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I n s u r a n c e

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

خدمات ما شامل
1- وام های مسکونی و تجاری

2- وام های  FHA و  VA   )تا 96.5 درصد فقط با 3.5درصد پیش قسط(
3- تجدید وام با نرخ بهتر  

4- وام های بزرگ تا  10 میلیون دالر
5- وام های بازسازی و نوسازی مسکونی و تجاری

6- وام های بدون ارایه اوراق مالیاتی و درآمد

BORNA J. EFTEKARI
Senior Mortgage Advisor

 
   858-225-8586
      E-FAX: 858-225-1818
          CA NMLS # 1853714

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

• Residential Loans
• Commercial Loans
• Conventional Loans
• Construction Loans
• FHA, VA and USDA Loans
• NO Tax Returns and NO Income Loans
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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

Borna Eftekari Agency, CA Lic# 0F38487

EstalishEd sincE 2002

We offer all types of insurance:
•  Auto 
•  Home
•  Business Insurance
•  Workers Compensation 
•  Life Insurance
•  Health Insurance

بیمه اتومبیل
بیمه منازل مسکونی و اماکن تجاری

بیمه محل کار و رفاه کارگران
بیمه از کار افتادگی

بیمه عمر
بیمه سالمتی

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

Apply Securely Online @
www.FedCapFund.com  

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.

CrEDIt SCorE
AS LOW AS 580

  وام مسکونی 30 ساله  ثابت
با کمترین نرخ بهره

tEL  
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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

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., 

Lawyers. Ltd.

INITIAL CONSULTATION WILL BE HELD IN THE OFFICE

با مدیریت ایرانی
خداد اد  شریف   •  متیو فاست  •  یاسمن شریف   •  بلیک برگر

 

 

100% Customer Satisfaction!
www.cosmicsolar.com

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

Licence # 831831
C-10 & C-46 Solar

Your Local Solar Experts!
System Designed By Masters of Engineering
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 نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یک بار منتشر می شود

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

Top Gun St. #7 • San Diego, CA  92121 6790
www.pccsd.org

www.PeykMagazine.com 
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کانون فرهنگی ایرانیان
 یک سازمان غیر انتفاعی، غیرسیاسی و غیر مذهبی است که 

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

اعضای هیات مدیره
نیکو عاطفی، 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 صاحب الزمانی

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

هوشیار افسر، 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 1۰ صبح  تا 12 ظهر

فکس: 7335 ـ374 )6۱۹(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   ۹355ـ552 )858(
فکس: 7335 ـ374 )6۱۹(

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.

۱۹۱

 

طرح روی جلد: سعید جاللی

خوانندگان گرامی، اجازه بدهید قبل از هر چیز آغاز سال میالدی 2۰21 را به شما و عزیزان تان تبریک بگویم و 
برای تان سالی آکنده از سالمتی و بهروزی آرزو کنم. رسم است که در این مقاله به بررسی مختصری از تحوالت 
سال گذشته بپردازیم و بر اساس آن ببینیم چه در پیش رو است. سالی که گذشت سال بدی بود. از همان 
ابتدای کار، ویروس کرونا یا کووید 19 که در ماه دسامبر 2۰19 در چین شناسایی شده بود جهانگیر شد و دنیا 
را به سرعت آلوده کرد. کشورهای مختلف دیر یا زود خطر واقعی این ویروس را درک کرده و راه های مختلف 
کنترل و مقابله با این بیماری خطرناک را در پیش گرفتند. برخی از این کشورها مثل ویتنام، کره جنوبی و حتی 
چین توانستند با ترفندهای جدی و سخت، گسترش بیماری را محدود کرده و تلفات را به حداقل برسانند. در 
مقابل کشورهای دیگر و در راس همه آمریکا خیلی دیر و به صورت محدود و ناکافی با گسترش بیماری مقابله 
کردند. در نتیجه ایاالت متحده از لحاظ تعداد بیماران و تلفات در سطح جهانی مقام اول را به دست آورد. کشور 
آمریکا با چهار درصد جمعیت جهان، بیست درصد بیماران و بیست درصد تلفات جهانی را به خود اختصاص 
داده. این بزرگ ترین ضایعه بعد از جنگ جهانی دوم بوده و آثار آن تا سال ها باقی خواهد ماند. این پندمی مانند 
پندمی های دیگر با جداسازی و محدودیت گردهم آیی و پیگیری مستمر قابل محدود شدن بود. همان طور که در 
برخی از کشورها این کار به خوبی صورت گرفت. متاسفانه در آمریکا این بیماری جنبه سیاسی به خود گرفت. 
اوال دولت در عمل بی سابقه ای همه هشدارها در رابطه با امکان پیدایش یک پندمی مهلک را نادیده گرفته و 
حتی سازمانی را که مسئول پیگیری و مقابله با چنین پدیده ای بود از قبل منحل کرده بود. بعدهم با وجود 
تا  یافتند،  ژانویه سال گذشته به وجود خطر پندمی آگاهی  از  آن که 
نیمه ماه مارس آن را انکار کردند. بعد هم پیشگیری و مقابله سیاسی 
شد. ماسک زدن یا نزدن، رعایت کردن یا نکردن، گردهم آیی داشتن 
از  پیروی  به  جامعه  از  نیمی  که  طوری  به  شد  سیاسی  نداشتن،  یا 
برای  ایالتی  نافی همه تالش هایی شدند که توسط رهبران  رهبرشان 
که  تا جایی  انسانی صورت می گرفت.  تلفات  و  از گسترش  جلوگیری 
عده ای به طور مسلحانه خواستار لغو محدودیت ها شدند. این روند مسخره و غیرعقالنی هنوز هم ادامه دارد. 
در نتیجه تا امروز که این خطوط را می نویسم تعداد بیماران در آمریکا بیش از هجده میلیون و تعداد تلفات 
نزدیک به سیصد و بیست هزار نفر است، در مقابل هفتاد میلیون مبتال و یک و نیم میلیون کشته در جهان. 

