزغزها هستند».
تاتار هم در ادبیات فارسی به خاطر مشکش معروف بوده است:
آهوی طبع بنده چنین مشک میدهد
کز پارس میبرند به تاتارش ارمغان
سعدی
توسع ٌا حمله تاتار به ایران خوانده شده:
حمله مغوالن به ایرانّ ،
هرکجا رو مینماید میبرد یک شهر دل
ترک تاتارست پنداری به یغما میرود
قاآنی
آسمان با ما سر پیکار داشت
در بغل یک فتنه ی تاتار داشت
اقبال الهوری
گمان دانسته بود از پیش کایرانی گروه
دارد از پی سرنوشت غز و تاتار لعین
ملک الشعرای بهار
شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه
تو به آذرخشی این سایۀ دیوسار بشكن
شفیعی کدکنی
یغما« :ناحیه ای است با کشت و زرع بسیار اندک .در آن صید بسیار صورت
می گیرد .دارایی مردم اسب و گوسفند است .مردمانی جان سخت و قوی و
جنگجو دارد با سالح بسیار .پادشاه آن از فرزندان پادشاه تغزغز است .یغماییان
قبیله های بسیار دارند و عام و خاص از پادشاه خود اطاعت می کنند .کاشغر از
شهرهای معروف آن است».
مفهوم یغما در ادبیات ما با غارت پیوند خورده است ،مانند این ابیات از حافظ:
فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد
یا
گفتمت که به یغما رود دلت سعدی
چو دل به عشق دهی دلبران یغما را

سعدی
نکته قابل توجه این است که شاعران تا چند قرن پس از اسالم یغما را در
معنای مکان به کار می برده اند و برای بیان منظور خود با آن ترکیبات مختلف
می ساخته اند اما در قرون متأخر یغما در معنی مطلق «غارت» به کار رفته
است:
با غمزۀ غارتگر ترکانه درآ از در
هم خانه به یغما بر ،هم شهر ُم ّ
سخر کن
فروغی بسطامی
 .1در نگارش این مقاله از کتاب «حدودالعالم من المشرق الی المغرب با مقدمه بارتولد ،تعلیقات
مینورسکی ،ترجمه میرحسین شاه با تصحیح و حواشی مریم میراحمدی ،غالمرضا ورهرام ،تهران،
دانشگاه الزهرا »1372 ،و سایتهای «لغتنامه دهخدا»« ،گنجور» و «ویکی پدیا» استفاده شده است.

ادامه مطلب در شماره آینده
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
 2011استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سمنان می باشد.
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