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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

Your Local Solar Experts!

System Designed By Masters of Engineering

Solar Energy Consultant
Cosmic Solar, Inc.
760-617-1710 Cell
760-749-1111 Office
Ken@cosmicsolar.com

www.cosmicsolar.com
100% Customer Satisfaction!

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar
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نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود
تلفن9355 :ـ)858( 552
فکس7335 :ـ)619( 374

کسی بر سر شاخ و ُبن می برید!
در زمانی که این خطوط را مالحظه می فرمایید انتخابات تمام شده و شاید نتیجه آن هم اعالم شده باشد.
پیش بینی نتایج انتخابات از عهده من خارج است ولی یک چیز برایم مسلم است و آن این است که جدا از این
که برنده انتخابات چه کسی باشد ،کالیفرنیا و غرب هنوز دارد می سوزد و توفان های شدید آتالنتیک ،جنوب و
شرق آمریکا را درهم می کوبند .برای ما که در کالیفرنیا زندگی می کنیم آتش های فصلی پدیده تازه ای نیستند.
هر ساله در پاییز آتش سوزی هایی در جاهای مختلف اتفاق می افتد .همه ما از دور یا نزدیک شاهد تخریب و
از بین رفتن مناطقی بوده ایم .تا همین چند سال پیش اکتبر ماه آتش سوزی بود .ولی امسال از ماه جوالی
آتش سوزی ها شروع شده اند و هر روز بیشتر گسترش می یابند.
به این آمار توجه کنید :در سال  1999یک میلیون ِایکر ( )acreدر کالیفرنیا سوخت .در سال  2007یک و
نیم میلیون ِایکر ،در  2018دو میلیون ِایکر و امسال تا امروز بیش از چهار میلیون ِایکر در کالیفرنیا سوخته
است .پیشبینی سالهای آینده مشکل نیست ولی خیلی وحشتناک است .در پنج سال گذشته کالیفرنیا یکی از
سختترین خشکسالیهای خود را داشته است .هوا آن چنان خشک است که باران قبل از رسیدن به زمین تبخیر
میشود .رعد و برقهای خشک هم نشانگر این واقعیت است .باالترین
امسال تا امروز بیش از چهار میلیون درجه حرارت ثبت شده جهان در ماه آگوست امسال در «دت ولی»
ایکر در کالیفرنیا سوخته است.
به ثبت رسیده است .به خاطر گرمی فزاینده و خشکی ،تبخیر افزایش
یافته و در آن سر کشور توفانهای وحشتناک شکل میگیرند .امسال ،تا
زمانی که این خطوط نگارش میشود بیست و سه توفان در آتالنتیک شکل گرفته که آثار تخریب آن را در ایاالت
جنوبی و شرقی آمریکا میبینیم .شاید اگر با کووید و جنجال انتخابات مواجه نبودیم توجه بیشتری به این امر
میکردیم! اینها پدیدههای تازه و مخصوص امسال نبودهاند .سالها است این روند توسط دانشمندان پیشبینی
شدهاست .دانشمندان ناسا در سال  2000دقیقا این افزایش گرمای زمین و پدیدههای ناشی از آن را پیشبینی
کرده و هشدار داده بودند .امید این دانشمندان در این بوده که با این هشدارها دولتها و َب َشر به طور کل ،آگاه
شده و جلوی این تخریب را بگیرند .چیزی که آنها پیش بینی نکرده بودند درجه جهل و حماقت برخی دولتمردان
و حامیان آنها بود .امروزه دانشمندان محیط زیست اتفاق نظر دارند که گرمایش زمین پدیدهای طبیعی نبوده و
کار بشر است .این پدیده آن چنان بدیهی است که قوه ثقل و نیروی جاذبه بدیهی است .امروزه ثابت شده است
که از انقالب صنعتی ـ یعنی از دویست سال پیش ـ دمای کره زمین یک درجه سانتیگراد گرمتر شده است در
حالی که اگر انقالب صنعتی اتفاق نمی افتاد زمین باید رو به سردی میرفت .این گرمایش روند تند شونده دارد.
بیست سال پیش دانشمندان پیشبینی میکردند که گرمای کره زمین در سال  2050به حرارت امروز برسد .ذوب
شدن یخچالها در اثر گرمایش روزافزون زمین ،باال آمدن سطح دریاها ،زیر آب رفتن مناطق ساحلی ،این روند
را سریعتر هم خواهد کرد .آیا این روند غیرقابل برگشت است؟ به عقیده دانشمندان هنوز نه ،ولی به زودی به آن
مرحله خواهد رسید.
اینجا هم دعوا بر سر خرد و جهل است .از زمانی که دانشمندان با تحقیق و آزمایش نشان دادند که این
روندی است که انسان با آلوده کردن هوا و زمین و آب دارد به خودش تحمیل می کند و هشدارهای خود را
به اطالع عموم رساندند ،سیاستمداران خادم سرمایه های بزرگ و آلوده گرهای حامی آنها به هر دری زدند
که این هشدارها را ندیده بگیرند .تعداد بسیار معدود «دانشمند» را هم در خدمت گرفتند که این اثرات
تخریبی را «رد» کنند .در چهار سال گذشته در این کشور ما خود
آینده بشر با هر مرام و مسلک ،رنگ شاهد این جنگ بین خرد و جهل بوده ایم .متاسفانه کسانی بر مسند
و نژاد و طبقه اجتماعی در معرض قدرت نشسته اند که کوچک ترین اعتقاد و اعتنایی به علم ندارند .ماه
گذشته که پرزیدنت ترامپ از کالیفرنیا دیدن کرد ،وقتی مسئولین به او
نابودی است
هشدار دادند که دلیل وقوع میلیون ها ِایکر آتش سوزی ،تمیز نکردن
پای درختان نیست و شواهد علمی نشان میدهد که خطر گسترده تر و پایدارتر است او با صراحتی که فقط از
او بر می آید گفت علم اشتباه می کند و هوا به زودی خنک خواهد شد .متاسفانه در چهار سال گذشته دولت
آمریکا پرچمدار جهل بوده است .آنها حتی از توافق آبکی پاریس هم بیرون آمدند و از هر طریقی از سوخت های
فسیلی و آلوده گر از جمله زغال سنگ و نفت حمایت کرده اند و قوانین تقلیل این سوخت ها و پاکسازی محیط
زیست را رد کرده اند .این بی خردی ها و رد دانش و علم را در همین برخورد با پاندمی هم دیده ایم ،نتایج آن
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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 ،حمید رفیع زاده ،فرشاد باباخانی،
پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،فریده فاضل،
حسین حاجی موالنا ،علی صدر،
ونوس صفایی ،شهال صالح و محمود رضا پیروزیان
شورای نویسندگان
رضا خبازیان ،شهری استخری ،شهرزاد جوالزاده،
شقایق هنسن ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری ،راشل تیت و
علی صاحبالزمانی
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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گزارش چکیدهای از فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی کانون در
سال گذشته

گزارش گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان
نشست ساالنه کانون در روز یکشنبه سی ام شهریور ماه  1399شمسی برابر با
بیستم سپتامبر  2020به صورت مجازی برگزار شد.
جلسه توسط خانم فریبا باباخانی ـ قاضی ،رییس هیئت مدیره دوره گذشته،
آغاز شد و با ارائه گزارش های کمیته های مختلف کانون اعم از مالی ،مدرسه
و پیک به ترتیب توسط خانم شهال صالح و آقای علی صدر ادامه یافت .سپس
کاندیداهای دوره جدید هیئت مدیره کانون به معرفی خود پرداختند.

اعضای هیئت مدیره کانون
اعضای اصلی 1 :ـ نیکو عاطفی  2ـ پرنیان بدیعی 3ـ امیر فرشاد باباخانی
 4ـ فریبا باباخانی ـ قاضی  5ـ گلسا ثریا  6ـ فریده فاضل  7ـ حمید بیک زاده
 8ـ حسین حاجی موالنا  9ـ علی صدر  10ـ شهال صالح  11ـ ونوس صفایی.
اعضاء مشاور ۱ :ـ شهربانو استخری  ۲ـ سعید جاللی  ۳ـ رزیتا باقری
 ۴ـ شقایق هنسن  5ـ حمید رفیع زاده
هیئت مدیره در سال گذشته ،برای دستیابی به اهداف کانون شانزده جلسه
برگزار نمود و در اولین جلسه کانون فرهنگی هیئت اجرایی و کمیته های
مختلف کانون را بدین شرح انتخاب نمود:
هیئت اجرایی :فریبا باباخانی ـ قاضی (رئیس هیئت مدیره) ،نیکو عاطفی
(معاون هیئت مدیره) ،شهال صالح (خزانه دار) ،فریده فاضل (منشی)
و علی صدر (مدیر مدرسه ایرانیان)
کمیته آموزش :علی صدر ،شهناز احمدیان ،پریسا فتحی امینی و فریبا باباخانی
ـ قاضی
کمیته فرهنگی و هنر :حسین حاجی موالنا ،علی صدر ،آناهیتا بابایی ،عبدی
سلیمی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،فرشاد باباخانی و محمود رضا پیروزیان
کمیته عضویت :پرنیان بدیعی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،گلسا ثریا ،ونوس صفایی
و شهرزاد جوالزاده
کمیته روابط عمومی :فریده فاضل ،علی صدر ،حسین حاجی موالنا ،محمود
رضا پیروزیان ،گلسا ثریا ،نیکو عاطفی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،شهرزاد جوالزاده
و فرشاد باباخانی
کمیته انتشارات :علی صدر ،سعید جاللی ،شهری استخری ،آناهیتا بابایی،
شقایق هنسن ،شهرزاد جوالزاده ،رضا خبازیان ،آریا فانی ،سعید نوری بوشهری،
حسین حاجی موالنا ،علی صاحب الزمانی و ریچل تیت
کمیته بورسهای دولتی و مالی :فریبا باباخانی ـ قاضی ،حمید رفیع زاده،
رزیتا باقری ،شرول اینسل ،حسین حاجی موالنا ،فرشاد باباخانی ،شهال صالح
و شهرزاد جوالزاده
کمیته گلریزان و نوروز :نیکو عاطفی ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،فریده رسولی
فاضل ،شهرزاد جوالزاده ،شهال صالح ،پرنیان بدیعی ،حمید بیک زاده ،بهار
باقرپور ،فرشاد باباخانی و ونوس صفایی
کمیته خیریه :شهال صالح ،شهری استخری ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،ونوس
صفایی ،شهرزاد جوالزاده و پرنیان بدیعی
کمیته ساختمان :حمید بیک زاده ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،علی صدر،حمید
رفیع زاده ،عبدی سلیمی و شهرزاد جوالزاده
کمیته نوروز :نیکو عاطفی ،بهار باقرپور ،فریبا باباخانی ـ قاضی ،شهال صالح،
شهرزاد جوالزاده ،فریده فاضل ،حمید رفیع زاده ،ونوس صفایی ،حمید
بیک زاده ،آیدا خدامی ،فرشاد باباخانی و گلسا ثریا
کمیته چهارشنبه سوری و سیزده بدر :حمید رفیع زاده ،حمید بیک زاده و
فرشاد باباخانی
کمیته جوانان :فریبا باباخانی ـ قاضی ،فریده رسولی فاضل ،ونوس صفایی،
آناهیتا امامی ،شکیبا محمودی ،شادی محبی ،نوید قاضی ،بهراد حافظی،
آرمیتا فاضل و نیک طاها

خانهگفتگو
جلسه فیلم و
ایران در بلبوا پارک
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کانون فرهنگی ایرانیان با برگزاری یا همکاری در برگزاری برنامه های زیر ،سال
پربار و بسیار موفقی را پشت سرگذاشت .این فعالیت ها برای اطالع مجمع
عمومی اعالم می شود:
سال  2020ـ 2019

 1ـ نمایشگاه کتاب با همکاری انتشارات ناکجا
 2ـ کارگاه سه تار کورش تقوی (دو بار)
 3ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی علی صدر
 4ـ شوی کمدی  +معرفی کتاب با کیوان
 5ـ نمایش تئاتر «مرغ سحر» (دو بار) در مرکز ایرانیان با همکاری محمود بهروزیان
 6ـ چهارمین کارگاه داستان نویسی حسین مرتضاییان آبکنار
 7ـ نمایش فیلم «رحمان  »1400با همکاری شید فیلم
 8ـ سخنرانی عبدی ناظمیان ،نویسنده با همکاری کتابخانه میشن هیلز
 9ـ جمع آوری کتاب با همکاری کتابخانه سیار برای کمپ مهاجران در یونان
 10ـ جشن مهرگان :کنسرت رضا روحانی و سارا نایینی با همکاری موزه هنر سن دیگو
 11ـ نمایش فیلم «نبات» و پرسش و پاسخ با شهاب حسینی کارگردان فیلم
 12ـ همکاری در نمایش فستیوال فیلم زمستانی آسیایی
 13ـ جشن شب یلدا در رستوران صوفی با هنرمندی آرمین ویگن
 14ـ برگزاری جشن روز جهانی کودک با همکاری بنیاد کودک و خیریه یک دالر
در ماه در مدرسه ایرانیان
 15ـ بازار سالیانه کانون فرهنگی ایرانیان در ماه دسامبر
 16ـ نمایش فیلم مستند در مرکز ایرانیان
 17ـ برگزاری نمایشگاه عکسهای رضا دقتی با همکاری دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو
 18ـ نمایش فیلم «تگزاس  »2با همکاری شید سینما
 19ـ کنسرت محسن نامجو
 20ـ نمایش فیلم «قصر رویاها» با همکاری سینما نکس
 21ـ سخنرانی ریچارد یان ،ایرانشناس فرانسوی و معرفی کتاب
 22ـ کنسرت گروه «عود تریو»
 23ـ کنسرت تک نفره نیما جان محمدی
 24ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی و مجسمه سازی پروین حیدری نصب و مجید فدائیان
 25ـ نمایش خوانی «باغ نارنجی» با همکاری محمود بهروزیان
 26ـ بزرگداشت برای قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی با همکاری خانه ایران
و انجمن متخصصین
 27ـ سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان
 28ـ برپا کردن هفت سین و نمایشگاه تاریخ ،ادبیات و هنرهای ایرانی در هفت
کتابخانه عمومی سن دیگو در ایام نوروز
 29ـ جشن بهار در پله های موزه هنر سن دیگو در بلبوا پارک
 30ـ شب شعر و ادب فارسی دومین چهارشنبه هر ماه در مرکز ایرانیان ( 5بار)
 31ـ شب خانوادگی با بازی و سرگرمی در مرکز ایرانیان (  4بار)
 32ـ نمایش فیلم و گفتگو در سومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان ( 10بار)
 33ـ ُجنگ فرهنگی در دومین جمعه هر ماه در مرکز ایرانیان و به صورت آنالین
بعد از پندمی (10بار)
 34ـ برگزاری نمایشگاه نقاشی هنرمندان محلی در مرکز ایرانیان
 35ـ روز فرهنگ های گوناگون در لیندا ویستا
 36ـ برگزاری فیلم های مستند با همکاری داکیونایت در اولین چهارشنبه هر
ماه در مرکز ایرانیان و به صورت آنالین بعد از پندمی ( 12بار)
 37ـ شب فرهنگ های گوناگون در بلبوا پارک
 38ـ تدریس خصوصی رایگان به دانش آموزان از راه دور
متاسفانه به علت پندمی برنامه های نوروزی ،چهارشنبه سوری ،سیزده بدر و
تمامی گردهمایی های حضوری کانون لغو شد.