این تعداد برای آمریکا می توانست خیلی کمتر باشد اگر تحت رهبری خردمند و با تکیه بر علم عمل می کرد.
و  فلوید  به دنبال داشت قتل فجیع جورج  پایدار  و  اثری جهانی  و  واقعه دیگری که در سال گذشته رخ داد 
تظاهرات و اعتراضات بعد از آن بود. بار دیگر میلیون ها نفر در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا به اعتراض علیه 
نژادپرستی مزمن – مشخصا نمود آن به شکل خشونت پلیس – دست به اعتراض زدند. این تظاهرات در بسیاری 
از شهرهای بزرگ دنیا نیز به حمایت از سیاهان آمریکا و اعتراض به شرایط موجود و نژادپرستی در کشورهای 
خودشان دامنه دار شد. در اینجا هم متاسفانه دولت در مقابل اکثریت مردم قرار گرفت و به خشونت های نژادی 
دامن زد. جنبش )Black Lives Matter )BLM یا جان سیاهان مهم است با وجود محدودیت های پندمی، 
گسترش بی سابقه ای یافت و اثرش را در واقعه سوم که انتخابات ریاست جمهوری بود گذاشت. انتخاباتی به 
شدت پارتیزان در سوم نوامبر اتفاق افتاد که به دوران چهارساله حکومت آقای ترامپ پایان داد. هرچند عواقب 
این انتخابات و این که سه شعبه دولت چگونه با هم کنار خواهند آمد و سیاست ها چه تغییراتی خواهد داشت 
هنوز مشخص نیست. این هم که نزدیک نیمی از جامعه که خواستار تداوم حکومت قبلی بودند، چگونه با دولت 
جدید برخورد می کنند و تا چه اندازه اجازه خواهند داد که سیاست های پیشنهادی اش را جامه عمل بپوشاند نیز 
معلوم نیست. شاید فقط این مشخص باشد که شرایط پدید آمده در آمریکا چه از لحاظ سیاسی و چه اجتماعی، 

چرخشی تاریخی است.
تاریخی  این چرخش  انتظارمان است و  اما در 2۰21 و بعد آن چه در 
چگونه بازتاب خواهد داشت، به عوامل زیادی بستگی دارد. ولی جای 
بسی امیدواری است که بدترین را پشت سر گذاشته ایم، چه از لحاظ 
پندمی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی. جای بسی امیدواری است 
و  کارآیی  انتخاب شان  دلیل  که  شوند  گمارده  کار  سر  به  کسانی  که 
دانش آنان باشد نه صرفا روابط و بیعت با رهبر. جای امیدواری است که واکسن کووید 19 تهیه و پخش شود 
و ظرف یک سال آینده این اپیدمی خانمان برانداز تحت کنترل درآید و مردم به زندگی عادی خود بازگردند. 
جای امیدواری است که سیاست های کوتاه مدت و درازمدت، نه از راه توئیت های نیمه شب بلکه از راه مشورت 
و به طور منطقی و معقول برنامه ریزی و دنبال شوند. جای بسی امیدواری است که کمک مالی به موقع به 

ادامه در صفحه ۱۵

آمریکا با چهار درصد جمعیت جهان، 
بیست درصد بیماران و بیست درصد 

تلفات جهانی را دارا می باشد   

اعتراض علیه  به   ... نفر   میلیون ها 
نمودهای  از  یکی  و  مزمن  نژادپرستی 
به  دست  بود  پلیس  خشونت   که  آن 

اعتراض زدند. 

آنچه گذشت و آنچه در پیش است
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو 
نوامبر و دسامبر ۲۰۲۰

دسامبر  یازدهم  و  نوامبر  سیزدهم  در روزهای  کانون  هیئت مدیره  جلسه های 
برای بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار گردید. 

برنامه فیلم مستند، داکیونایت 
نوامبر ۲۰۲۰

آرمین  به کارگردانی سهراب دریابندری و شاهین  »پیکان« محصول 1395 و 
اتومبیل  تولید  تاریخچه  به  مستند  این  بود.  نوامبر  ماه  منتخب  مستند  فیلم 
پیکان در ایران می پردازد. در این مستند خاطرات مردمی که پیکان جزیی از 
زندگی شان بود و رابطه پیچیده عشق و نفرت آنها را به این اتومبیل به تصویر 
به صورت مجازی  و  نوامبر  پانزدهم  تاریخ  پاسخ در  و  می کشد. جلسه پرسش 

با حضور احمد کیارستمی، سهراب دریابندری و شاهین آرمین برگزار گردید. 

بیست و یکمین جشنواره فیلم های آسیایی در سن دیگو 
اکتبر ۲۰۲۰

در بیست و یکمین جشنواره فیلم های آسیایی سن دیگو دو فیلم ایرانی »شطرنج 
کارگردانی  به  ندارد«  و »شیطان وجود  اصالنی  کارگردانی محمدرضا  به  باد« 

محمد رسول اف به نمایش درآمدند.

برنامه فیلم و گفتگو 
نوزدهم نوامبر ۲۰۲۰

فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه نوامبر »پارتی« محصول 1968، 
به کارگردانی بلیک ادواردز و با هنرنمایی پیتر سلرز بود. داستان این فیلم درباره 
یک بازیگر هندی و دست و پا چلفتی است که به اشتباه به یک مهمانی مجلل 
در هالیوود دعوت می شود و با ورود خود به آنجا و کارهایش میزبان و همچنین 
گروه فیلمسازی را دچار مشکل می سازد. میهمان این برنامه هاتف علیمردانی 
فیلمساز ساکن سن دیگو بود که به بررسی و نقد فیلم پرداخت. این برنامه به 

وسیله محمود پیروزیان برگزار گردید.

جشن شب یلدا کنسرت گروه ولشدگان 
بیستم دسامبر ۲۰۲۰ 

ایجاد  محدودیت های  وجود  با  و  ساله  همه  رسم  به  ایرانیان  فرهنگی  کانون 
شده توسط اپیدمی کووید 19 شب یلدا را با اجرای کنسرت مجازی توسط گروه 
»ولشدگان« برگزار نمود. این برنامه به طور رایگان و فقط با دریافت اعانه از 
طرف ایرانیان عالقمند اجرا گردید. در شب اجرا، صد ها خانواده همزمان در 
خانه های خود به تماشای این برنامه زیبا و شاد نشستند. این برنامه در کانال 

یوتیوب کانون فرهنگی ایرانیان برای بازپخش موجود است.
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خواننده گرامی

ما به کمک شما احتیاج داریم!
اولین شماره پیک نزدیک سی سال پیش در دو صفحه سیاه و سفید به عنوان 
را طی  راه طوالنی  ما  روز  آن  از  ایرانیان منتشر شد.  فرهنگی  کانون  خبرنامه 
کرده ایم. با کمک گروهی نویسنده با استعداد، ویراستاران آگاه و طراحی زیبا، 
هم اکنون نشریه به صورت یکی از بهترین، پرمطلب ترین و زیباترین نشریه های 
ایرانیان مهاجر درآمده است. کارکنان پیک همگی داوطلبانه با عشق و تعهد، 
موثر  و  آگاه  جامعه ای  ایجاد  و  مخاطبان خود  با  عمیق  پیوند  ایجاد  دنبال  به 
هستند. آیا می دانستید کتابخانه کنگره آمریکا و بسیاری از دانشگاه های معتبر 
از  یکی  عنوان  به  آرشیو خود  در  را  آن  و  کرده  دریافت  را  پیک  مرتب  به طور 
در  تنها  نه  پیک  خوانندگان  می کنند؟  نگهداری  مهاجر  ایرانیان  دستاوردهای 
سن دیگو و جنوب کالیفرنیا که در اقصی نقاط آمریکا، اروپا و کانادا به این نشریه 
مطالب  کیفیت  که   – آگاه  اقشار  از  عمدتا  پیک  خوانندگان  دارند.  دسترسی 
برای  که  است  اشاره  با  الزم  تشکیل شده اند.   – می دهند  ارزش  را  مقاالت  و 
تامین هزینه های گوناگون، ما تعداد محدودی آگهی تجاری نیز قبول می کنیم و 

همیشه از آگهی دهندگان برای حمایت شان سپاسگزار بوده ایم.
همان گونه که آگاهی دارید از تابستان 2۰19 پیک به صورت آنالین هم منتشر 

می شود و تعداد بیشتری از خوانندگان، پیک را در وبسایت 
www.peykmagazin.com مطالعه می کنند. شماره های گذشته پیک نیز 

همچنان در سایت کانون در دسترس عالقمندان می باشد.
www.pccsd.org/peyk

با بیشتر شدن تعداد خوانندگان آنالین، ما به تدریج از تعداد نسخه های چاپی 
خواهیم کاست. هزینه کاغذ، چاپ و پست در چند سال گذشته سرسام آور شده 
است. از سویی به خاطر شرایط سخت اقتصادی، تعداد آگهی دهندگان کاهش 
یافته است. تاکنون بودجه پیک از راه تبلیغات، حق عضویت، کمک های مالی، 
گرنت های دولتی و غیر دولتی تامین شده است. در چند ماه گذشته به دلیل 
نیز کاهش اساسی داشته  اقتصادی، مقدار گرنت های دولتی  و بحران  پندمی 
است. این مسئله همراه با کاهش تبلیغات، ما را در موقعیت مشکلی قرار داده 
و در اینجا است که به کمک شما نیاز داریم. شما می توانید با کمک های مالی 

خود تداوم انتشار این نشریه کم نظیر را تضمین کنید. 

راه هایی که شما می توانید به ما کمک کنید:
عضویت خود را تجدید کنید و یا اگر تاکنون عضو نشده اید به عضویت کانون 

در بیایید. 
حداقل با پرداخت 2۰ دالر پیک را برای یک سال آبونه شوید. 

با اعانه به هر مقدار، مستقیما به انتشار پیک کمک کنید. کمک های مالی شما 
از معافیت مالی برخوردار خواهد بود. 

برای عضویت و پرداخت کمک مالی لطفا از سایت
www.pccsd.org/membership دیدن فرمایید. برای اعالم ترجیح خود در 

pcc@pccsd.org دریافت نسخه چاپی یا اینترنتی ، با ایمیل به آدرس
به ما اطالع دهید. نظرات و پیشنهادهای خود را به وسیله همین ایمیل با ما 
در میان بگذارید. بیایید با کمک یکدیگر آینده روشنی برای این نشریه رقم زنیم. 

همیشه از لطف و پشتیبانی شما خوانندگان گرامی سپاسگزاریم.