نشریه پیک

در سالی که گذشت کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش دست اندرکاران
کمیته انتشارات توانست نشریه «پیک» را که مهم ترین رسانه گروهی کانون است
با محتوای پربارتر در دسترس همگان قرار دهد« .پیک» هر دو ماه با تیراژ 6000
نسخه برای بیش از  3200خواننده پست می شود و در چندین مرکز در سراسر
سن دیگو و در بخشی از اورنج کانتی ،لس آنجلس ،شمال کالیفرنیا ،واشنگتن
دی سی ،کانزاس سیتی ،مریلند ،داالس ،شیکاگو و بسیاری شهرهای دیگر
پخش می گردد .با باال بردن کیفیت چاپ و محتوای مقاالت« ،پیک» به صورت
یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین رسانه های فرهنگی و اجتماعی ایرانی
در جنوب کالیفرنیا درآمده است .در سال گذشته سر نجام توانستیم پیک را به
صورت آنالین هم منتشر کنیمwww.peykmagazine.com :
شما می توانید مقاالت را بخوانید و نظر دهید .صاحبان کسب و کار نیز
می توانند آگهی خود را در سایت پیک ارائه کنند .بدینگونه پیک هم اکنون در
سراسر گیتی در دسترس خوانندگان قرار می گیرد .شماره های گذشته پیک نیز
از طریق وبسایت کانون در دسترس عالقه مندان است:
www.pccsd.org/peyk
عضویت ـ در سالی که گذشت کانون موفق شد  %10به تعداد اعضای خود
بیافزاید و همچنین با تبلیغ در وبسایت به تشویق به عضویت در کانون فرهنگی
ادامه دهد .اعضای کانون با داشتن کارت عضویت مشمول تخفیف های ویژه
برای برنامه های مختلف کانون و تخفیف از بعضی از مراکز تجاری می شوند.
لیست کامل این مراکز در وب سایت کانون به ثبت می رسد.
رسانههای دیگر در سالی که گذشت ـ بسیاری از برنامه های کانون در رادیو
«کی پی بی ِاس» در سن دیگو و ِ
ِ
«کی آی آر ِان ـ رادیو ایران» در لس آنجلس
و همچنین در سایت آرت اند سول سن دیگو ،کدوم دات کام ،چه خبر دات کام
و ایران هات الین اعالم شده است .این برنامه ها نه تنها برای ایرانیان ،بلکه برای
جوامع فرهنگی دیگر نیز پخش می شوند.
کانون فرهنگی ایرانیان در سال گذشته همکاری خود را با سازمان برق و گاز
شهر سن دیگو در مورد صرفه جویی انرژی و هزینه آن و همچنین اطالع رسانی
همگانی ادامه داد.
وبسایت ـ هزاران نفر در سراسر دنیا با دیدار از وبسایت کانون در جریان
فعالیت های ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را به صورت الکترونیکی
دریافت کنند .مراجعه کنندگان به تارنمای کانون می توانند از طریق این شبکه،
حق عضویت ،خریداری بلیط و پرداخت کمک های مالی خود را انجام دهند.
کانون همچنین هفته ای یک بار خبرنامه ای شامل اعالم برنامه های جاری و آتی
را به هزاران نفر از طریق ایمیل ارسال می کند .اعالم برنامه های کانون از طریق
فیسبوک ،اینستاگرام و تلگرام نیز صورت می گیرد.
نمایشگاه نقاشی ـ با همکاری گالری یلو ،سالن اصلی مرکز ایرانیان به صورت
محل نمایش آثار هنری در آمده و چندین نمایشگاه عمومی با شرکت هنرمندان
سن دیگو در این محل برگزار گردیده است.
مرکز ایرانیان ـ این مرکز میزبان برنامه های فرهنگی متنوع کانون و دیگر
سازمان های غیر انتفاعی طی سال گذشته بوده است .کتابخانه کانون با بیش از
چهار هزار جلد کتاب در خدمت فرهنگ دوستان عزیز است.
مدرسه ایرانیان ـ مدرسه ایرانیان سی و دومین سال فعالیت خود را در دو شعبه
آغاز کرد .امسال در مدرسه ایرانیان  281دانش آموز به فراگیری زبان فارسی
و هنرهای ایرانی پرداختند .امسال نیز هر دو شعبه مدرسه (پنجشنبه ها و
یکشنبه ها) در مدرسه مانت کارمل تشکیل شد .در شعبه اول مدرسه جمعا 21
کالس برای دانش آموزان و نوجوانان وجود دارد که در شش سطح به یادگیری
زبان فارسی می پردازند .در روزهای یکشنبه دو کالس نیز برای بزرگساالن ،دو
کالس کودکستان و دو کالس قبل از کودکستان در مدرسه ایرانیان تشکیل شد.
کالس های فوق برنامه نظیر رقص و تئاتر و سه تار نیز ارائه گردید .در شعبه دوم
جمعا  5کالس درس برقرار گردید .از اول ماه آوریل ،به علت پندمی ،مدرسه
ایرانیان کالس های خود را به صورت آنالین ادامه داد .مدرسه ایرانیان در نظر
دارد با ایجاد شبکه ارتباطی فعال با دیگر مراکز آموزش فارسی در آمریکا و نهایتا
نقاط دیگر جهان به تبادل تجربه و مطالب آموزشی اقدام کند .مدرسه ایرانیان

در حال حاضر توسط تمامی ادارات آموزش و پرورش منطقه به رسمیت شناخته
شده و دانش آموزان دبیرستانی می توانند زبان فارسی را به عنوان زبان دوم در
مدرسه ایرانیان بگذرانند.
هنرستان رقص های ملی ایران با نزدیک  55هنرآموز به فعالیت خود در زمینه
ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و در برنامه جشن بهار روی پله های موزه هنر
سن دیگو در بلبوآ پارک هنرنمایی کرد.
کمیته جوانان ـ این کمیته اولین سال خود را با فعالیت و کمک در برنامه های
مختلف کانون فرهنگی آغاز کرد .از فعالیت های این کمیته می توان برنامه
شب تفریح با خانواده را که یک ماه در میان در کانون برگزار می شود نام برد.
همچنین این کمیته کمک فراوانی به کتابخانه و دفتر کانون فرهنگی رسانده و
در جمع آوری مواد غذایی و کمک مالی به سازمانهای خیریه یاری رساند .بعد
از پندمی ،اعضای این کمیته از راه تدریس خصوصی آنالین و رایگان به کمک
دانشآموران شتافت.
بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون است که برای
جمع آوری کمک های مالی برای کارهای خیریه به وجود آمده است .در سالی
که گذشت این بنیاد به یک بانوی جوان ایرانی و دخترش برای تامین هزینه
زندگی در آمریکا کمک کرده و همچنین به کمک بانویی دیگر شتافت که بر اثر
پندمی قادر به پرداخت هزینه اجاره و غذا نبود .همچنین با کمک همیاران،
کانون پروژه های کمک را مورد بررسی قرار داده است.

سپاس ویژه

بدین وسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که امروز دوره خدمت آنها
در هیئت مدیره کانون رسم ًا به اتمام می رسد صمیمانه تشکر و سپاسگزاری
می نماییم و آرزومند پیروزی آنان هستیم .امید است که این افراد ،با عضویت در
کمیته های مختلف اجرایی به کمک های خود به کانون فرهنگی ایرانیان ادامه
دهند .اسامی این افراد به قرار زیر است:
خانم ها :فریبا باباخانی ـ قاضی ،فریده فاضل ،شهال صالح و گلسا ثریا
آقایان :حمید بیک زاده و فرشاد باباخانی.
به جز خانم ها فریبا باباخانی ـ قاضی و گلسا ثریا که مشمول «ترم لیمیت»
می شوند ،بقیه دوستان می توانند دوباره در انتخابات شرکت کنند.
انتخابات ـ بعد از گزارش ساالنه ،کاندیداها به معرفی خود پرداختند و انتخابات
برای اعضای جدید برگزار شد و نتایج به این شرح اعالم گردید:
خانم ها :فریده فاضل و خانم شهال صالح و آقایان :امیرفرشاد باباخانی ،حمید
بیک زاده ،محمود رضا پیروزیان ،حمید رفیع زاده

اولین جلسه ماهانه هیئت مدیره کانون پس از انتخابات در چهاردهم اکتبر به
صورت مجازی برگزار شد .کمیته های جدید تشکیل و اعضای هیئت اجرایی به
شرح زیرانتخاب شدند:
شهال صالح ،رئیس هیئت مدیره
فرشاد باباخانی ،نایب رئیس
نیکو عاطفی ،منشی
حمید رفیع زاده ،خزانهدار
هیئت مدیره کانون از دوستانی که داوطلب فعالیت در کمیته های مختلف
کانون هستند تقاضا دارد با شماره تلفن  9355ـ  )858(552و یا وبسایت
کانون  www.pccsd.orgتماس بگیرند.
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زیر نور مهتاب
از :رضا خبازیان

خسرو آواز ایران
درگذشت استاد محمد رضا شجریان ،گرچه نابهنگام نبود ولی هر زمانی که اتفاق
می افتاد ،چه ده سال قبل و چه ده سال بعد ،فقدانش به همان میزان جانگداز
می بود که بود.
اصوال هنرمندانی که بدین درجه متعالی از هنر دست می یابند ،از طریق دریچه
آثار خود ،با روح جمعی یک ملت ارتباطی تنگاتنگ ایجاد می کنند و در دل و
خاطره مردمان سرزمین خویش ،و حتی مردمان جهان ،می نشینند .از این رو
است که فقدان این گونه هنرمندان ،که با بسته شدن ناگهانی این دریچه عاطفی
همراه است ،تا اعماق وجود مردمان خویش را متاثر می سازد.
استاد شجریان  ،بدون شک از این دسته از هنرمندان بود.
وی ،در آستانه بیست سالگی اش ،قدم به دنیای هنر موسیقی ما گذاشت و به
استثنای سه یا چهار سال آخر عمر پربار خویش که با این بیماری هولناک دست
به گریبان بود ،آنچه را که در توان داشت به کار بست تا راه تعالی و ترقی هنر
خویش و در نتیجه هنر موسیقی آوازی ما ایرانیان را همواره بپیماید.
برای پی بردن به راز موفقیت وی در به دست آوردن چنین مقام دست نیافتنی،
بایستی که به چندین عامل گوناگون توجه داشت.
اولین عامل ،صدای یگانهای بود که وی در حنجره داشت .صدایی گرم با کیفیتی جانفروز
که در تاریخ موسیقی ما ایرانیان کمسابقه بوده است.
دومین عامل ،آگاهی کامل وی به این استعداد شگفت
خویش بود و وقوف کامل به ارزش فرهنگی استعداد
نهانیاش .همین عامل بود که در وی حس مسئولیت
غیرقابل باوری را به وجود آورده بود تا هیچ گاه قدم در
مسیر باطل نگذارد.
سومین عامل ،هوش و ذکاوت فوق العاده اش بود در
شناخت موقعیت منحصر به فرد هنر آواز ایران .برای
وی ،هنر موسیقی آوازی ما ایرانیان سرزمینی بود بکر و
دست نخورده ،دشتی بیکران که به قله ای بسیار مرتفع
و شاید دست نیافتنی منتهی می شد.
چهارمین عامل ،حس قوی کنجکاوی وی بود در یافتن
راهی که بتواند صعود وی را به منتهای ارتفاع این قله
ممکن سازد .همین حس کنجکاوی بود که وی را بر آن داشت تا نگاهی تاریخی
به هنر آواز ایران بیندازد و با تالش بسیار ،خود را در محضر اساتید مسلم این
رشته ،چون استاد دوامی و استاد برومند بنشاند تا چکیده تاریخ موسیقی را از
آنان بیاموزد .شاید در محضر این اساتید بود که با هوش و ذکاوت خود توانست به
اهمیت بسزای شعر فارسی پی ببرد و تا واپسین روزهای دوران طالیی هنر خویش
نه تنها در مطالعه نمونه های گوناگون شعر فارسی دانش آموزی منضبط و مصمم
باقی ماند بلکه در ادای معانی عمیق شعر فارسی نیز سرآمد روزگار خود شود.
عامل پنجم را باید در زمانی دانست که وی در نیمه راه رسیدن به هدف نهایی
خویش بود .بیش از سی سال نداشت که دریافت هنرمندان دیگری نیز از گوشهها
و زوایای مختلف قدم در این دشت بیکران بکر گذاشته اند و برآنند تا همانند وی،
مسیر دستیابی به این قله مرتفع هنری را عاشقانه درنوردند .هنرمندانی که چون
وی ،از محضر اساتیدی چون جلیل شهناز ،حسن کسایی ،استاد بیگجه خانی،
علی اکبر خان شهنازی ،احمد عبادی و ...به هنر واالی ردیفهای سازی مزین
گشته بودند و ارزشمندترین همراهان وی در دستیابی به آن قله مرتفع میتوانستند
باشند .بدون شک پیوند استاد محمد رضا شجریان با اساتیدی چون پایور،
مشکاتیان ،لطفی ،علیزاده ،معروفی و محجوبی و همنشینی وی با شاعران معاصر
خویش چون کسرایی ،ابتهاج ،مشیری و اخوان ثالث هر یک بوستانی شد تا به
تزیین هر چه بیشتر مسیر ترقی و تعالی وی و موسیقی ایران بیانجامد .از این رو بود
که استاد محمد رضا شجریان با اجرای تصنیفهای متعدد که اکثرا ساخته اذهان
خالق همراهان بنام خود بود قادر شد تا از اشعار برگرفته شده از متون قدیمی زبان
فارسی (موالنا و عطار) تا آخرین سرودههای شعر نوین و معاصر ایران بهره گیرد و
به یادماندنیترین آثار موسیقی ایران را به عاشقان موسیقی ایران هدیه نماید .ارائه
این آثار ،نه تنها به جالل و جبروت هنر موسیقی ما عظمتی شگرف بخشید بلکه
وی را نیز در راه دستیابی به هدف ایام جوانی خویش یاری داد و نام وی را به همراه
استادانی نامآور چون لطفی و علیزاده و مشکاتیان بلند آوازه ساخت.
ششمین عامل را باید در برگزاری جشن های هنر شیراز ،حضور استادان پیرنیا
و ابتهاج در رادیو و تاسیس مرکز حفظ و اشاعه هنر موسیقی ایران دانست که
8
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باعث همکاری نزدیک اساتید موسیقی ما شد و توانست صدای وی و آثار ساخته
شده بزرگان موسیقی ما را در گوش مردمان فرهنگ ایران بنشاند و با این کار راه
جاودانگی وی و دیگر اساتید موسیقی را هموار نماید.
به گمان من ،بی انصافی است اگر در کنار دلیل های باال اشاره ای نداشته باشیم
به هفتمین عامل مهمی که در اسطوره سازی استاد شجریان و دیگر هنرمندان
همراه و هم پیمان وی نقشی اساسی را ایفا نمود و آن تغییر بنیادین در ساختار
سیاسی و اقتصادی ایران بود .با نگاهی گذرا به شرایط اقتصادی دورانی که هنوز
استاد محمد رضا شجریان قدم در راه هنر موسیقی ایران نگذاشته بود به خوبی
نشان می دهد که در آن زمان ،موسیقی ما ،هنری تجریدی و اشرافی بود که به
طور اخص ،بیشتر در محافل اشراف شنونده داشت .در آن زمان ساختار سیاسی
و اجتماعی ایران بر اساس «حاکمان و رعایا» طبقه بندی می شد و خبری از مردم
و ملت در کار نبود .نمونه بارز آن را در تاریخ موسیقی خود به «موسیقی قاجار»
می شناسیم .در دوران حکومت سلسله پهلوی بود که بر اساس ضرورت زمان،
واژه های «دولت و ملت» شکل گرفت و باعث به وجود آمدن طبقه متوسطی
گردید که تا قبل از آن یا وجود خارجی نداشت و یا فاقد ُبعد تاثیرگذار سیاسی و
اجتماعی بود .حضور طبقه متوسط با دارا بودن توان مالی از یک طرف و داشتن
ِعرق ملی و اهمیت بخشیدن به هنر واالی ملی از
طرف دیگر توانست سالن های برگزاری برنامههای
موسیقی را پر کند و با خرید نوارها و سی دی ها،
امکان ورود نواهای موسیقی را به درون خانه ها
ممکن سازد .توان مالی طبقه متوسط به نوعی
ضامن بقای هنرمندان شد و آنان را با این امکان
روبرو ساخت که نیازی به تهیه امکانات زندگی
خویش با پرداختن به مشاغل متفرقه نداشته باشند
و تمامی هم و غم خود را در راه اعتالی هنر خویش
صرف نمایند .این بخش با مهاجرت ایرانیان به
خارج از کشور شکلی بسیار حیاتی به خود گرفت .
حمایت بی دریغ و حضور شگفت انگیز ایرانیان خارج
از کشور نه تنها در سالن های کنسرت بلکه در امر
خرید سی دی های ضبط شده توانست در موقعیت مالی این هنرمندان ارزنده
نقش اساسی بازی نماید .توجه سازمان های هنری جهان ،از جمله ورلد میوزیک،
پی آمد دیگری از توجه ایرانیان خارج از کشور به شمار آمد تا امر گذران زندگی این
هنرمندان را تسهیلی موثر بخشد.
و باالخره نوبت میرسد به هشتمین عامل مهم و موثری که استاد محمد رضا شجریان
را اسطوره جاودان ایران نمود و آن «انقالب ایران» بود و هر آنچه را که در پی داشت.
در دهه پنجاه خورشیدی ،مقوله آزادی و دموکراسی سرانجام در کنار رفاه
اقتصادی نشست و به یک حق مسلم تبدیل شد .این روند تازه ،موج خروشانی در
جامعه پدید آورد و حس به حساب آمدن و نظر داشتن و احترام به آزادی بیان را
در گفتمان جامعه نشاند .جامعه هنرمندان موسیقی نیز ،که از قبل از سال های
انقالب کوشش اعم خود را در بازسازی آثار گذشتگان ،همچون آثار شیدا و عارف،
به کار بسته بودند بر آن داشت تا با عموم جامعه ایران همگام و همراه شوند که
به نوبه خود ،منجر به خلق آثار گرانبهایی شد که با نام «چاووش ها» و صدای
استاد محمد رضا شجریان و استاد شهرام ناظری به طور وسیع در سراسر ایران
پخش گردید .این حرکت اجتماعی ،موسیقی ما را به مرحله متعالی یک هنر
متعهد ارتقا داد که نه تنها جدا از مردمان سرزمین خود نیست بلکه با همراهی
و همگامی صدای موزون ایرانیان نیز هست .صدای استاد محمدرضا شجریان
و استاد شهرام ناظری بود که همنوا با مردم کوچه و بازار به رنگ آمیزی حال و
هوای اجتماعی و سیاسی پرداخت و برای اولین بار پس از انقالب مشروطیت،
موسیقی به حربه ای موثر برای دستیابی به حرمت انسانی تبدیل شد .حضور نسل
جوان که از چند سال قبل از آن متوجه هنر موسیقی واالی ایران شده بود به
پشتوانه ای عظیم تبدیل شد تا نوای موسیقی و صدای استاد محمد رضا شجریان
را از خط زمان عبور داده و به جاودانگی برساند .اجرای تصنیف هایی چون «شب
است و چهره میهن سیاهه» قبل از پیروزی انقالب و «ایران ،ای سرای امید» بعد
از پیروزی انقالب از نمونه های بارز این حرکت بود .با تاسف بسیار ،گرچه پیامد
آن حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی متضاد با روند آن گفتمان تاریخی شد ولی
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معرفی و نقد کتاب
از نوشین خورسندیان