با احترام،
علی صدر – سردبیر پیک
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

برایم  دوستانم  که  مطالبی  یا  می خوانم  مجازی  فضای  در  که  مطالبی  گاه 
می فرستند به قدری برایم جالب و خواندنی اند که به نوعی حیفم می آید که آنها 

را با شما خوانندگان این صفحه در میان نگذارم.
با این که سعی ام بر این است که منابع این مطالب را بدانم و بنویسم ولی گاه 

این سعی به جایی نمی رسد و از این بابت از شما پوزش می خواهم.
اولین مطلب »بیا تا قدر یکدیگر بدانیم« نام دارد که متاسفانه نام نویسنده اش 
را نتوانستم به دست بیاورم. دومین مطلب بخشی از کتاب »راننده تاکسی« 

نوشته محمود فرجامی است.

بدانیم یکدیگر  قدر  تا  بیا 
ته پیاز و رنده رو پرت کردم توی سینک، اشک از چشم و چارم جاری بود. 
در یخچال رو باز کردم و تخم مرغ رو شکستم روی گوشت، روغن رو ریختم 
توی ماهیتابه و اولین کتلت رو کف دستم پهن کردم و خوابوندم کف ش، برای 
خودش جلز جلز خفیفی کرد که زنگ در را زدند. پدرم بود. بازم نون تازه آورده 
بود. نه من و نه شوهرم حس و حال صف نونوایی نداشتیم. بابام می گفت: نون 
خوب خیلی مهمه! من که بازنشسته ام، کاری ندارم، هر وقت برای خودمون 
و  می داد  در  دم  همون  رو  نون  و  می زد  در  می گیرم.  هم  شما  برای  گرفتم 

می رفت. هیچ وقت هم باال نمی اومد. هیچ وقت.
دستم چرب بود، شوهرم در را باز کرد و دوید توی راه پله. پدرم را خیلی دوست 
داشت. کال پدرم از اون جور آدم هاست که بیشتر آدم ها دوستش دارند، این 

البته زیاد شامل مادرم نمی شود.
صدای شوهرم از توی راه پله می اومد که به اصرار تعارف می کرد و پدر و مادرم 
را برای شام دعوت می کرد باال. برای یک لحظه خشکم زد. ما خانواده ی سرد 
و نچسبی هستیم. همدیگه رو نمی بوسیم، بغل نمی کنیم، قربون صدقه هم 
نمی ریم و از همه مهم تر سرزده و بدون دعوت جایی نمی ریم. خانواده ی شوهرم 
این جوری نبودند، در می زدند و می آمدند تو، روزی هفده بار با هم تلفنی حرف 
می زدند، قربون صدقه هم می رفتند و قبیله ای بودند. برای همین هم شوهرم 
نمی فهمید که کاری که داشت می کرد مغایر اصول تربیتی من بود و هی اصرار 

می کرد، اصرار می کرد.
آخر سر در باز شد و پدر مادرم وارد شدند. من اصال خوشحال نشدم. خونه 
میوه  یخچال  توی  بودم،  برگشته  کار  سر  از  تازه  بودم.  خسته  بود؛  نامرتب 
نداشتیم... چیزهایی که اآلن وقتی فکرش را می کنم خنده دار به نظر می آد اما 

اون روز لعنتی خیلی مهم به نظر می رسید!
برای  تا  اومد  آشپزخونه  توی  شوهرم 
درهم  اخم های  و  بریزد  چای  مهمان ها 
چی  برای  پرسیدم  دید.  رو  من  رفته ی 
دیدم  خوب  گفت  کردی؟  اصرار  این قدر 
گفتم  بخوریم.  هم  با  گفتم  داریم  کتلت 
هم  فردا  برای  رو  کتلت ها  این  من  ولی 
چی  مگه  حاال  گفت  می کردم.  درست 
در  اما...  نیست،  چیزی  گفتم  شده؟ 
یخچال رو باز کردم و چند تا گوجه فرنگی 
آب  زیر  و  آوردم  بیرون  عصبانیت  با  رو 
آشپزخونه  توی  رو  سرش  پدرم  گرفتم. 
که  ببخشید  جون،  دختر  گفت  و  کرد 
مزاحمت شدیم. می خوای نون ها رو برات 

ببرم؟ تازه یادم افتاد که حتی بهشون سالم هم نکرده بودم !
پدر و مادرم تمام شب عین دو تا جوجه کوچولو روی مبل کز کرده بودند. وقتی 
شام آماده شد پدرم یک کتلت بیشتر برنداشت. مادرم به بهانه ی گیاه خواری 
نخورده  و  خورده  کرد.  بازی  بازی  و  ریخت  بشقاب  کنار  ساالد  قاشق  چند 
خداحافظی کردند و رفتند و این داستان فراموش شد و پانزده سال گذشت. 

پدر و مادرم هردو فوت کردند.
چند روز پیش برای خودم کتلت درست می کردم که فکرش مثل برق از سرم 
گذشت: نکنه وقتی با شوهرم حرف می زدم پدرم صحبت های ما را شنیده بود؟ 

نکنه برای همین شام نخورد؟ از تصورش مهره های پشتم تیر می کشد و دردی 
مثل دشنه در دلم می نشیند. راستی چرا هیچ وقت برای اون نون سنگک ها 

ازش تشکر نکردم؟
آخرین کتلت رو از روی ماهیتابه بر می دارم. یک قطره روغن می چکد توی ظرف 
و جلز محزونی می کند. واقعا چهار تا کتلت چه اهمیتی داشت؟! حقیقت مثل 
یعنی  زمختی  زمختی هستم«  آدم  می خورد: »من  توی صورتم  آجر  تکه  یک 
ندانستن قدر لحظه ها، یعنی نفهمیدن اهمیت چیزها، یعنی توجه به جزئیات 

احمقانه و ندیدن مهم تر ها.
حاال دیگه چه اهمیتی داشت وسط آشپزخانه ی خالی چنگال به دست کنار 
ماهیتابه ای که بوی کتلت می داد آه بکشم؟ آخ. لعنتی! چقدر دلم تنگ شده 
براشون؛ فقط… فقط اگر اآلن پدر و مادرم از در تو می آمدند، دیگه چه اهمیتی 
بود.  کافی  چیز  نه؟…همه  یا  داشتیم  میوه  نه؟...  یا  بود  تمیز  خونه  داشت 
من بودم و بوی عطر روسری مادرم، دست پدرم و نون سنگک . پدرم راست 

می گفت. نون خوب خیلی مهمه.
من این روزها هر قدر بخوام می تونم کتلت درست کنم، اما کسی زنگ این در 
را نخواهد زد، کسی که توی دست هاش نون سنگک گرم و تازه و بی منتی بود 
که بوی مهربانی می داد. اما دیگه چه اهمیتی دارد؟ چیزهایی هست که وقتی 

از دستش دادی اهمیتش را می فهمی...

***

از کتاب راننده تاکسی – محمود فرجامى
بابام تقریبًا هر روز صبح که از خواب بیدار می شد، یه لگد می زد و می گفت: 
»پس کی این درس کوفتیت تموم می شه؟ ٣٠ سالت شد، هنوز داری انتگرال 

می خونی!«
می گفتم: پدِر من؛ انتگرال، ترم دوم لیسانس بود، من اآلن دانشجوی ترم آخر 

دکترام.
تهران.  دانشگاه  از   ١٧ معدل  با  گرفتم  رو  دکترا  مدرک  ماهه  اآلن شش   ...
به هرحال شش ماهه دنبال کار می گردم. روزهایی بوده که سه تا مصاحبه کاری 

داشتم.
اتفاقًا دیروز برای شغل رانندگی تاکسی باید مصاحبه می شدم. صبح زود خودم 
رو رسوندم اونجا برای مصاحبه. اولین نفر بودم. منشی سبیل کلفت، اسمم رو 
با صدای بلند خوند. رفتم داخل دفتر. یه آقایی پشت میز نشسته بود، ترجیح 
نگم،  چیزی  ضخامتش  به  راجع  می دم 
با لحنی سرشار از بی مهری پرسید: چند 

کالس سواد داری؟
گفتم: از دانشگاه تهران دکترا دارم.

گفت:  بیاره  باال  رو  سرش  این که  بدون 
دکتر  بزنی،  سر سگ  تو  چوب  روزا  این 

مهندس می ریزه.
گفتم: بله ماشااهلل!

می پرسم،  سئوال  تا  چند  ببین!  گفت: 
 – آزادی  خط  استخدامی؛  بدی  جواب 

انقالب خوبه؟
گفتم: خوب شمایی.

حزب  رهبر  بده!  جواب  نریز،  مزه  گفت، 
کمونیست های شوروی در  سال 1925 کی بود؟

گفتم: جان!
گفت: نمیدونی؟! تو دانشگاه چی به شما یاد می دن؟... اولین جلسه جنبش 

عدم تعهد، کی برگزار شد و اعضای اون چند نفر بودند؟
داشتم ِمن و ِمن می کردم که گفت: اینم که بلد نبودی!... فکر می کنی رویکرد 

مردم در انتخابات  سال ١٤٠٠ چی باشه؟ تحلیلت رو در ٣٠ ثانیه بگو.
گفتم: من گواهینامه پایه یک هم دارم ها.

ادامه در صفحه ۱۵
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بقیه در صفحه 2۰

معرفی و نقد کتاب        
 تهیه از نوشین خورسندیان

اندوه های سانی
از سری بهترین داستان های کوتاه آمریکا

نویسنده: جیمز بالدوین
مترجم: آرش هوشنگی فر

انتشارات آزرمیدخت ۱397

 www.SanDiegoAccidentLawCenter.com 

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista

Auto Accidents • Bike Accidents 
Medical Malpractice • Work Injury 

Workers Compensation 

Ali Golchin, Esq.
619.827.8777

golchinlaw@gmail.com

را  و خبری  روزنامه ای خریده  به مدرسه  رفتن  آقا معلم در حال  و  بهار است 
نام  به  سیاه  پسری  دستگیری  خبر  کند.  باور  را  آن  نمی تواند  که  می خواند 
سانی در آپارتمانش به جرم فروش و مصرف هروئین توسط پلیس. اندکی بعد 
مشخص می شود که سانی برادر کوچک تر آقا معلم است، برادری هفت سال 
کوچک تر، پسری بسیار نرمخو و سر به تو، پسری که شیفته و شوریده است 
هارلم خشن،  بچه های  آن را مثل  پسر خوبی که هیچ وقت  نیست،  دیوانه  اما 
است.  نگران  برادرش سانی  برای  معلم  آقا  نیست.  و  نبوده  بی نزاکت  و  شرور 
آب  کم  کم  و  می کند  جا خوش  در شکمش  یخ  بزرگ  قالب  همچون  نگرانی 
می شود.»قالب یخ همچنان ذوب می شد و قطره های آب یخ را به باال و پایین 
تمام رگ های من می فرستاد؛ ولی اصال از حجم آن کاسته نمی شد. گاهی به 
که حس  این  تا  می کند،  پیدا  گسترش  و  می شود  که سخت تر  می رسید  نظر 
می کردم دل و روده هایم از دهانم بیرون می ریزند یا ممکن است خفه شوم یا 
جیغ بکشم.« معلم دلواپس برادری است که ناگهان سرش محکم با سقف کوتاه 
امکانات زندگی برخورد کرده است. سانی نیز همانند دوستان هم سن و سالش 
با پوست تیره ای که دارند، کل چیزی که می شناسند شامل دو تاریکی است: 
»تاریکی زندگی های خودشان که حاال در حال نزدیک شدن به روح آنها بود، 
و تاریکی فیلم های سینمایی که چشم آنها را به روی تاریکی دیگر بسته بود و 
آنها حاال در آن تاریکی با حس انتقام جویی در این رویا به سر می بردند که یک 
بار دیگر بیشتر از هر زمان دیگری با هم باشند ولی بیشتر تنها می ماندند.« 
معلم در طنین خنده های بچه های سیاه، خودش و برادرش سانی را می بیند. 
وقتی که بچه ای سیاه هستی، حتی خنده هایت هم با بچه های دیگر فرق دارد. 