در خواب دویدن

(رمان)
مریم حاجیلو
نشر افق 1389

خیلی از ما تجربه زندگی در خوابگاه دانشجویی را
داشتیم و قطعا از آن دوران خاطرات تلخ و شیرین زیاد
داریم .وقتی این کتاب را دست گرفتم یاد زمان دانشجویی لحظه ای مرا رها
نکرد .دوران دانشجویی برای من با خاطرات پس از انقالب ،دوران جنگ و از
دست دادن دوستان همکالسم همراه است که برای طرح شش ماهه اجباری
دانشجویی به جبهه رفتند .اما در این داستان ،مشکالت دختران دانشجویان،
گاه مشترک با ایام قدیم است و گاه کامال متفاوت و عجیب.
دختر جوانی در سررسیدی کهنه خاطرات خود را نوشته و آن را در خوابگاه
متروکه ای جا می گذارد .ناشری که آن خوابگاه را اجاره می کند به شکلی
کامال اتفاقی به آن سررسید دست پیدا می کند .او دست نوشته ها را به چاپ
می رساند به امید آن که روزی صاحبش پیدا شود ،و در این راه موفق می شود.
راوی دختر جوانی است که به گفته خودش بچگی تهوع آورش را در منطقه ی
سردسیری گذرانده و خاطره تلخ از پله پشت بام افتادن را عمری با خود حمل
کرده است« .افتادن کاری است که ما همیشه مشغول آنیم ،گاهی می فهمیم،
گاهی نه .و چه اهمیتی دارد؟» همین ترس کافی است که در خوابگاه طبقه
پایین تخت دو طبقه ای را انتخاب کند .راوی زبانی عامیانه با الفاظ ناخوشایند
ِ
دختر مسئول خوابگاه
را در جای جای روایت به کار می گیرد« .ابافیل ،پیر
ِ
اصرار دارد که تخت و هم اتاقی هایم را از نزدیک ببینم .نمی داند که خیلی
تن لش کثافت،
برایم توفیری نمی کند که قاتی چه جمعی باشم .بین یک عده ِ
مومن پری صفت ».مسئول خوابگاه ،مقررات
مدعیان
بین دله دزدها یا بین
ِ
ِ
را متذکر می شود و دختر جوان فقط سر تکان می دهد« .ابافیل خوشحال
است که باالخره یابویی مثل من پیدا شده که محو ِشر و ِورهایش بشود ».این
خوابگاه مجوز رسمی ندارد اما از همه دانشجویان پول پیش و کرایه می گیرد و
دختر جوان و تهیدست از روی اجبار می پذیرد .ابافیل یا همان مسئول مسن
خوابگاه هر ماه کرایه های دانشجویان را به مردی موتوری می دهد.
دخترها و پسرها در این روایت اکثرا اسم های مستعار دارند؛ مثال زیبای نخفته،
ِ
چاق بد دک و پوز ،شبه سرخ پوست ،یغور،
بلند مو طالیی ،دختر
دختر قد
ِ
ِ
ساحره ،کله اسبی ،عقاب ،مهدی سیاه ،دستمال توالت .بعضی دخترها
«ژیگول» می گردند که نشان دهنده این است که هم حوصله دارند و هم پول.
بعضی مذهبی هستند و اهل نماز ،چند تایی هم سیگاری ،بقیه هم اهل دود
و دم یا الکل .چند نفری هم جاسوس هستند .در اولین روز اقامت در این
مکان ،دختری ساک و کیف های دختر جوان را می گردد و راوی وقتی اتفاقی
این صحنه را می بیند با یک «خدا قوت» او را از رو می برد .آدم ها حریم خود را
نمی دانند نه تنها در خوابگاه دانشجویی ،که حتی در کوچه و خیابان .سربازی
که متلک می گوید ،مسافر اتوبوسی که سرش را روی کتاب دیگران می اندازد.
«وقت انتظار؛ اصال دوست ندارم با روزنامه یا کتابی خودم را مشغول کنم.
همیشه مردم سرشان توی چیزی است که داری می خوانی .مثل این که آنجا
فقط نوشته اند :بفرما تو!»
تنهایی دختر جوان محرز است و بیشتر نمایان می شود وقتی که او کتاب
«صد سال تنهایی» را می خواند .او مادرش را در اثر یک سانحه در طوفان از
دست داده و پدرش مرد بدرفتار و فقیری است« .فردا جمعه است و امشب،
شبی که باید برای مرده ها طلب آمرزش کرد .نمی دانم چرا برای مادرم صلوات
می فرستم و از خدا می خواهم که اگر گناهی در این دنیا داشته ،آنها را ببخشد.
هر چند مطمئن نیستم که به این طلب آمرزش نیاز داشته باشد .دلم برایش

تنگ شده ولی نه آن قدر که از خدا بخواهم به این دنیای پر از
کثافت برش گرداند ».او و خواهرها و برادرهایش همیشه آرزوی
رفتن به عروسی را داشتند .پدر هم مخالف رفتن آنها به عروسی
بوده چون رفتن به این جاها نیاز به خرج کردن دارد و دانستن
آداب معاشرت ،که پدر با هیچ کدام میانه ای نداشته« .گرسنگی
استاد خوبی است .بی ادعاست و بیشتر از اساتید دانشگاه چیز
یادم داده .وقتی گرسنه ای و چیز کمی برای خوردن داری ،باید آرام غذا
بخوری .خیلی آرام و به ذره ذره غذات باید فکر کنی با این تصور که چقدر
مقوی است و چه راحت می تواند سیرت کند .طوری که اگر بعدش ،چلوکباب
هم تعارفت کردند ،بتوانی بگویی َاه َاه ،کی می خورد این آشغال ها را؟» دختر
جوان تجربه کار در یک تولیدی را دارد و صاحبکاری که حق کارگرانش را تمام
و کمال نمی دهد و حتی کیف های آنها را می گردد.
راوی شنیده که قبال دختری در این محل سرنوشتش را به دست خود و با یک
تیغ تغییر داده و دیگر در بین آنها نیست .بین بعضی افراد خوابگاه روابط و
کشش غیرمعمول وجود دارد .دزدی ،بی قانونی ،پا گذاشتن در حریم دیگران در
این مکان نمود بارز دارد« .تو این مدت فهمیده ام که بی اجازه لباس کسی را
تن کردن ،یکی از رسوم و اصول محکم و پایدار هر خوابگاهی است».
راوی در شرکتی خصوصی کار پیدا می کند« .سر کار رفتن ،عالوه بر پول،
مزیت های دیگری هم دارد .یکی از آنها ـ از نوع چشمگیرش ـ پر کردن وقت
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وقتی شهرم را زیر بمباران ترک کردم و برای آخرین بار با او وداع گفتم باز این
تو بودی که می خواندی و من می نالیدم با بغض در گلو شکسته ،و آفتاب روی
جاده پایین می آمد و اشک من از چشم:
گردآوری از سعید نوری بوشهری

ای خسرو خوبان ،تو در ما جاودانی
برای درگذشت استاد محمدرضا شجریان

ای خسرو خوبان ،تو همیشه با منی ،حتی اگر حاال تصنیف هایت را با خاری
در گلو زمزمه کنم و خارج بخوانم و جلوی خیسی چشمانم را بگیرم تا دیگران
نبینند .حتما یادت نیست ولی آشنایی ما برمی گردد به سال سوم دبیرستان،
زنگ آیین نگارش وقتی دبیرمان با یک پخش صوت دستی وارد کالس شد و
بدون مقدمه نواری را گذاشت .صدای بم و عمیق کسی که رباعیات خیام را
می خواند همراه با موسیقی بین رباعی ها و صدای خواننده ای که اسمش را
پرسیدیم .دبیر گفت «سیاوش شجریان» ،و تو می خواندی:
می نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست

		

هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی اینست

		

دیگر الزم نیست بگویم که از آن روز با هم رفیق شدیم ،البته نه خیلی صمیمی
ولی خوب هوای همدیگر را داشتیم .زمستان همان سال بود شاید ،خانه یکی از
بستگان .تلویزیون کنسرتی پخش میکرد که در جشن هنر شیراز ضبط شده بود
و دوباره ترا دیدم که میخواندی ،با آهنگی بسیار دلنشین که کمتر شنیده بودم:
گر به تو افتدم نظر ،چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را ،نکته به نکته مو به مو

		

ساقی یک باری از وفا ،باده بده سبو سبو
مطرب خوش نوای آر ،تازه به تازه گو بگو

		

در پی دیدن رخت ،همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در ،کوچه به کوچه کو به کو
می رود از فراق تو ،خون دل از دو دیده ام
دجله به دجله یم به یم ،چشمه به چشمه جو به جو
پاییز  1358به دانشگاه رفتم .شور و شوق عجیبی جوانان و دانشجویان را فرا گرفته
بود ،من هم استثنا نبودم .اولین نوار کاستی که از جلوی دانشگاه خریدم نوار تو
بود که در یکی از تصنیفها میخواندی و مرا بدانجا میبردی که هنوز نرفته بودم:
شب است و چهره ی میهن سیاهه
نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم
که هر که عاشقه ،پایش به راهه
برادر بی قراره ،برادر شعله واره ،برادر دشت سینه ش الله زاره
شب و دریای خوف انگیز و طوفان
من و اندیشه های پاک پویان
برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون می بارد از دل های سوزان
برادر نوجوونه ،برادر غرقه خونه ،برادر کاکلش آتشفشونه
تو که با عاشقان درد آشنایی
تو که هم رزم و هم زنجیر مایی
خون عزیزان را به دیوار
ببین
ِ
بزن شیپور صبح روشنایی
برادر بی قراره ،برادر نوجوونه ،برادر شعله واره ،برادر غرقه خونه ،برادر کاکلش
آتش فشونه…
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ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پرخون
خورشیدی خجسته رسید
اگر چه دل ها پر خون است
شکوه شادی افزون است
سپیده ما گلگون است ،وای گلگون است
که دست دشمن در خون است
ای ایران غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد
راه ما راه حق راه بهروزی است
اتحاد اتحاد رمز پیروزی است
صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد ،یادگار خون عاشقان،
ای بهار ،ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد
بعد از آن نوبت عاشقی بود و تو چقدر همراه من بودی در کوچه های تنهایی و
غم دوری از یار و در گوشم مدام زمزمه می کردی:
آن که هالک من همی خواهد و من سالمتش
هر چه کند ز شاهدی کس نکند مالمتش

		

باغ تفرج است و بس ،میوه نمی دهد به کس
جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش

		

کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی
کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش

		

یا که می خواندی:
جان و جهان! دوش کجا بوده ای
نی غلطم ،در دل ما بوده ای
آه که من دوش چه سان بوده ام!
آه که تو دوش کرا بوده ای!
رشک برم کاش قبا بودمی
چونک در آغوش قبا بوده ای

		

زهره ندارم که بگویم ترا
«بی من بیچاره کجا بوده ای؟»

		

آینه ای ،رنگ تو عکس کسی ست
تو ز همه رنگ جدا بوده ای

		

رنگ رخ خوب تو آخر گواست
در حرم لطف خدا بوده ای

		

این عشق و عاشقی ها ادامه پیدا کرد تا روز وصل رسید .در گوش نوعروسم
هدیه ترا زمزمه می کردم و باور کن این بهترین هدیه برای وصال ما بود ،به ما
روز وصل شیرین توان کرد:
نوش ِ
یادآوری می کرد که تلخی ایام را با ِ
روز وصل دوست داران یاد باد ،یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد ،یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد

		

گر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

		

مبتال گشتم در این بند و بال
کوشش آن حق گزاران یاد باد

		

گر چه صد رود است از چشمم روان
زنده رود باغ کاران یاد باد

		

بعد از آن به یاری من آمدی و شدی الالیی خوان فرزندانم .آنها که خواب به
چشم نرگس شان نمی رفت با جادوی صدایت مسحورشان کردی و بر پلک
چشم شان صد سرمه خواب کشیدی .هنوز هم وقتی این تصنیف را زمزمه
می کنم ساکت می شوند و در جادوی خواب فرو می روند:
خواهم که بر زلفت ،هر دم زنم شانه
ترسم پریشان کند بسی ،حال هر کسی ،چشم نرگست ،مستانه مستانه
خواهم بر ابرویت ،هر دم کشم وسمه
ترسم که مجنـون کند بسی ،مثل من کسی ،چشم نرگست ،دیوانه دیوانه
یک شب بیا منزل ما ،حل کن تو صد مشکل ما ،ای دلبر خوشگل ما
دردت به جان ما شد ،روح و روان ما شد
خواهم که بر چشمت ،هر دم کشم سرمه
ترسم پریشان کند بسی ،حال هر کسی ،چشم نرگست ،مستانه مستانه
خواهم که بر رویت ،هر دم زنم بوسه
ترسم که ناالن کند بسی ،مثل من کسی ،چشم نرگست ،جانانه جانانه
یک شب بیا منزل ما ،حل کن تو صد مشکل ما ،ای دلبر خوشگل ما
دردت به جان ما شد ،روح و روان ما شد
در این سال ها هرگاه غم وجودم را گرفت ،دانستم که به کجا پناه برم و از که
یاری بخواهم .کافی بود به آوازت گوش دهم تا که برایم بخوانی:
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

 ...و بعد از آن ،اولین بهار بیاید که تو نباشی ،آیا می توانم بخوانم که...؟
بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد

از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد

نه دست صبر که در آستین عقل برم
دامن قرار کشم
نه پای عقل که در
ِ

در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن

که جنگ و کین با من حزین روا نباشد

نه قوتی که توانم کناره جستن از او
نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم
چو می توان به صبوری کشید جور عدو
چرا صبور نباشم که جور یار کشم

		

صافی وصل
جام
ِ
شراب خورده ساقی ز ِ
سر خمار کشم
ضرورتست که درد ِ

		

گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید
کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم

		

حاال که دیگر نیستی ،اگر این خزان برود و بعد از آن زمستانی بیاید که تو این
گونه خواندیش:...
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ،نتواند
که ره تاریک و لغزان است
وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
نفس ،کز گرم گاه سینه می آید برون ،ابری شود تاریک
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاین است ،پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...
آی!  ...دمت گرم و سرت خوش باد
سالمم را تو پاسخ گوی ،در بگشای
منم من ،میهمان هر شبت ،لولی وش مغموم
منم من ،سنگ تیپاخورده رنجور
منم ،دشنام پست آفرینش ،نغمه ی ناجور
نه از رومم ،نه از زنگم ،همان بی رنگ بی رنگم
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست ،مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ،صحبت سرما و دندان است
من امشب آمد ستم وام بگذارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه شد ،سحر شد ،بامداد آمد؟
فریبت می دهد ،بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این ،یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ،مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ،پنهان است
حریفا! رو چراغ باده را بفروز ،شب با روز یکسان است
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان ،دست ها پنهان
نفس ها ابر ،دل ها خسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجین
زمین دل مرده ،سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است.
		