خنده هایت عادی و شادمانه نیست، اغلب تمسخرآمیز و انزواجویانه است.
معلم در راه خانه، با یکی از دوستان قدیم سانی روبه رو می شود، شخصی که 
معتاد است و هر بار برادر سانی را می بیند به بهانه های مختلف از او پول می گیرد. 
پول  تنها  نه  بار  این  اما  نمی شده  دوست خوشحال  این  دیدار  از  بار  هر  معلم 
بیشتری به او می دهد بلکه از او کمک می خواهد تا بداند سرنوشت برادرش چه 
خواهد شد. خیلی زود می فهمد که برادرش را در زندان نگه می دارند و او را 
مجبور به ترک اعتیاد خواهند کرد اما هیچ تضمینی برای ترک دائم نیست. هر دو 
از کنار باری رد می شوند، دختری سیاه متصدی بار است که در خنده و حرکاتش 

می توان همزمان کودکی معصوم و زنی تا حدی بدکاره را دید. 
معلم هیچ تالشی نمی کند تا با برادرش ارتباط برقرار کند. تابستان می آید و 
اثر فلج اطفال از دست  در فصل پاییز معلم، دختر دو سال و نیمه اش را در 
می دهد. نامه ای برای سانی می نویسد. سانی با خوشحالی به برادرش جواب 
می دهد که به محض آزادی او را در نیویورک خواهد دید. وقتی آزاد می شود 
معلم به دنبالش می رود. سانی پیرتر،الغرتر و ساکت تر شده است. آقا معلم، 
دنیا آمدن، حرف زدن، راه رفتن و زمین خوردن و بلند شدن سانی را به یاد 
دارد. حاال باز هم سانی زمین خورده و باید از جا بلند شود. در راه رسیدن 
به خانه از طرف سنترال پارک رد می شوند و محله هارلم. محله عوض شده، 
خیلی ها از آنجا رفته اند اما چیزی از خود را در محله به جا گذاشته اند: »آنها 
جا  به  خودشان  سر  پشت  در  را  چیزی  همیشه  می رفتند  بیرون  آنجا  از  که 
می گذاشتند؛ مانند حیوانی که با یک دست یا پای قطع شده از یک دام بیرون 
دارد.  نگه  سبز  را  زندگی شان  نمی تواند  خانه ها  اطراف  چمن های  می رود.« 
حصارها هرگز نمی توانند خیابان ها را از ساختمان ها دور نگه دارند. پنجره ها 
آن قدر بزرگ نیستند که بتوانند فضاهای کوچک را بزرگ کنند. زمین های بازی 
هستند اما فقط بعد از تاریکی بچه ها را در آنها می شد دید. ایزابل، همسر معلم 

و دو پسرشان، سانی را با روی باز می پذیرند. 

معلم فوت پدرش را به یاد می آورد و صحبت های مادر را که از او می خواهد 
را  یعنی عمویشان  پدر،  برادر کوچک تر  باشد. مادر، داستان  برادرش  مواظب 
برای اولین بار نقل می کند. برادر سیاهی که گیتار می زده و سفیدپوستان مست 
برای تفریح او و گیتارش را با ماشین زیر می گیرند. ماشینی که تا امروز متوقف 
نشده و عمویی که صدای جیغش و صدای چوب و سیم های گیتار شکسته اش 

هنوز به گوش می رسد. 
پیانو مشغول شده  نواختن  به  را رها کرده و  سانی اهل درس نبوده، مدرسه 
است. سال ها بین او و برادر معلمش فاصله افتاده. این دو برادر زبان هم را 
نمی فهمند تا این که بعد از آزادی سانی، به پیشنهاد او به باری می روند تا در 
آنجا سانی پیانو بنوازد. نوازنده های زیادی آنجا هستند که سانی را نوازنده ای 
واقعی می دانند. سانی ساز می زند و همراه سازش صدای هم نسالن خود را 
فریاد می کند. معلم وقتی سانی پیانو می نوازد، پدر، مادر، عمو و حتی دخترش 
را به یاد می آورد و باالخره می تواند صدای سانی و هم نسالنش را بشنود. این 

دو برادر زبان مشترکی بین خود پیدا می کنند، زبان موسیقی.
»تنها چیزی که من از موسیقی می دانم این است که آدم های زیادی نیستند 
که واقعا موسیقی را می شنوند. حتی در این صورت هم، در مواقع نادری که 
دریچه ای درون آدم باز می شود و موسیقی وارد آن می شود یا چیزی که عمدتا 
می شنویم، یا شنیدنش را تایید می کنیم، خاطره های شخصی و خصوصی و رو 
به فراموشی را احضار می کنند. اما شخصی که آن را خلق می کند چیز دیگری 