		

صبحدم بلبل ،بر درخت گل  ،به خنده می گفت 		
نازنینان را ،مه جبینان را ،وفا نباشد
اگر که با این دل حزین تو عهد بستی
حبیب من ،با رقیب من ،چرا نشستی؟

		

چرا دلم را حبیب من ،از کینه خستی؟

		

بیا در َب َرم از وفا یک شب ،ای مه نخشب

		

تازه کن عهدی که برشکستی

و اکنون به کجا روم که صدای تو آنجا نباشد؟ در خانه ،در راه ،در غم ،در
شادی ،در فراق ،در وصال همه یاد تو است و صدای تو در همه .تو جاودانی
دوست دیرین من ،تو جاودانی.
شعر اول ـ خیام
شعر دوم ـ چهره به چهره ،منسوب به طاهره قره العین
شعر سوم ـ شب نورد ،اصالن اصالنیان
شعر چهارم ـ سرای امید ،هوشنگ ابتهاج ( ه .ا .سایه)
شعر پنجم ـ باغ تفرج ،سعدی
شعر ششم ـ جان و جهان ،موالنا
شعر هفتم ـ روز وصل دوستداران ،حافظ
شعر هشتم ـ چشم نرگس ،شوریده شیرازی
شعر نهم ـ غم زمانه ،سعدی
شعر دهم ـ زمستان ،مهدی اخوان ثالث
شعر یازدهم ـ بهار دلکش ،غالمحسین درویش (درویش خان)
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خبرهای کانون فرهنگی ایرانیان

گردهمایی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان ـ بیستم سپتامبر۲۰۲۰

گردهمایی ساالنه کانون فرهنگیایرانیان سندیگو در تاریخ بیستم سپتامبر ۲۰۲۰به
صورت آنالین برگزار گردید .در این جلسه ابتدا خانم فریبا باباخانی ـ قاضی ،رئیس
هیئت مدیره کانون ،گزارشی از فعالیتهای یک سال گذشته را به حاضرین ارائه کرد.
آقای علی صدر گزارش فعالیتهای مدرسه ایرانیان و مجله پیک را ارائه نمود .گزارش
مالی سال گذشته نیز توسط خانم شهال صالح ارائه شد .در انتهای جلسه انتخابات
اعضای جدید کانون برگزار شد و امیر فرشاد باباخانی ،حمید بیکزاده ،فریده فاضل،
محمودرضا پیروزیان ،حمید رفیع زاده و شهال صالح به عنوان اعضای هیئت مدیره
کانون فرهنگی ایرانیان انتخاب شدند.
جلسههای هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو ـ سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۰
جلسه های هیئت مدیره کانون در روزهای نهم سپتامبر و چهاردهم اکتبر برای
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید.

مالکوم ایکس به ایفای نقش پرداخته است .میهمان این برنامه بهار داوری ،به
بررسی و نقد فیلم پرداخت .میزبان این برنامه نیز محمود پیروزیان بود.
کنسرت دُ رناب ـ بیست و پنجم سپتامبر۲۰۲۰
کنسرت ُدرناب به صورت مجازی و در تاریخ بیست و پنجم سپتامبر برگزار گردید.
فرناندو گومز نوازنده درامز ،عمرلوپز نوازنده باس ،لوئیس والن زوال نوازنده گیتار و
فرهاد بهرامی نوازنده عود الکتریکی بودند .این کنسرت به یادبود منوچهر وحدت
برگزار گردید.

برنامه فیلم مستند ،داکیونایت ـ سپتامبر ۲۰۲۰
«عباس توسط عباس» به کارگردانی کامی پاکدل ،فیلم مستند منتخب ماه سپتامبر
بود .این مستند به زندگی و آثار عباس عطار عکاس ساکن فرانسه می پردازد که
در آخرین روزهای زندگی او تهیه شده است .جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ ششم
سپتامبر و به صورت آنالین و با حضور احمد کیارستمی ،کامی پاکدل و عتیق
رحیمی برگزار گردید.
برنامه فیلم مستند ،داکیونایت ـ اکتبر ۲۰۲۰
«تمام چیزهایی که جایشان خالی است» ،محصول  ۱۳۹۷و به کارگردانی زینب
تبریزی فیلم مستند منتخب
ماه اکتبر بود .این مستند در
مورد زندگی دو زن به نام های
مهناز و جمیله است که هر دو
به سرطان سینه مبتال شده اند.
جلسه پرسش و پاسخ در تاریخ
چهارم اکتبر و به صورت مجازی
با حضور احمد کیارستمی ،آزاده
عفیفی و زینب تبریزی برگزار
گردید.
برنامه فیلم و گفتگو ـ بیست و
چهارم سپتامبر۲۰۲۰
فیلم انتخابی برای بررسی در
جلسه مجازی ماه سپتامبر «برو
بیرون» ،محصول سال  2017و به
کارگردانی جردن پیله بود .دانیل
کالویا ،الیسون ویلیامز ،کاترین کینز
و بردلی ویتفورد از جمله هنرپیشگان
این فیلم می باشند .میهمان این
برنامه ،شلدون دکلبام ،به بررسی
و نقد فیلم پرداخت .این برنامه به
میزبانی محمود پیروزیان برگزار گردید.
برنامه فیلم و گفتگو ـ نوزدهم اکتبر ۲۰۲۰
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی
ماه اکتبر «مالکم ایکس» محصول سال 1992
و به کارگردانی اسپایک لی بود .این فیلم در
مورد مالکوم ایکس فعال سیاسی آمریکایی
می باشد .در این فیلم دنزل واشنگتن در نقش
12
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شبی با شعر و ادب ـ شانزدهم سپتامبر۲۰۲۰
برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های قرنطینه
در تاریخ شانزدهم سپتامبر برگزار گردید .در این برنامه عالقمندان شعرهای انتخابی
خود را برای شرکت کنندگان این برنامه خواندند .این برنامه به میزبانی فرشاد
باباخانی و گروه شعر و ادب برگزار شد.
فستیوال مهرگان با گروه دمساز ـ یازدهم اکتبر ۲۰۲۰
چهارمین برنامه مشترک کانون فرهنگی ایرانیان و موزه هنر سندیگو به مناسبت جشن
مهرگان در روز یکشنبه یازده اکتبر برگزار شد .برنامه امسال ـ که به دلیل پندمی کووید
ـ 19به صورت مجازی اجرا شد ـ
شامل کنسرت گروه دمساز بود.
در این برنامه جسیکا کنی ،نیلوفر
شیری ،شهاب آذین مهر و میالد
جهادی قطعات زیبایی از موسیقی
سنتی ایرانی را ارائه کردند .تمامی
درآمد حاصل از برنامه مشترک
جشن مهرگان در چهار سال گذشته
به موزه هنر سندیگو با هدف
حفظ و توسعه گالری هنرهای ایران
اختصاص یافته است .با تشکر از
خانم آناهیتا بابایی که مدیریت
این برنامه را به عهده داشت و
گروه فرهنگ و هنر کانون که در
آمادهسازی و اجرای بهتر این برنامه
نقش فعالی ارائه نمود.

Yalda Celebration online concert
Persian Cultural Center presents:

Velshodegan
Ensemble
Sunday December 20, 6pm

Visit us on:
Financial support is provided by the City of San Diego
Commission for Arts and Culture.

ادامه سرمقاله از صفحه ۵

ادامه مقاله زیر نور مهتاب از صفحه ۸

هم در جلوی چشم مان است .باورش سخت است که در قرن بیست و یکم
هم مهم ترین تضاد و دعوا بر سر خرد و جهل باشد .متاسفانه با درک نکردن
این خطرات به ویژه در رابطه با محیط زیست ،آینده بشر با هر مرام و مسلک،
رنگ و نژاد و طبقه اجتماعی در معرض نابودی است .کاری که این جاهالن
می کنند دقیقا مصداق «کسی بر سر شاخ و ُبن می برید» است .این حماقت
بشر نه تنها نابودی او را تضمین می کند بلکه اثری گسترده بر تمام جانداران
می گذارد .تنها راه جلوگیری از این روند انتخاب دولت های مترقی و پایبند
به علم و خرد است .فشار مردمی بر دولت ها برای پیاده کردن قوانینی که به
توقف مصرف سوخت های فسیلی بیانجامد و جلوی رها شدن گازهای مخرب
به اتمسفر گرفته شود .اینها باید با همکاری و یاری همه کشورها صورت گیرد.

در اصلیت فریاد حق طلبی ایرانیان در کل و جامعه هنری به طور اخص خللی
وارد نیاورد .اجرای تصنیف هایی چون «فریاد»« ،خانه ام آتش گرفته است»
و باالخره «تفنگت را زمین بگذار» یادآور روزگاری شد که صدای حق طلبی
هیچ گاه خاموش نگشت .سهمی را که همراهی و همگامی استاد شجریان در
شکوفایی این نیاز بدون شک اجتماعی و سیاسی بازی نموده است غیر قابل
انکار است.
گرچه تصنیف های اجرا شده ساخته و پرداخته اساتید همراه و همگام با
استاد شجریان هستند ولی نباید از نظر دور داشت که در هر یک از این
مجموعه ها ،این استاد شجریان بود که با انتخاب اشعار و غزل ها بخش
بداهه خوانی این آوازها را به عهده داشت و نشان داد که وی با شناخت کافی
از وزن و محتوای اشعار انتخابی به خوبی به نفس کار خویش با هدف ایجاد
ارتباط با شنوندگان کارهای آنان واقف است و به همین دلیل است که او
را «خسروی آواز ایران» نامیده اند .نامی که بی شک برازنده اوست .گرچه
فقدانش دردآور است ولی جایگاه منیع او در آسمان هنر ایران برای همیشه
پاینده خواهد بود.
نکته آخر را باید در خوش شانسی و بخت بلند خودمان بدانیم که در عصر
این اساتید زیستیم و شانس برخورد نزدیک با اکثر این اساتید را داشتیم .
هر یک از ما با شرکت در برنامه های آنان و حتی کمک به برگزاری این گونه
برنامه ها ،سهم هر چند کوچک ولی مهمی را در پیشبرد اهداف فرهنگی خود
و دیگر ایرانیان بازی کردیم.
استاد شجریان دیگر در بین ما نیست ولی یاد و خاطره او در دل تمامی
ایرانیان هوادار هنر ملی برای همیشه جاودان خواهد بود.
پیکر استاد شجریان در کنار پیکر حکیم ابوالقاسم فردوسی و مهدی اخوان
ثالث آرمیده است .پیکرهایی که جملگی در یک پدیده جان افروز با هم نقطه
مشترک دارند .هر سه به بقای فرهنگ و هنر ایران زمین می اندیشیدند و هر
سه با دل هایی مملو از مهر ایران زمین در خاک توس آرمیده اند.
روانشان شاد باد.

این جا هم دعوا بر سر خرد و جهل آثار قدرت گرفتن حکومتهای جاهل
است.
و واپسگرا از چهارچوب کشورهای
خودشان گذشته و اثرات جهانی و
ماندگار دارند .به عهده تکتک ماست که دست به کار شویم و آیندهای برای
فرزاندانمان و فرزندان آنها تضمین کنیم .اینها برای بشر و جانداران دیگر حیاتی
است .زمین اما با حوصلهای عجیب نظاره گر این قهقرا است .بدون شک متعجب
از این که بشری که فقط چند هزار سال است پا به عرصه وجود گذاشته توانسته
محیط زندگی خود را به این سرعت به نابودی بکشاند .چهار و نیم میلیارد سال
از عمر زمین میگذرد ولی تاکنون چنین پدیدهای دیده نشده است .راه مبارزه
با جهل ،آگاهیرسانی است .مبارزه برای حفظ محیط زیست از فرد شروع
میشود .از هر طریق به دیگران هم باید آگاهی داد .مسئولین و گردانندگان
شهر و ایالت را باید تحت فشار گذاشت؛ مسئولین آگاه و متعهد انتخاب کرد
و از آنان پشتیبانی کرد .این به همه ما مربوط است ،چه جمهوریخواه و چه
دمکرات ،چه مستقل و چه غیر سیاسی ،چه مذهبی و چه المذهب ،چه سیاه
و چه سفید ،چه رومی و چه زنگی ،چه فقیر و چه غنی ،همه سرنشینان این
کشتی در این دریای پرتالطمی هستیم که خودمان به وجود آوردهایم.
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مدرسه ایرانیان سندیگو سی و سومین سال فعالیت خود را آغاز میکند.
 
سال تحصیلی  21ـ  2020از راه رسید ولی متفاوت با همیشه .وجود پندمی
کووید ـ  19ما را مجبور کرد که کالس ها را امسال به صورت آنالین برگزار
کنیم .کالس ها از روز یکشنبه  13سپتامبر به وسیله زوم شروع شدند .امسال
 15کالس در یکشنبه ها و  3کالس در روز های پنجشنبه تشکیل می شود.
کالس ها شامل فارسی  1ـ  ،6کودکستان ،قبل از کودکستان و فارسی 1و2
برای بزرگساالن می باشند .اضافه بر این کالس های سه تار و رقص هم از
طریق آنالین تشکیل می شوند .جالب توجه این که به خاطر آنالین بودن
کالس ها ،امسال دانش آموزانی از شهر های دیگر آمریکا به ما پیوسته اند.
توجه داشته باشید که از امسال کتاب های فارسی  1ـ  6به صورت
گفتاری در وبسایت مدرسه در دسترس دانش آموزان است.
 
Please follow us on
Facebook, Instagram and our website: issd.pccsd,org
 
جشن مهرگان
جشن مهرگان در روز یکشنبه  4اکتبر در کالس ها جشن گرفته شد .جشن
بعدی مدرسه شب یلدا است و ما بی صبرانه منتظریم که آن را به صورت
آنالین و جمعی جشن بگیریم.
 
مهرگان یا جشن مهر یکی از جشن های باستانی (قدیمی) و بزرگ ایرانی است
که به مدت شش روز از شانزدهم ماه مهر برابر با مهر روز از مهرماه تا بیست
و یکم ماه مهرماه برگزار می شود .مهرگان جشن پاسداری از مهر و دوستی،
جشن برداشت محصول و شکرگزاری از فراوانی و جشن پیروزی فریدون بر
ضحاک (خوبی بر بدی) است.
از شاهنامه فردوسی:
 
فریدون چو شد بر جهان کامکار
به رسم کیان تاج و تخت مهی
به روز خجسته سر مهرماه
زمانه بی اندوه گشت از بدی
دل از داوری ها بپرداختند
نشستند فرزانگان ،شادکام
می روشن و چهره ی شاه نو
بفرمود تا آتش افروختند
پرستیدن مهرگان دین اوست
کنون یادگارست ازو ماه مهر
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ندانست جز خویشتن شهریار
بیاراست با کاخ شاهنشهی
به سر بر نهاد آن کیانی کاله
گرفتند هر یک ره ایزدی
به آیین ،یکی ،جشن نو ساختند
گرفتند هر یک از یاقوت ،جام
جهان گشت روشن سر ماه نو
همه عنبر و زعفران سوختند
تناسانی و خوردن آیین اوست
به کوش و به رنج ایچ منمای چهر 

follow us on Facebook and Instagram

www.issd.pccsd.org

PHOTOGRAPHY CONTEST
Subject: MY Planet, My Home or COVID-19 and I

We originally started a photo contest for ISSD students based
on the subject of “My Planet, My Home.” The deadline for
this project was March 31, 2020. However, due to the COVID-19
pandemic, we extended the deadline to September 30, 2020,
and added a new topic “COVID-19 and I.” The students could
participate in either or both subjects. We received over 40 entries
by the deadline. The contestants were required to submit one
to three photographs. The photographs were judged based on
the concept, originality, and artistic quality. The judges included
the editorial board of Peyk and several local artists. Most pictures
we received were beautiful and the judges had difficulties in
selecting the winners among them.
The winning photographs are presented here. Besides the
Monetary awards, we were also going to exhibit the pictures
at the Iranian American Center. However, due to the COVID-19
pandemic, this is not practical at this time.
We sincerely thank the participants and
their parents for encouraging and helping
the students submit their photographs.

1- Parsa Barandish, 8

2- Darian Mani, 8

3- Elizabeth Thompson, 7

There were two age categories for the
participants: 12 years and younger and
older than 12.
The 1st place winner receives $100,
second place, $75, and third place, $50.
Here is the list of the winners:
2- Mathew Thompson, 16

12 years old and younger:
1st Place: Parsa Barandish, 8
2nd Place: Darian Mani, 8
3rd Place: Elizabeth Thompson, 7
Older than 12:
1st Place: Tina Kadem, 15
2nd Place: Mathew Thompson, 16
3rd Place: Adreen Fazel, 14

1- Tina Khadem 15

3- Adreen Fazel, 14
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کالیفرنیا در آتش!

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 «محیط زیست» است.
قابیل :خوشحالم از دیدنت .همه روبراهند؟

همیشه از آتیش های سالیانه صحبت شده .خب قبول دارم اآلن بیشتر شده و
به خاطر این که چند ساله خشکسالیه درختا همه خشک شدن .از اون گذشته
آفت هم زدن .یعنی عین هیزم خشک معطل جرقه ان .این همه اش طبیعیه.
من فقط باید حواسم یه خورده جمع تر بود و توی این فصل به شمال نمی رفتم.
هابیل :نمی دونم شوخی می کنی یا خودتو به اون راه زدی؟ تو خودت ناسالمتی
مهندسی و با علم و دانش سر و کار داری .یعنی تو نقش بشر رو توی این
تغییرات نمی بینی؟ یعنی نمی بینی که توی قرن گذشته در اثر سوزوندن
وحشتناک زغال سنگ و نفت و گازوییل گازهای گل خونه ای چقدر تو اتمسفر
زیاد شده؟ یعنی می خوای انکار کنی که به خاطر ایناس که درجه حرارت کره
زمین باال رفته و باعث شده یخ قطب ها و یخچال ها آب بشن ،مرجان های
تو اقیانوس ها از بین برن ،رژیم هوایی و اتمسفری به هم بخوره؟ یه جاهایی
خشکسالی شده و یه جاهایی زیر سیل رفتن و جاهای دیگه رو توفان داغون
کرده؟ یعنی فکر می کنی اینا همه طبیعیه و بشر توش نقشی نداره؟ شاید بیست
سی سال پیش ،یه عده ای هنوز شک داشتن ولی اآلن دیگه مسئله نقش بشر
توی گرمایش زمین رو همه دانشمندها قبول دارن .مگر سیاست زده ها و کسانی
که از منافع شرکت های نفتی و زغال سنگ تبعیت می کنن.

قابیل :مسئله حمایت سیاسی نیس .مگه خود همین به قول تو دانشمندها تو
هابیل :آره ،ما همه خوبیم .شماها چطورید؟ قیافه ت خیلی داغونه ،نکنه
کتاباشون ننوشتن که کره زمین مرتب توی چرخش های آب و هوایی می ره؟
کووید گرفتی؟
مگه دوره های یخبندان و بین یخبندان نداشته؟ سیستم جوی هم مرتب داره
تغییری می کنه .همیشه یه جاهایی سیل می آد و یه جاهایی خشک سالیه
قابیل :نه کووید نگرفتم .یک هفته رفته بودم
بعد عوض می شه« .هاری کین» و گرباد هم همیشه
سن فرانسیسکو برای ماموریت .اونجا به این روز
پارسال میگفتیم مگه از ترامپ هم بدتر توی یه جاهایی اتفاق می افته .بعضی سال ها زیاد و
افتادم .پدرم دراومد .باید روزا می رفتم مرکز اداره.
میشه؟ دیدیم آره میشه .ترامپ با بعضی سال ها کمتره .این عواملی هم که تو می گی
شب ها توی هتل بد نبود هر چند دائما آدم ترس داره
کووید .گفتیم از این دیگه بدتر نمیشه ،مثل گازهای گلخونه ای و اکسید کربن و غیره رو من
هم قبول دارم .این رو هم که باید کمتر بشه رو هم
که کرونایی بشه ،ولی هوا افتضاح بود .اون قدر دود دیدیم شد ،ترامپ با کووید با آتیش.
توی هوا بود که نمی شد نفس کشید .چند صد فوت
قبول دارم چون آلودگی هوا ایجاد می کنن و واسه
جلوتر رو نمی شد دید .خورشید وسط آسمون مثل
سالمتی َبده .سیاست زدگی هم نیس .اونجاش که
گلوله آتیش بود .تو می دونی که من آسم هم دارم ،هر چند چندین سال بود
منطقی و علمی هست رو آدم قبول می کنه؛ اونجاش که احساساتی می شه
سراغم نیومده بود ولی اونجا دوباره عود کرد .نفسم در نمی اومد .توی دفتر
و ترس توی جون مردم می اندازه و آخرالزمون رو پیش چشم مردم می آره
تهویه بود ،هتل هم همینطور ،ولی توی خیابون همچین به سرفه می افتادم که
قبول ندارم .من به یه صورت قبول دارم که تقصیر بشره که این بالها به این
بابام جلوی چشمم می اومد .چشام شده بود مثه کاسه خون .یکی از همکارام
صورت پیش می آن .می دونی به چه صورت؟ به این صورت که بشر اومده وسط
که همونجا زندگی می کرد می گفت اکثر خونه های سن فرانسیسکو کولر ندارن.
جنگل ها شهرسازی کرده ،خونه و ویال ساخته .بعدهم این جنگل ها که باید
توی این گرمای وحشتناک می گفت مجبوریم پنجره ها رو هم ببندیم و عرق
طبق قوانین طبیعی هرچند سال آتیش بگیرن ،خوب معلومه که اون خونه ها
بریزیم .خالصه خیلی بد گذشت.
و شهرها رو نابود می کنه! یا اومدن توی مسیر «هاری
بشر اومده وسط جنگلها شهرسازی کین» و رودخونه ها شهر و آبادی ساختن .هر چند
هابیل :آره شنیدم .آتیش ها امسال وحشتناک تر از
کرده ،خونه و ویال ساخته .بعد هم این سال یه بار هم نابود می شن .بعد دوباره می آن همون
همیشه ان .بی سابقه ست ،غرب آمریکا از باال تا پایین
جنگلها که باید طبق قوانین طبیعی جا رو دوباره می سازن! اینا مال حماقت بشره! خرج
داره می سوزه .سن دیگو هنوز خیلی بد نشده .یکی
هرچند سال آتیش بگیرن ،خوب معلومه این حماقت ها رو هم من و تو می دیم .این به سیاست
دو تا آتیش بود که به خیر گذشت .ولی هنوز وقت
که اون خونهها و شهرها رو نابود میکنه! و علم ربطی نداره!
هست! همه دست و پا شون می لرزه که به اونجاها
نکشه  .خیلی وحشتناکه .همیشه اکتبر و نوامبر فصل
هابیل :خیلی خب .خیلی مطلب ریختی بیرون.
آتیش بود ولی امسال از جوالی شروع شد .هنوز هم
بذار یکی یکی جواب بدم .مسئله دوره های جوی و یخبندان رو مطرح کردی؛
تهش معلوم نیس .خیلی خونه و شهر نابود شده .تا حاال سی ـ چهل نفر هم از
درسته ،اقال توی یک دو میلیون سال گذشته دوره های ده یا بیست هزار ساله
بین رفتن .بیچاره آتش نشان ها از رمق افتادن .پارسال می گفتیم مگه از ترامپ
بوده که یخبندان می شده بعد هم دوره های بین یخچالی بوده .اینا هم در
هم بدتر می شه؟ دیدیم آره می شه .ترامپ با کووید .گفتیم از این دیگه بدتر
اثر تغییر زاویه محور کره زمین اتفاق می افته .ما اآلن در دوره بین یخچالی
نمی شه .دیدیم شد ،ترامپ با کووید با آتیش .می دونم از این بدتر هم می تونه
هستیم که از حدود ده هزار سال پیش شروع شده .چون خودت مطرح کردی
بشه اونم دور دوم ترامپ به اضافه همه این مصبیت هاست!
دارم جوابت رو می دم و خیلی های دیگه هم این رو مطرح می کنن .بر اساس
برآورد دانشمندها اقال توی هزار سال گذشته باید زمین کم کم سرد می شد.
قابیل :نمی خوام اصال درباره سیاست حرف بزنم .ولی شماها همه چیز رو به
یعنی از دویست سال پیش که انقالب صنعتی بود باید درجه حرارت زمین اقال
سیاست ربط می دین .این که آتیش سوزی توی کالیفرنیا می شه مسئله تازه ای
نیم درجه سانتی گراد می اومد پایین در حالی که یک درجه هم گرم تر شده.
نیس .هر سال آتیش سوزی می شه .اصال متخصص ها می گن اینا همه اش
واسه من و تو یکی دو درجه سانتیگراد ممکنه چیزی نباشه ولی همین خودش
طبیعیه .اصال تا آتیش سوزی نشه تخم گیاها باز نمی شه و درخت جدید در
باعث آب شدن یخچال ها و از بین رفتن محیط زیست خیلی گیاه ها و جونورها
نمی آد .توی همه تاریخ چند صد ساله و حتی قبلش هم توی روایات سرخ پوستا
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می شه .تنها عامل این گرم شدن هم گازهای گلخونه ای و آلودگی های بشر
ساز بوده .بیست سال پیش دانشمندهای ناسا پیش بینی می کردن که اوضاع
واسه نوه ها و نتیجه های ما خیلی بد می شه و ممکنه به یه نقطه بی برگشت
برسیم .اشتباهی که اونا می کردن این بود که فکر می کردن که بشر باالخره
وقتی با خطر آشنا شد یه کار اساسی می کنه .اونا از نفوذ شرکت های نفتی
و سیاستمدارای مزدور اونا خبر نداشتن .پیش بینی ای که اونا واسه پنجاه
سال آینده می کردن اآلن ،یعنی بعد از بیست سال گریبون مون رو گرفته .در
مورد نقش بشر به اون ترتیبی که تو گفتی یعنی خونه سازی وسط طبیعت و
جاهایی که به طور مرتب در معرض خطره ،باهات موافقم ولی اینا مشکل
اصلی نیستن؛ مشکل اساسی باال رفتن دمای زمینه ،عامل اصلی اون هم
سوخت های فسیلیه .مشکل اساسی ،سیاستمدارهای در خدمت شرکت های
نفتی ان که جلوی قوانین کنترل کربن از طریق توسعه انرژی های «تجدید پذیر»
و طبیعی رو به هر بهانه ای می گیرن .مشکل کسانی هستن که از معاهده های
کیوتو و پاریس می آن بیرون و به آلوده سازی شدت می دن.
مشکل اساسی باال رفتن دمای زمینه .قابیل :به فرض این که
عامل اصلی اون هم سوختهای اینایی که تو می گی درس
فسیلیه .مشکل اساسی ،سیاستمدارای باشه یعنی عامل اصلی
سوخت های فسیلی باشن.
در خدمت شرکتهای نفتی ان که جلوی
تو خودت بهتر می دونی که
قوانین کنترل کربن از طریق توسعه
اینا عامل اصلی تولید انرژی
به
انرژیهای «تجدید پذیر»و طبیعی رو
واسه کارخونه ها ،تولید برق،
هر بهانهای میگیرن.
حمل و نقل و تقریبا همه
چیز هستن .توقف اونا یعنی
توقف همه چیز .یعنی خوابیدن اقتصاد! یعنی سقوط بازار! خودت هم می دونی
که انرژی تجدید پذیر یا «ری نیو ابل» ،یه درصد کوچکی رو می تونه جواب
بده .یعنی اصال عملی نیس .حاال هر چقدر هم می خوای مردم رو بترسون .از
اون گذشته این قرار دادها و معاهده ها هم واسه در کوزه خوبن چون بزرگ ترین
آلوده گرها مثل هند و چین اصال گردن نمی ذارن .همه اش سر کاریه! من
موافقم که انرژی های تجدید پذیر و طبیعی باید توسعه پیدا کنه و یه روز باالخره
جوابگوی نیاز بشر باشه ولی این مسئله به این زودی ها اتفاق نمی افته .از این ها
گذشته من جدا فکر می کنم شماها دارین این قضیه رو بزرگ می کنین .یعنی
شماهایین که سیاست زده شدین .در عین حال که مسئله رو مرتب بزرگ و
بزرگ تر می کنین ،راه حل هم ندارین .چون اگه خود دمکرات ها هم بیان و
دولت رو دست شون بگیرن نمی تونن کارخونه ها رو ببندن و مردم رو مجبور
کنن همه «تسال» سوارشن .درسته یا نه؟
هابیل :البته که درست نیس .البته که من هم می دونم که این کار طول می کشه
و باید تمام مسایل اقتصادی و جانبی اون رو هم در نظر گرفت .ولی باید اول
وجود مسئله رو قبول کرد و بعد دنبال راه حل رفت .با نفی اون مسئله ،مشکل
از بین نمی ره .یعنی می شه همین که شده .به شدت بدتر هم خواهد شد تا به
نقطه غیرقابل بازگشت برسه .در مورد قراردادها و موافقت نامه ها هم باید بگم
که اینا قدمای اولن .تو می دونی که آمریکا با چهار درصد جمعیت دنیا بیشتر از
پونزده درصد آلودگی رو ایجاد می کنه یعنی تو دنیا دومه بعد از چین یه میلیارد
و نیمی! این توی سال های اخیر به این حد رسیده ،اونم به خاطر ایالت های
مترقی مثل کالیفرنیا که پیش قراول کاهش کربن و آلودگی هاست ،و گرنه
دولت مرکزی هنوز سرش توی «برفه» .راه فراری نیس .باید فشار گذاشت روی
دولت ها و آلودگی رو کم کرد باید جدا جلوی مصرف زغال سنگ و سوخت های
سنگین رو گرفت .با قراردادهای بین الملی کشورهای آلوده گر دیگه مث چین و
هند رو هم باید به محدودیت مجبور کرد .هم سرنوشت ما و هم آیندگان مون
به این بستگی داره .این دیگه به سیاست ربط نداره .طبیعی ترین حق انسان،
نفس کشیدن و زنده بودنه .آیا هوایی که داریم واسه بچه هامون می ذاریم همون
هوای سن فرانسیسکویی است که تو دیدی؟ باید جنبید قبل از این که دیر بشه.

نیاید روزی که شجریان بمیرد
در روزهای پس از مرگ استاد شجریان ،هزاران هزار کلیپ ،سروده ،دل نوشته،
داستان و فیلم فضای مجازی را لبریز کرده بود .همگی سعی کرده بودند به بهترین
راه و در حد توان این درد و این خالء به جا مانده در فرهنگ ایران را توصیف کنند.
اما از آن میان یکی به نظر من همراه با سادگی مطلق ،خیلی گویا و دلنشین
بود .متن زیر ظاهرا نامه ای است که عاشقی به معشوق که در جبهه است نوشته
و احتماال بخشی از یک رمان است .من هر چه سعی کردم که نویسنده آن را برای
کسب اجازه بیابم موفق نشدم .اگر خوانندگان گرامی از منشا آن آگاهی دارند،
علی صدر
لطفا آن را با ما در میان بگذارند.

سالم راحیل،
عطا گفت دارید بر می گردید عقب .من راهیم .به میرزا دایی طاهر تلفن کردم گفتم
همان اتاق کناری را برایمان کنار بگذارد .ساعت سه بلیط گرفته ام .من دو روز
زودتر می رسم ،خودم اینطور خواستم.
نمی دانم چرا اما برای عزیز خیالم راحت است .با این که اوضاع تهران خوب
نیست ،راحیل .این موشک باران المصب یک گرد ترسی پاشیده روی سر شهر و
این خانه های فکسنی هم که با پریدن پروانه ای شیشه هایشان می افتد به لرزیدن.
اما عزیز خودش می گوید برو .می دانی که عزیز من خودش بچه مکتب خانه است.
یک دستش قرآن و یک دستش گلستان .من را که زایید یک دست دیگر درآورد
که غزلیات ،به قول خودش ،شیخ اجل را بگیرد .من که عاشق تو شدم یک دست
دیگر درآورد برای شیرین و فرهاد .حاال هم که ما زده ایم به طبل چپک و راستک
همین روزها عزیز چند تا دست در می آورد برای مارکس و نیچه و تروتسکی و
خسرو گلسرخی .خالصه بی نوا عزیز از این حوادث پیاپی شیو ای صد دستی شده
برای خودش .تا شنید بر می گردید اهواز ،گفت برو .هر که پرسید می گویم رفته
خانه قوم و خویش ها .دارم پر در می آورم سویت .راستی راحیل ،امروز صبح رفتم
مرغ آمین .برایت کتاب هایی
را که خواسته بودی خریدم.
اگر یکی از این موشکها بیافتد روی خانه
آقای ابراهیمی خودش
صدام
آنجا بود .سالم و مهربانی شجریان بمیرد چی؟ چه میشود؟ کاش ّ
نداند خانهاش کجاست.
برایت داشت .نوار «آستان
جانان» را برایت داد .کار
تازه شجریان است با مشکاتیان .گفتم حاال که تب بیات ترک داغ است ،من
هم «به یاد عارف» را بخرم برایت .به یاد آن روزهای خوب ،که گذشت .که به
دل عشوه می خریم هنوز ،تا ببینم هست در پی شام سیاه صبح سفید؟ یا ما سر
کاریم؟
رسیدم بساط سفرم را بستم  .حاال نوار را گذاشته ام و دراز کشیدم روی فرش
مقابل ایوان .گوشه پنجره را باز کردم .سوز خفیف بی رمقی قاطی آفتاب می وزد
روی تنم و هی دامن پرده های تور می کشد روی من را و می برد .این صدای عجیب
انگار یک راست می رود توی رگم .می دانی راحیل ،دارم فکر می کنم اگر شجریان
بمیرد چی؟ اگر یکی از این موشک ها بیافتد روی خانه شجریان بمیرد چی؟ چه
می شود؟ این سئوال از عشق بی حد نمی آید .یک حول عمیق است برای شکستن
چیزی که همتا که هیچ ،مشابه هم ندارد .فکر می کنم روزی که شجریان بمیرد،
فاتحه یک چیزی در اینجا خوانده می شود .نه مثل نسلی که منقرض شود! نه!
مثل خاموشی است .نه ،چون صداست .چون جامع االطراف است .شجریان برای
من هیچ وقت موسیقی نبوده ،سنتی نبوده .شجریان یعنی ادبیات و ادبیات یعنی
دریچه ذهن من به تاریخ و فلسفه و خیلی چیزهای دیگر .تو اآلن باز داری فکر
می کنی که من باز دارم مبالغه می کنم .نمی گویم او در صدایش فلسفه دارد ،تاریخ
دارد .نه! او دریچه آشتی من با فارسی است .با کلمه ،با زبان ،با آهنگ زبان .من
سعدی را با شجریان شناختم .سایه را ،حافظ را ،عطار را .من مشروطه را هم با
شجریان فهمیدم .اصال انگار برای فهماندن می خواند .و این درست همان چیزی
است که ترس مرا از مردنش بیشتر می کند .اگر موشک بیافتد روی خانه اش؟ اگر
صدام نداند
بمیرد؟ بچه های بعد از ما یک چیزهایی را چطور یاد بگیرند؟ کاش ّ
خانه اش کجاست.
من ضبط کوچک را می آورم .برایش باتری هم خریده ام« .به یاد عارف» را می آورم.
این تحفه تازه« ،آستان جانان» را هم .دارم می آیم راحیل .اتاق کناری مسافر خانه
اهواز و جنگ و خون و این تاریخ درهم و برهم .من و تو این تلخی مزمن کام
را ،فقط یک ضماد است .این یک مبالغه نیست .نیاید روزی که شجریان بمیرد!
قربان شکلت می شود َملی.
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خاطره یک روز دل انگیز پاییزی
با استاد شجریان در پاریس
شهین سراج

(پژوهشگر ،رئیس انجمن بهار در پاریس)
در نیمه های پاییز سال دو هزار بودیم .هوا رو به سردی می رفت و کم کم پوشش
گرم می طلبید و برگ درختان با رنگرز زمانه ،پیمان ابدی هر ساله را تکرار
می کردند و با زبان رنگ و گاه با لرزشی برشاخه ای می گفتند که:
«باد خزان وزان شد
چهره گل نهان شد»...
من و چند همکار دیگر ،در شور و حال برنامه ر یزی کنگره بین المللی بزرگداشت
بهار در پاریس بودیم که قرار بود در اوائل اردیبهشت ماه ،آوریل سال بعد – با
همکاری سازمان پژوهش های علمی فرانسه و دانشگاه سوربن – در پاریس برگزار
شود .طرح برنامه را داده بودم و پذیرفته شده بود .برنامه شامل چهار نیمه روز
بود و در هر نیمه روز قرار بود بخشی از شخصیت و آثار آن بزرگ مرد ادب و
سیاست ،یعنی محمدتقی بهار ملک الشعرا را به بحث بگذاریم .برنامه ریخته
شده بود با هر خون دل و دشواریی بود ،بودجه ای تهیه کرده و استاتید گرانقدری
همچون استاد دبیرسیاقی ،دکتر خطیب ،دکتر شمیسا ،علی سجادی ،دکتر
کاتوزیان ،ماشاءاهلل آجودانی و ...برای ایراد سخنرانی دعوت شده بودند.
سخنرانیها بسته شده بود .قرار بر این شده بود که بحثهایی به دور نقش بهار در
سیاست ،روزنامهنگاری ،پژوهشگر و استاد دانشگاه ،به میان آورده شود ...اما یک
جنبه به نظر من از طیف شخصیت استاد غایب بود .یک نکته اساسی ،یک جنبهای
که از شخصیت بهار جلوهای دیگر به میان میآورد ،از او چهرهای میساخت ورای آن
چهرهای که همه میشناختند و آن بهار ترانهسرا بود .بهاری که در کنار کار دشوار
سیاست و نگارش روزنامه و پژوهش در سبکشناسی و زبان پارسی و کارهای ارجمند
دیگر ،به شمارش دانشمند محترم شادروان دکتر یحیی معاصر ،چهل و دو ترانه
سروده بود و شاید کمتر کسی از آن با خبر بود .بحثی که نمی شد تنها با دادن چند
آمار و بیان این که او چند ترانه سروده به میان کشید .اینجا حضور هنرمندی الزم
میبود که ترانه های بهار را شناخته بود ،خوانده بود ،حس آن هنر بزرگ را در جان و
درآوا داشت و چه کسی شایسته تر از شجریان .شجریانی که بیشتر ترانه های بهار را
همچون باد صبا برگل گذرکن ،صبحدم ز مشرق ،ای کبوتر ،باد خزان ،شب وصل ،و
البته مرغ سحر و بسیاری دیگر را با اجرایی دل انگیز و بدون دستبرد به متن و ساختار
ترانه خوانده بود و شاید کمتر کسی از آن آگاه میبود.
در آن تخیالت و رؤیاهایم ،آرزو می کردم درکنار برنامه سخنرانی ها شبی را هم
به اجرای ترانه های بهار با صدای استاد شجریان اختصاص دهیم و در تئاتر شهر
برگزار کنیم .اما من کجا و آستان جانان کجا؟
قضا را استاد شجریان در همان پاییز برای کنسرتی همراه فرزند هنرمندش
همایون و نوازندگان چیره دستش به پاریس آمده بودند .با این که از نوجوانی با
صدای استاد انس داشتم و کار او را همواره دنبال کرده بودم ،اما از نزدیک هیچ
آشنایی با خود ایشان نداشتم .چطور می توانستم قراری با استاد بگذارم؟ چطور
می توانستم محضرشان را درک کنم و زبان باز کنم و بگویم:
استاد شجریان ،شما و تنها شما هستید که می توانید ،از مرغ سحر بخواهید
که ناله سر کند ،شما هستید که آوای این مرغ سخنگو را در جهان ایرانی
جاودانه خواهید ساخت ،تنها شما هستید که حس زیبای بهار را وقتی از باد صبا
می خواهد که بر گل گذر کند و از حال او گل را خبر کند ،به جان ها برسانید،
تنها شما هستید که می توانید راز باد خزان وزان شد و چهره گل نهان شد را باز
کنید و بگویید از چه رو بهار از خزانی گفته که نه تنها دامان طبیعت بلکه زمین
و زمان وطنش را گرفته ...شما هستید که می دانید بند دوم باد خزان چه پیامی
در خود دارد ،شما هستید که می توانید بگویید آن کدامین کبوتر است که بهار
برایش نوحه سرا می شود که «ای کبوتر چرا ترک اشیانه کردی»...
پروردگارا این همه عشق و انگیزه در سینه ،آن معبود در همین شهر و زیر یک
آسمان و مرا کدامین دست و پای به آستان استاد شجریان خواهد رسانید؟
دست به دامان دکتر احسان نراقی شدم که در برنامه ریزی کنگره بهار یار ما بود
و با استاد شجریان هم الفتی داشت.
«دکتر نراقی شما را بهر خدا به استاد بگویید یکی از عاشقان شما یکی از عاشقان
بهار سخنی دارد و درخواستی از پیشگاه شما و همین».
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معجزه بود و یا اسم رمز بهار و ارادت بی کران به بهار ،استاد شجریان پذیرفتند .قرار
بر این شد که ساعت ده صبح در کافه تریای سازمان یونسکو مالقاتشان کنم .توصیف
هیجانی را که داشتم در صد زبان نگنجد .شبی به سرآوردم تا به صبح همه بیداری،
همه طپیدن قلب ،همه شوق ،همه پرواز ،همه رفتن به جهان های ناشناخته ،همه
الحان ،همه شعر ،همه ترانه ،صدای قمر ،تار درویش خان و چهره استخوانی و رنجور
بهار که بر قله شعر پارسی ایستاده و در کنار صالبت دماوندیه و آن پیام های پرابهت
سیاسی چه لطیف می خواند:
«باد صبا برگل گذر کن ،بر گل گذر کن»...
صبحانه خورده و ناخورده سر و رویی آراستم و طرحی را که نوشته بودم آماده ساختم
و روان به سوی یونسکو با هزار شک در دل آیا خواهد پذیرفت؟ نکند حرف نامربوطی
بگویم ،نکند استاد را برنجانم!!!
در کافه تریا دکتر نراقی با استاد شجریان در گوشه ای نشسته و منتظرم بودند
صحبت شان گل انداخته بود .شاید درباره اوضاع سیاسی ایران و شاید درباره
کنسرت های استاد .من رسیدم .دست هایم یخ زده بود و اگر کسی فشارم را می گرفت
شاید آمبوالنس خبر می کرد.
نراقی قهوه ای برایم سفارش داد و معرفی را برعهده گرفت  .خانم دکتر سراج بهار
شناس ...و مسئول و طراح برنامه بزرگداشت بهار در دانشگاه سوربن...
در برابرش نشستم .چهره اش مانند بیشتر بزرگان ،آن بزرگانی که می دانند ،که
بزرگ اند ،اما از درون و از برون سخت افتاده و متواضع اند و هرگز از آن بزرگی رنگی
از کبر و غرور را در چهره نمی آورند ،به دلم نشست .ناگهان با دیدن آن آرامش و
شیوه برخورد و آن نگاه تیزبین و مشتاق ،همه آن واهمه ها و نگرانی ها فروکش کرد.
احساس سبکبالی می کردم.
به پرسشم گرفت:

«آیا واقعا می توان بهار را شناخت؟»

«پس از گذشت چندین نسل و پژوهش های دامنه دار ،شاید».

نراقی قرارهای دیگری داشت مرا با استاد تنها گذاشت و رفت .احساس می کردم با
همان یک پرسش نقطه الفتی را به میان کشیده.
ُ
«خب گوش میکنم .گویا شما میخواستید طرح یک کنسرت را با من در میان بگذارید».
مانند بچه مدرسه ایی که فرصتی طالیی به او داده شده که آنچه یاد گرفته را به امید
یک نمره قبولی فرد اعالء بیان کند ،نخست طرح نوشته را در برابرشان گذاشتم و
سپس آن چه در چنته داشتم برزبان آوردم:
«استاد ،این جنبه از شخصیت بهار ،یعنی ترانه سرایی او به درستی شناخته نشده.
اکثر مردم فکر می کنند او فقط ترانه مرغ سحر را سروده است .گو این که همین
یک ترانه عالمگیر است و بیان کننده دلی که برای وطنش و برای بشریت می طپید.
اما به نظر من این جنبه از هنر بهار گسترده تر از این است .هدف من این است که
کنسرتی برگزار بشود که دیگر ترانه های بهار هم شناخته شوند .پاره ای از آنها را شما
اجرا کرده اید .پاره ای دیگر ناشناخته باقی مانده ،مانند ای ایرانی تا به کی نادانی که
درگذشته که با صدای جمال صفوی خوانده شده ،یا ترانه گر رقیب آید به برمن که
در ضدیت با حمله لشکر روس در جنگ جهانی اول به پایتخت نوشته شده ،یا ترانه
عروس گل و یا زن با هنر در رفع حجاب»...
همین طور که میگفتم ،چهره استاد رنگ میگرفت .یادم نمیرود چه لحظه باشکوهی
شد آن لحظه که صمیمانه و فیالبداهه در میان سخنان من و با شنیدن نام ترانه
عروس گل ،یک بند آن را آهسته زمزمه کردند و اشک به چشم آوردند:
«عروس گل از باد صبا شده در چمن چهره گشا...
اال ای صنم بهر خدا
ز پرده تو رخ به در کن...

احساس می کردم گر گرفته ام .حس عجیبی داشتم .چهره شجریان با آن نگاه زیرک
و در عین حال بزرگ منشانه اش از نظرم محو نمی شد .صدای گرمش وقتی درجا و
بی مقدمه ترانه عروس گل را زمزمه کرد و تو گویی او نیز از نهادش آوای شعر بهار را
سالیان دراز در جان داشت و حال بر زبان می راند ،مانند شراب ناب و گیرایی بود که
انسان دوست دارد درگیرای یش باقی بماند و به عالم هوشیاری بازنگردد.

من عاشق این ترانه امُ .خب ،ادامه دهید».
«طرح من این است که کنسرتی برگزار کنیم که در آن نه تنها ترانههای عاشقانه بلکه
همانها که درونمایه سیاسی و اجتماعی دارند و تاکنون ناشناخته ماندهاند اجرا شوند.
غیر از این استاد ،باید پایگاه بهار در تاریخ ترانه سرایی و همکاری او با اساتیدی
مانند درویش خان ،رکن الدین خان حسام السلطنه مراد و استاد محجوبی و استاد
نی داوود ...و خوانندگانی مانند قمر و ملوک ضرابی ،پروانه ،و بانو ایران الدوله
را از طریق این کنسرت بشناسانیم .من یقین دارم هیچ کس جز شما نمی تواند
این مهم را بر عهده بگیرد .اجرای یک ترانه آن هم آمده از دوره ای دوردست ،نه
تنها نیاز به به دانش موسیقی بلکه آشنایی با فرهنگ و تاریخ آن دوره دارد .شما
هر ترانه و غزلی را که اجرا می کنید ،چه از عهد موالنا باشد یا حافظ یا سعدی و
چه دوران مشروطیت و حتی شعر معاصر ،با اجرای خود نشان می دهید که جان
و روح آن شعر و دورانی که درآن زاده شده را می شناسید ،از همین روست که به
دل می نشیند .جان می بخشید و جان می بخشد»...
همین طور که من حرف می زدم استاد سر در طرح نوشته کرده و سیاه مشق های
مرا ورق می زدند .گاهی با قلم شان چیزی می نوشتند و گاه خطی هم می کشیدند.
وقتی حس کردم زیادی دارم حرف می زنم ،جرعه ای از قهوه ای را که دیگر سرد
شده بود نوشیدم و با یک دنیا نیاز به پاسخ او چشم دوختم.
حس می کردم منقلب شده است .چرا؟ نمی دانم .شاید بدین خاطر که آن حس
پنهان ،آن لطیفه نهانی ،آن عشقی را که همواره به بهار می داشته ،حاال در وجود
کس دیگری نیز یافته بود .آن هم در جایی که فکرش را نمی کرده و در وجود
بانویی که نیم بیشتر عمرش را در فرنگ دور از وطن مألوف زیسته بود و شاید و
شاید های دیگر...
سربلند کرد و گفت:

«برنامه عالی ست .خانم عزیز».

آه نفسی به راحتی کشیدم.

« ...اما اشکاالتی هم دارد .شما به لحاظ شعرتصنیف ها را تقسیم بندی هایی
کرده اید .آن ترانه هایی که از نظر پیام شعری با هم می خوانند را در یک نیمه
برنامه گذاشته اید و آن دیگران را در گروه و یا گروهایی دیگر .بسیار عالی .اما در
عالم موسیقی نمی شود و یا به سختی می شود ترانه ها را کنار هم گذاشت و پشت
سر هم اجرا کرد .بحث خوانش دستگاه ها و رفتن از ترانه ای به ترانه دیگر که
دستگاه ها و مقام هایشان با هم نمی خوانند در یک کنسرت بسیار دشوار است.
اما این مانع از اجرا نیست»...
نفس راحت دیگر.
« ...مشکل دیگر این که این برنامه نیاز به تمرین و طراحی دارد .ما در ماه
آبان هستیم و شما برای اردیبهشت چنین تدارکی را دیده اید ،ولی شاید و شاید
بشود ...به من فرصت بدهید ...باید با همکارانم مشورت کنم».
طرح را گرفت و نگاهی دیگر و نگاهی به چشمان اشکآلود من و در این فاصله
نراقی رسید و استاد را برای دیدن سالن کنسرت و شاید اموراتی دیگر به همراه برد.
خداحافظی از استاد شجریان ،هیهات! تو گویی که جانم می رود .آنها روانه شدند
و من در برابر فنجان قهوه یخ زده ،به این گفتگوی دل انگیز فکر می کردم و رؤیای
که بخشی از آن به حقیقت پیوسته بود.
حتی اگر آن طرح بزرگ اجرا نمی شد افتخار گفتگو با بلندآفتاب آواز ایران ،دمی
در محضرش نشستن و از بلندآفتاب دیگری سخن به میان آوردن از عشق به نوابغ
ایران همچون بهار و درویش خان و ...سخن گفتن ...مگر در این زندگی چند بار
می شود شاهد چنین لحظات بزرگی بود؟

روی صندلی کافه تریای یونسکو میخکوب شده بودم .باالخره از هر رویایی می بایست
به عالم واقع بازگشتُ .جل و پالسم را جمع کردم و آماده بازگشت به خانه که تلفن
دستی ام زنگ زد .جناب نراقی بودند .فرمودند:
«استاد شجریان می خواهند بعدازظهر بروند ایستگاه شاتله ،محله گلفروشان پاریس
برای خرید تخم گل .من متاسفانه وقت ندارم ایشان را همراهی کنم .آیا شما می توانید
این مهم را بر عهده بگیرید؟ ساعت چهار؟»...
تو گویی دنیا را به من بخشیده بودند .بودن با شجریان ،یک بار دیگر ،یک گفتگوی
دیگر ...اصال خدا را چه دیدی ،شاید می خواهند به طور جدی تری درباره طرح
کنسرت بهار با من صحبت کنند.
بی هیچ تردیدی پذیرفتم و ساعت چهار به دنبال استاد به یونسکو برگشتم .کمی
خسته بودند و سرفه می کردند .گویا کارهای اداری و دیدن سالن کنسرت و آزمایش
میکروفون ها و مسائل فنی کسل شان کرده بود .با هم مترو گرفتیم و در طول راه گاه
ساکت بودند و گاه لب به سخن می گشودند .من سکوت شان را ارج می گذاردم .ما
آدم ها وقتی در برابر نوابغ قرار می گیریم فکر می کنیم باید حداکثر بهره را ببریم .از
هر لحظه ای حادثه ای بسازیم .حرفی و نقلی و اظهار وجودی ،پرسشی و از همه بدتر
عکسی به یادگاری که یعنی ما نیز...
با این که ده ها پرسش و خواهش در سینه داشتم ،اما گذاشتم خود اگر دوست دارند
سخنی به میان آورند .در باره برنامه هیچ نگفتند وقتی به محله گلفروشان رسیدیم،
خستگی از چهره شان رفت و وجدی و نشاطی باور ناکردنی یافتند .می دانستم که
یکی از دلبستگی های استاد گل است و گل نشانی .یاری شان دادم تا به زبان فرانسه
با گلفروشان صحبت کنند و آنچه می خواهند را خریداری کنند و سپس تا دم هتل
همراهی شان کردم که نراقی سپرده بود ،امانت بزرگی هستند و مواظب شان باشید.
باز هنگام خداحافظی رسید  .دست شان را فشردم و آخرین جمله ای که بر زبان راندند
در ذهنم حک شد:
«ازآشنایی تان خرسند شدم .اگر عمری باشد آن برنامه را اجرا خواهیم کرد».
اشکی به چشم آوردم و راهی شدم.
آخر چرا گفتند اگر عمری باشد .پس آن همه انگیزه و شور و هیجانی که صبح از
دریافت طرح این برنامه داشتند چه شد؟
استاد شجریان بعد از اجرای یک کنسرت عالی ،پاریس را ترک کردند .بعد من از نراقی
شنیدم که سخت بیمار بودند و پس از آن کنسرت راهی آمریکا و شاید ،آن پاسخ که اگر
عمری ...بدین خاطر بوده است که نمیتوانستند قولی بدهند که از اجرایش نامطمئن باشم.
برنامه کنگره بزرگداشت بهار با حضور اساتید بزرگ و شرکت اعضای محترم خاندان
بهار ،خانم چهرزاد بهار که دیوان کامل بهار را به ارمغان آورده بودند ،خانم پروانه بهار،
خانم شیرین معاصر ،سرکار خانم دکتر پروین بهار که حضورشان وزنی وزین به برنامه
داد ،اجرا شد اما آن برنامه کنسرت اقبال آن را نیافت که اجرا شود .اما برای من گویی
به نوعی اجرا شده بود .همین قدر که دانشمند و هنرمند بزرگی همچون شجریان بر
آن صحه گذاشت ،یعنی که اندیشه ای بود برخوردار از اعتبار .حتما روزگاری خواهد
رسید و صاحب هنر و دانش دیگری پیدا خواهد شد که شب ترانه های بهار را به اجرا
درآورد .اما بی شک شجریان نخواهد شد ،که او در سینه آتشی نهان و در صدا ایمانی و
در سر فرهنگی گسترده از تاریخ و هنر ایران می داشت تکرار ناشدنی و منحصر به فرد.
شب کنسرت یکی از صفحات خودشان را امضاء کرده ،تقدیم به بانو ...نزد نراقی به امانت
گذاشته بودند و من همچون بهترین یادگار عمر آن را در کتابخانه و در میان صفحاتم نگاه
میدارم و هرگز خاطره آن روز پاییزی و گفتگو با استاد شجریان را از یاد نمیبرم.
آن روز خزانی گرچه که باد خزان وزان شد اما چهره گل نهان نشد که شجریان آنجا
بود .و او یک گل که نه بلکه هزاران باغ دلگشا از ادب و الحان شورانگیز ایران در سینه
داشت و میراثی گرانقدر برای ما باقی گذاشت.

					

روانش شاد.
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Make the rest of your life the Best of Your life
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معرفی و نقد کتاب در خواب دویدن
است و وقت کشی ،به شیوه ای مناسب ،یک برنامه ی بی خود و البته صددرصد
بجا ،برای تلف کردن هر چه بیشتر عمر و گند زدن به آن و آسودگی از این
که حتی ذرهای متوجه این فاجعه نمیشوی تا احساس بیهودگی کنی ».دختر
جوان غیر از سر کار رفتن و در کالسهای درس حاضر شدن ،کتاب میخواند
و دوستان زیادی ندارد« .کتابهایم را دوست دارم .دلتنگیهام را کم میکنند
و تنهاییهام را پر ».او با بقیه دختران خوابگاه متفاوت است که عصرها آرایش
کرده سر فالن قرار میروند و یا به فالن قهوه خانه پناه میبرند« .عصرهای جمعه
همه میروند پی ولگردی ،یعنی پی اولین درسی که خوابگاه بهت میدهد .دومین
درس ،دزدی است و کسانی که نتوانند از پس انجام این دو کار شرافتمندانه
بربیایند ،کالهشان پس معرکه است و حتما باید مردگی کردن را بیاموزند به جای
زندگی ».او دختر جان سختی است ،آموزههای مادرش را به یاد دارد« :اسبها
اولش سرکشند ،اما از بس شالق میخورند ،رام می شوند یا آرام میشوند و جان
سختی را یاد میگیرند ».او در شرکت هم دوام نمیآورد.
بچههای دانشگاه به جای درس خواندن به تقلب فکر میکنند و دختر جوان حتی
حوصله تقلب هم ندارد .تمام زندگیاش با سختی و فقر طی میشود و امیدی به
آیندهاش نیست« .یک فقیر وقتی هم میخندد ،فقیرانه میخندد ».وقتی وارد
دانشگاه میشود به یاد این جمله میافتد« :سر کالس نشستن آدم را کندذهن
میکند و گوش دادن ،قاتل استعداد است .باسوادهای ما ـ که الحمداهلل نسل
آنها هم ورافتاده ـ جز با مباحثه و این جور چیزها رشد نکردهاند».
ابافیل مسئول خوابگاه پول پیش همه دانشجویان را می خورد و با مردی موتوری
که پانسیون را از خانمی کرایه کرده فرار می کند .دختر جوان داستان ما ،از
بی کسی و بی پولی به همان ساختمان پناه می برد و شب را در آنجا می گذراند.
20

شماره  190آذر ــ دی ۱۳۹۹

مریم حاجیلو فضای ناامن ،مغموم ،فقیرانه و بی هدف دانشجویی را با تمام
تلخی هایش به خوبی در این روایت ترسیم می کند .در انتهای داستان،
نویسندهی خاطرات سر و کله اش پیدا می شود .البته اگر هم پیدا نمی شد
چیزی از داستان کم نمی شد .نوعی دویدن و نرسیدن در تمام نوشته اش به
چشم می خورد.
مریم حاجیلو متولد  1358است .در ایران چاپ و نشر سینما خوانده است .او
از جشنواره های مختلف برای داستانهای «راه برفی»« ،روباه نیمه شب» و
«نرگسها در بهار میمیرند» دیپلم افتخار و لوح تقدیر دریافت کرده است .او چند
سالی است که در آمریکا زندگی میکند« ،در خواب دویدن» اولین رمان او است.
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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 نیمه تاریک ماه (داستانهای کوتاه) ،هوشنگ گلشیری
ـ خون خورده (رمان) ،مهدی یزدانی ُخرم

15

کماکان 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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همان گونه که می دانید ،به دلیل فراگیری کووید ـ  19تا آگاهی بعدی
گردهمایی های انجمن دوستداران کتاب برگزار نخواهد شد.
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افقی
1ـ بالی خانمان سوز بین کشورها ـ از فرآورده های خوشمزه شیر ـ کاشف
واکسن هاری و سیاه زخم 2ـ پرتوسنج ـ اجازه ورود بین کشورها 3ـ ناموافق
ـ ابزار روز اضافی ـ وسیله حرکت ماهی 4ـ تنه درخت ـ خوراک برگ متداول
بین کشورهای خاورمیانه ـ نداشتن نیازمندی ها  5ـ ضربه و آسیب ـ از
مصالح ساختمانی ـ خواننده سنتی ایران و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران
ـ نوعی قارچ که روی مواد غذایی رشد می کند  6ـ پرش عصبی ـ ورزش
زمستانی ـ عنوان مسابقات سراسری ورزشی ـ عالمت مفعولی  7ـ شهر
بندری در ترکیه ـ مدل خیاطی ـ آداب و سنن  8ـ در خور سرزنش ـ عجز
و درماندگی  9ـ گونه ای تفنگ قدیمی ـ بازگشتن ـ هدایت شدن  10ـ اسم
ترکی ـ چینه دیوار گلی ـ واژه پرسش ـ غارت  11ـ نیرنگ باز ـ خاک زمین
ـ نوعی اسلحه کمری ـ حرف ندا  12ـ گیاه تاجریزی ـ فیلمی از «داریوش
مهرجویی» با بازی «بی تا فرهی» ـ سالم تلفنی  13ـ عاشق ترین عاشقان ـ
گرفتگی زبان ـ خدا نکند  14ـ کشوری در مرکز آفریقا ـ مسلک حامی جامعه
بی نظام و بی دولت  15ـ ماهی کنسرو ـ رستگاری بخش ـ سرسرا.

عمودی
 1ـ گناه ـ پرخور ـ مخترع تلگراف اولیه  2ـ کنایه از آدم خسیس ـ صوت
و نغمه  3ـ بی آن نباید به آب زد ـ عمومی و مشترک ـ با دل و جرات
 4ـ شبی میان دو فصل ـ قوم حضرت موسی (ع) ـ شهری در آذربایجان
شرقی  5ـ ترس ـ نسبت همسران دو برادر به هم ـ پدر آذری ـ روز
گذشته  6ـ مایه و اصل ـ آموختنی شاگرد ـ آماده بهره برداری ـ ضمیر
ملکی پیوسته  7ـ پارچه روکش لحاف ـ نوعی کاغذ پست ـ پرهیز کردن
 8ـ فاقد شیوه رفتاری ـ نام باستانی همدان  9ـ دیرینه ـ سقف قوسی
شکل ـ کتابی از «امیل زوال» ـ پژواک صدا ـ دندانه سوهان  11ـ ضمیر
غایب ـ آنچه مربوط به صنعت و هنر باشد ـ درنگ ـ لوله گوارشی
 12ـ مربوط به گذشته ـ تیم و دسته ـ درخشش  13ـ آماده سازی ـ
نوعی پارچه لباس ـ طبقه زمین  14ـ عمیق ترین چاه ـ کتابی از «فردریک
فورسایت»  15ـ صف و رسته ـ موفقیت ـ آرزو ـ افزونی ـ عقاید 13ـ
ازدواج کردن ـ بانگ دراز گوش ـ تله.
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تانیا احمدی

بررسی فیلم
توران خانوم

فیلمی از رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب
«غم بزرگ را تبدیل کنید به کار بزرگ»
توران میرهادی
هنری رخشان بنی اعتماد به قدری درخشان
کارنامه
ِ
و ارزشمند است که اگر فقط قرار بر این باشد که
از فیلم های داستانی او یاد شود ،کتاب ها و مقاله ها
باید نوشت ،پس در این چند سطر مروری می شود
همیاری مجتبی
بر مستند او« ،توران خانوم» که با
ِ
میرطهماسب ساخته است« .توران خانوم» نگاهی به واپسین سال های زندگی
ِ
صرف ایجاد روشی نو در سیستم
توران میرهادی است که تمام عمر خود را
معمار نهادهای
آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کرده است .از وی به عنوان
ِ
علم تعلیم و تربیت نوین در ایران یاد می شود .این بانوی بزرگوار
کودک و مادر ِ
همچنین بنیانگذار «مدرسه فرهاد»« ،شورای کتاب کودک» و «فرهنگنامه
کودکان و نوجوانان» و نهادهای دیگر در زمینه کودکان ایران است.
فیلم با باال رفتن توران خانوم از پله های ساختمان دفتر کارش آغاز می شود.
دفتر کاری که در طبقه سوم یک ساختمان قرار دارد و توران خانوم هر روز
صبح با مشقت آنها را باال می رود .در هر طبقه برای تجدید قوا ،چند لحظه ای
می ایستد و در مورد پوسترهایی که دیوارها را آذین کرده اند ،نظر می دهد .بدین
های آخر عمر برای کودکان
شکل ما با دغدغه ها و نگرانی هایی که او در سال ِ
دارد روبرو می شویم؛ پشتکار و امید و انگیزه توران خانوم ستودنی است .هنگام
خوشرویی بی اندازه با همکاران خود سالم و احوالپرسی
وارد شدن به دفتر کار با
ِ
بررسی
و
مطالعه
به
کند
می
شروع
و
آورد
می
بیرون
را
خود
می کند ،تقویم کاری
ِ
ِ
دقت بی حد و اندازه و رفتار دوستانه و حرفه ای در کار از
برنامه های روز .این
مکرر جلوی دوربین
طور
به
و
خوبی
به
که
است
خانوم
توران
خصوصیات دیگر
ّ
بنی اعتماد نقش بسته است .به کارگیری نیرو های «زن» به عنوان خوانندگان
مطالب آکادمیک ،غلط گیری ،بازخوانی ،و ویراستاری از مواردی است که
سازندگان فیلم به آن توجه ویژه ای داشته اند و در چندین سکانسی که در دفتر
کار می گذرد ،حضور بی نظیر زنان چشمگیر و تحسین برانگیز است.
بزرگترین دستاورد «توران خانوم» نگاه منتقدانه به سیستم آموزش و پرورش
شکل یک هرم است و مدیر در رأس
ایران است؛ سیستمی که به گفته خود او
ِ
آن ،معلم در میانه و دانش آموزان در پایین ترین سطح قرار گرفته اند .در سیستم
نوین آموزش توران خانوم این هرم وارونه می شود ،بدین ترتیب دانش آموزان به
ِ
عنوان تعیین کنندگان روش درسی در رأس ،معلمان دنباله روی پیشنهادهای
ِ
بچه ها ،و در قسمت نهایی این سیستم مدیر قرار می گیرد که موظف است زمینه
همکاری هرچه بهتر معلم و شاگرد را فراهم کند .در نتیجه این بچه ها هستند
که در مورد مسائل مهم تصمیم می گیرند؛ در سکانسی از فیلم توران خانوم
چند دانش آموز را به دفتر کار دعوت می کند و از آنها می خواهد که مقاله های
تعامل
فرهنگنامه را بخوانند و برای بهتر شدن آنها نظر بدهند .این شکل از
ِ
دانش آموزان در آموزش بی اندازه بکر و درست است و ای کاش این روش در
مدرسهها پیگیری میشد.
تلخ گذشته خود می گوید؛ این که چطور
جایی دیگر توران خانوم از خاطرات ِ
غم از دست دادن برادرش تصمیم به ساخت مدرسه «فرهاد» می گیرد .او
از ِ
از مادرش یاد گرفته که «غم بزرگ را تبدیل به کار بزرگ کند» .بعد ها فوت
ِ
سمت انجام دادن کارهای
دو همسر و غرق شدن یکی از پسرهایش او را به
بزرگ تری سوق می دهند .انگار او هیچ وقت نمی شکند؛ و حاصل این سخت و
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محکم بودن نوزده جلد فرهنگنامه گرانبهای کودکان
و نوجوانان است که میراث فرزندان این مرز و بوم
است .بنی اعتماد هرگز فیلم را سانتی مانتال پیش
نمی برد ،مثال سکانس هایی که موجب برانگیخته
ِ
عواطف انسانی می شوند ،مانند
شدن بیش از حد
غرق شدن پسرش یا فوت آقای مافی (یکی دیگر از
افرادی که نقش مهمی در چاپ و تهیه فرهنگنامه
داشت) به سرعت به سکانس های بعدی کات
می خورند ،انگار که بنی اعتماد نیز راه و روش ایران
خانوم را پیش گرفته ـ از غم های بزرگ کارهای
بزرگ ساخته است.
«توران خانوم» همان طور که با باال رفتن او از پله ها
آغاز می شود ،به همان شکل پایان می پذیرد اما این
چشمان اوست و ما با او باال
بار به جای نشان دادن توران خانوم ،دوربین جای
ِ
می رویم .صدای نفس زدن او در پس زمینه حاکی از همان تالش هر روزه او در
باال رفتن از پله است و این صداگذاری چه انتخاب درخشان و تاثیر گذاری است.
وقتی باال می رسیم ،دوربین همه اتاق ها را نشان مان می دهد (باز از ِ
دید توران
خانوم) ،و ما شاهد این هستیم که همگی در حال پیش بردن کار هستند .این
خیال توران خانوم راحت
آخرین سکانس فیلم است ،درست در جایی که انگار
ِ
است که بعد از او همکارانش با همان دقت و پشتکار کار را به اتمام می رسانند.
سکانس آخر همچنین نبودن او را در این دنیا تداعی می کند؛ این که او دیگر
دفتر کار در حرکت است .رخشان
نیست ولی روح بزرگش همواره در پستوهای
ِ
بنی اعتماد در گفتگویی در مورد شخصیت توران خانوم گفته است «در طول
پنج سال ساخت فیلم توران خانم هر زمان که حضور بی بدیلشان در قاب
دوربین قرار می گرفت ،حسرتی عمیق بر دلم می نشست که اگر از کودکی شانس
شاگردی ایشان را داشتم بی شک انسان بهتری بودم و مادری شایسته تر ».این
مستند به قدری شیرین و دوست داشتنی است که دیدن چند باره آن همچنان
می تواند بیننده را به وجد آورد و باعث شود او ادای احترام بیشتری به این
بانوی بزرگوار کند.

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 ـ قسمت دوم

برخی از شهرها در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی از شهرت ویژه ای برخوردار
هستنند« :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.
قسمت اول این مقاله در شماره گذشته پیک ( )189آمد .اکنون قسمت دوم
تقدیم می شود.

تُغُ ُ
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 می دهد
کز پارس می برند به تاتارش ارمغان
				

سعدی

توسع ٌا حمله تاتار به ایران خوانده شده:
حمله مغوالن به ایرانّ ،
هرکجا رو می نماید می برد یک شهر دل
ترک تاتارست پنداری به یغما می رود
				

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».
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مفهوم یغما در ادبیات ما با غارت پیوند خورده است ،مانند این ابیات از
حافظ:
فغان کین لولیان شوخ شیرین کار 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

َخ ُّلخ« :در غرب تبت واقع است .هوای معتدل دارد و آبهای روان و مردمانی
صمیمی و خوشخو و گرم .شغل مردم آن صیادی و کشاورزی و چوپانی و دارایی
آنان گوسفند است .مردمانی جنگآورند و در اسب سواری ماهر و همیشه برنده».
تا فروغی رخ آن ترک ختایی دیدم
				

فارغ از خلخ و آسوده ز کشمیر شدم
فروغی بسطامی

ِچ ِگل« :در اصل متعلق به خلخ است اما بسیار پرجمعیت است .مردم ثروتمندی
دارد و داراییهای ایشان گاو و گوسفند و اسب است .بعضی از آنان آفتاب و
ستارگان را میپرستند .مردمانی خوش ذات و گرم و مهربان هستند».
ظاهر ًا مردم آن شهر به زییایی معروف بوده اند و بدین مناسبت شاعران در اشعار
خود خوبرویان را بدین شهر نسبت داده یا به مردم این شهر تشبیه کرده اند:
در چار سوی دل نشین کز هشت بستان خوش تری
نقش تو ،ای شمع چگل ،بیرون دهم زین آب و گل
امیر خسرو دهلوی
				
سجده کرده پیش جمالت بت چگل
مطلوب خلق عالم و محبوب اهل دل
				

سیف فرغانی

غوز« :ناحیه ای در غرب ماوراءالنهر و شمال دریای خزر .مردمی گستاخ و
بددل و حسودند .دامدار و کوچ نشین .عده زیادی به بازرگانانی هم مشغولند.
به پزشکان احترام می گذارند و جادوگران در بین آنها قدرت زیادی دارند .هیچ
شهری ندارند و کوچ نشینند .هر از چندی به سرزمین های مسلمانان حمله
می کنند و غارت می کنند و باز می گردند .هر قبیله ای برای خود رئیسی دارد از
بس که با هم ناسازگارند».

مانویان است .در آن نوعی کاغذ ساخته می شود که به آن را تمام دنیا می برند».
سمرقند نیز مانند بخارا یادآور شکوه و عظمت پادشاهی سامانی است و همواره
از رونق و عظمت آن یاد می شود .به همین خاطر است که حافظ حاضر است
هر دو شهر را به خال هندویی ببخشد.
به یک هفته بر آید مر ترا از کوه زر رویان
بخارا و سمرقندست روی و چشم آن کشور
فرخی سیستانی
				
به یمن سایه چتر فلک سای خداوندی
خراسان غیرت چین شد ز ترکان سمرقندی
جامی
				

در سمرقند مانده ای تا چند
خوش روان شو چو عارفان تا چند
				
غزان (غوزان) در قرن ششم هجری به خراسان حمله کردند و بسیاری از بزرگان
ایران را کشتند .حمله آنان به ایران در ادبیات فارسی بازتاب گسترده ای داشته
است .برای مثال بر طبق این بیت از خاقانی ،غزان آن قدر خاک در دهان
«محی الدین» ریخته اند که مرده است:

محیی الدین کو دهان دین بدر آکنده بود
کافران غز دهانش را به خاک آکنده اند
خاقانی
				
بهار هم به همین نکته اشاره می کند:

آنچه از خیل غزان در دورۀ سنجر گذشت
در دهان اهل دانش فرقۀ غز خاک ریخت
ماوراءالنهر« :ناحیه ای است که از شرق به تبت از غرب به غوز و از جنوب
به خراسان می رسد .سرزمینی وسیع و آباد و با داد و عدل است و مردم آن
جنگاور و تیرانداز و پاکدین هستند .بسیاری از ایشان به بازرگانی مشغولند.
معدن های طال و نقره و داروهای گیاهی مانند زاج و زرنیخ و گوگرد و نوشادر
دارد .شهرهای آن عبارتند از:
بخارا :شهری بزرگست و آبادان در ماوراءالنهر ،پایتخت پادشاه مشرق است .جایی
نمناک است و بسیار میوه و با آب های روان و مردمان آن تیراندازند و جنگاور».
بخارا پنجمین شهر بزرگ ازبکستان و مرکز والیت بخارا است .بخارا پایتخت
حکومت سامانیان و از مهم ترین شهرهای خراسان بزرگ بوده است ،بزرگ
و آباد و ثروتمند و پر از مدارس دینی .در اشعار فارسی به جنبه های مختلف
اهمیت بخارا پرداخته شده است .مثال در این بیت ناصر خسرو به مرکزیت علوم
دینی آن اشاره شده:
اینجاست به یمگان تو را دبستان
در بلخ مجویش نه در بخارا
و کسایی مروزی از شکوه و عظمت آن می گوید:
گر تخت خسروانی ور نقش چینیانی
ور جوی مولیانی پیرایۀ بخارا
هم نگذرم سوی تو هم ننگرم سوی تو
تبرا
دل ناورم سوی تو اینک چک ّ

و در این بیت از امیرخسرو فتح بخارا کاری عظیم است:

به صیت حسن گرفت آن بت سمرقندی
چو کشور دل ما خطه بخارا را
سغد« :شهری که در مشرق جایی از آن آبادتر نیست ،با آب های روان و درختان
بسیار و هوای خوب و مردمانی مهمان نواز و گرم و دین دار».
ُسغد پس از ایرانویج دومین سرزمین باشکوهی بوده که توسط اهورامزدا خلق شده
است .این منطقه به دست کوروش به شاهنشاهی هخامنشی ضمیمه شده بود.

مقر
سمرقند« :شهری بزرگ و بازرگانان از همه دنیا به این شهر می آیند و ّ

شاه نعمت اهلل ولی

رودکی ،پدر شعر فارسی ،هم اهل سمرقند است و حافظ در موردش سروده:
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
کیفیت کاغذ سمرقندی سبب رونق تجارت آن شد ،بهطوریکه سمرقند را به مرکز
تجارت آن تبدیل کرد .حتی مرغوبیت این کاغذ منجر به گرانی و اشتهار آن گردید،
بهطوریکه از انواع مختلف آن در همه جا ،با رغبت و تحسین استقبال میشد و در
اندازههای مختلف کاربرد پیدا کرد و به تمام بالد اسالمی صادر میشد.
خجند« :شهری است که در آن کشت و زرع بسیار می شود .انار آن معروف
است و مردمی جوانمرد دارد».
فرغانه« :ناحیتی است آبادان .در آن کوه ها و رودهای زیادی استَ .د ِر ترکستان
است و در آن بردۀ ترک فراوان است .در کوه های آن معدن طال و نقره و مس و
سرب و نوشادر و جیوه است و گیاه هایی که در داروهای عجیب به کار می رود.
پادشاهان فرغانه را «دهقان» می خوانند».
فرغانه در ادبیات ما مثالی از دورترین نقطه زمین بوده است:
مأوایی نه در کوه و نه در صحرا
مرا چه ّ
مکه چه بطحا چه ترکستان چه فرغانه
حکیم نزاری
				
گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان
نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل
نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه
غزلیات شمس
				
چاچ« :ناحیه ای بزرگ و آبادان است و مردمی جنگجو و ثروتمند .کمان و تیر
خدنگ آن معروف است».
فردوسی از کمان چاچی سخن گفته است:
خم آورد رویین عمود گران
شد آهن به کردار چاچی کمان
و همچنین خواجوی کرمانی:
ترک من گوئی که بازش خاطر نخجیر بود
کابرویش چاچی کمان و نوک مژگان تیر بود
 ۱ـ در 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 سایت های «لغتنامه دهخدا»« ،گنجور» و «ویکی
پدیا» استفاده شده است.
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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