ادامه در صفحه ۱۵

مالقات
)داستان موسیقی بلوز سانی(

نویسنده: جیمز بالدوین
مترجم: ستاره نعمت اللهی
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

گروس عبدالملکیان شاعر و زاده تهران و فرزند محمدرضا عبدالملکیان شاعر 
معاصر ایرانی است. پرنده پنهان، رنگ های رفته دنیا، 1384، سطرها در تاریکی 
جا عوض می کنند، حفره ها، پذیرفتن، گزینه اشعار گروس عبدالملکیان، هر دو 
نیمه ماه تاریک است )شعرهای گروس عبدالملکیان و تابلوهای مریم قربانی(، 
و سه گانه خاورمیانه مجموعه شعرهای او هستند. یکی از شعرها از مجموعه 

حفره ها را انتخاب کرده ایم:

اسب ها
ما چند نفر

در کافه ای نشسته ایم
با موهایی سوخته و

سینه ای شلوغ از خیابان های تهران
با پوست هایی از روز

که گهگاه شب شده است 
ما چند اسب بودیم

که بال نداشتیم
یال نداشتیم

چمنزار نداشتیم
ما فقط دویدن بودیم

و با نعل های خاکی اسپورت
از گلوی گرفته ی کوچه ها بیرون زدیم 

درخت ها چماق شده بودند
و آنقدر گریه داشتیم

که در آن همه غبار و گاز
اشک های طبیعی بریزیم 

ما شکستن بودیم
و مشت هایی را که در هوا می چرخاندیم

عاقبت بر میز کوبیدیم 
و مشت هامان را زیر میز پنهان کردیم

و مشت هامان را توی تخت خواب پنهان کردیم
و مشت هامان را در کشوی آشپزخانه پنهان کردیم
و مشت هامان را در جیب هامان پنهان کردیم... 

باز کن مشتم را!
هر کجای ایران که دست می گذارم

درد می کند
هر کجای روز که بنشینم

شب است
هر کجای خاک... 

دلم نیامد بگویم!
این شعر

در همان سطرهای اول گلوله خورد
وگرنه تمام نمی شد 

گروس عبدالمکیان – از مجموعه شعر »حفره ها«، نشر چشمه

درسی در کتاب فارسی مان، نمی دانم کالس چندم، در مورد شب یلدا بود با 
تصویری زیبا و رویایی از کرسی و لحاف سفید با گل های سرخ روی آن و انارهای 
سرخ و برش هندوانه سرخ و آجیل و آدم های پیر و جوان نشسته به دور کرسی 
با گونه های سرخ و ... تصور آن که در وسط اتاق میز کوتاهی باشد و زیر آن 
ذغال سرخ گذاشته باشند و بعد روی میز را لحافی کشیده باشند و بعد همه 
دور میز روی زمین بنشینند و لحاف را روی پایشان بگیرند و با هم صحبت کنند 
برای من سخت بود، همان قدر که درخت کاج پوشیده از برف و گوزن هایی که 
سورتمه بابانوئل را می کشند. یعنی در شهر ما این چیزها امکان پذیر نبود. شهر 
ما گرمسیری بود با دو فصل تابستان با گرمای نزدیک پنجاه درجه که هفتـ  هشت  
ماه طول می کشید و باقی بهار که چند شبی را به زمستان تنه می زد با سرمای 
نزدیک صفر. اما تنها تصور لحاف و کرسی نبود که شب یلدا را برای ما شبی 
خاص می کرد، یلدا مهم ترین شب سال ما است، طوالنی ترین شب سال، یا بهتر 
بگویم شبی که نقطه عطف تاریکی است و از آن شب به بعد تاریکی جای خود 
را به روشنایی می دهد. و برای همین ما یلدا را جشن می گرفتیم، با هر چیز 
که داشتیم و با هر چیز که می توانستیم. ما با شعر حافظ و دیگر شاعران بزرگ 
سرزمین مان جشن می گرفتیم. ما حماسه های شاهنامه می خواندیم، فریدون، 
بیژن و منیژه، رستم و افراسیاب؛ ما رباعی های خیام می خواندیم، دوبیتی های 
یلدا بوستان سعدی زمین  ابوالخیر؛ در سرمای  ابوسعید  باباطاهر، رباعی های 
بازی مان می شد و حکایت های گلستان قصه هایی می شد از زبان پدر که ادبیات 
را دوست می داشت و با حرارتی دوست داشتنی برای ما می خواند، انگار خود از 
نزدیک آن حکایت ها را از شیخ اجل شنیده بود. برای تبریک این طوالنی ترین 

شب سال، اشعار زیر را به خوانندگان عزیز هدیه می کنیم.

دست به کاری زنم که غصه سر آید بر سر آنم که گر ز دست برآید  
دیو چو بیرون رود فرشته درآید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 
نور ز خورشید جوی بو که برآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست  

چند نشینی که خواجه کی به درآید بر در ارباب بی مروت دنیا  
از نظر ره روی که در گذر آید ترک گدایی مکن که گنج بیابی  

تا که قبول افتد و که در نظر آید صالح و طالح متاع خویش نمودند  
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر  
هر که به میخانه رفت بی خبر آید غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست 

حافظ – دیوان حافظ

بی سرو قدان میل تماشا نتوان کرد بی الله رخان روی به صحرا نتوان کرد 
زان پسته دهان هیچ تمنا نتوان کرد کام دلم آن پسته دهانست ولیکن  

پیوسته وطن بر لب دریا نتوان کرد گفتم مرو از دیدٔه موج افکن ما گفت 
اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد چون الله دل از مهر توان سوختن اما 

پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد تا در سر زلفش نکنی جان گرامی  
دانند که انکار زلیخا نتوان کرد آنها که ندانند ترنج از کف خونین  

دل در سر آن هندوی الال نتوان کرد از بس که خورد خون جگر مردم چشمم 
بی زلف تو سر در سر سودا نتوان کرد بی خط تو سر نامٔه سودا نتوان خواند 

با هندوی کژطبع محا کا نتوان کرد گیسوی تو گر سرکشد او را چه توان گفت 
بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد هر لحظه پیامی دهدم دیده که خواجو 

کارام دل از توبه تقاضا نتوان کرد از دست مده جام می و روی دالرام  

خواجوی کرمانی – غزلیات
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عشق عشق می آفریند

 عشق زندگی می بخشد
 زندگی رنج به همراه دارد

 رنج دل شوره می آفریند
 دل شوره جرات می بخشد

 جرات اعتماد به همراه دارد
 اعتماد امید می آفریند
 امید زندگی می بخشد
 زندگی عشق می آفریند
 عشق عشق می آفریند

مارگوت بیکل )Margot Bickel( – ترجمه احمد شاملو

زهر شیرین

ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوش تر از اینت ندانم
وگر هر لحظه رنگی تازه گیری
به غیر از زهر شیرینت نخوانم

تو زهری، زهر گرم سینه سوزی
تو شیرینی که شور هستی از تست
شراب جام خورشیدی که جان را

نشاط از تو، غم از تو، مستی از تست
به آسانی مرا از من ربودی

درون کوره غم آزمودی
دلت آخر به سرگردانیم سوخت

نگاهم را به زیبایی گشودی
بسی گفتند دل از عشق برگیر

که نیرنگ است و افسون است و جادوست
ولی ما دل به او بستیم و دیدیم
که او زهر است اما نوشداروست
چه غم دارم که این زهر تب آلود

تنم را در جدایی می گدازد
از آن شادم که در هنگامه درد

غمی شیرین دلم را می نوازد
اگر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی است
وگر عمرم به ناکامی سرآید

ترا دارم که مرگم زندگی است

فریدون مشیری – دفتر شعر »ابر و کوچه«

افسون

در آنی می روید
در دمی می میرد

باغمزه ای می لغزد
با نبشی می آشوبد 

کاله سیاهی که با اشاره ای 
خرگوشی از آن بیرون  می جهد 

پرده سپیدی که در یک لحظه 
پیلی در آن پنهان می شود

شرابی مدام جاری 
از شیری معلق 

عصایی که اژدها می شود 
یا اژدهایی که در دستان تو آرام می گیرد

آه زندگی
چه گول و چه نیرنگی 

چه تلخ و شیرینی
چه رام و ناآرام 

تردست و پرفریب

پروانه ای در زیر رگبار 
یا عقابی فراتر از ابرها 

منوچهر  کوهن

بدرالدین هاللی استرآبادی )هاللی جغتایی( از شاعران پارسی گوی اواخر سده 
نهم و اوایل سده دهم خورشیدی بوده است. شهرت او در غزل است و مثنوی 
شاه و درویش یا شاه و گدا او مشهور است. یکی از غزل های هاللی جغتایی را 

برای خوانندگان عزیز برگزیده ایم:

من گرفتار و تو در بند رضای دگران
من ز درد تو هالک و تو دوای دگران

گنج حسن دگران را چه کنم بی رخ تو؟
من برای تو خرابم، تو برای دگران

خلوت وصل تو جای دگرانست، دریغ!
کاش بودم من دل خسته بجای دگران
پیش ازین بود هوای دگران در سر من

خاک کویت ز سرم برد هوای دگران
پا ز سر کردم و سوی تو هنوزم ره نیست

وه! که آرد سر من رشک بپای دگران
گفتی: امروز بالی دگران خواهم شد

روزی من شود، ای کاش! بالی دگران
دل غمگین هاللی بجفای تو خوشست
ای جفاهای تو خوش تر ز وفای دگران

هاللی جغتایی – غزلیات
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بچه ها سالم،

 19 به  امیدواریم همگی در کنار خانواده ها یتان سالم و شاد و دور از کوویدـ 
سر برید. همینطور امیدواریم تعطیالت کریسمس و سال نوی مسیحی 

به شما  حسابی خوش بگذرد . 

از  شب  آخرین  ایرانیان  است.  راه  در  زمستان  فصل  و  شده  سرد  هوا 
یا شب  بزرگ  چله  است، شب  بلندترین شب سال  که  را،  پاییز  فصل 
یلدا می نامند و آن را جشن می گیرند. ایرانیان در این شب با خانواده 
می خوانند  شعر  می گویند،  قصه  می شوند،  جمع  هم  دور  دوستان  و 
و شب زنده داری می کنند. از خوردنی های مرسوم در جشن شب یلدا 

می توان به هندوانه، انار و آجیل شیرین یلدا اشاره کرد.

•••  

یلدای مدرسه در یکشنبه بیستم دسامبر 2۰2۰ به طور مجازی  جشن 
و با زوم برگزار شد. در این جشن دانش آموزان در باره جشن های بزرگ 
ایرانیان، مثل نوروز، یلدا و مهرگان گفتگو کردند. سپس، در باره مراسم، 

خوراکی ها و بازی های شب یلدا گفتگو شد. 

•••  
 اخبار مدرسه 

می شوند.  برگزار  آنالین  به صورت  و  مرتب  به طور  مدرسه  کالس های 
بیشتر کالس ها در صبح یکشنبه و چند کالس هم در عصر پنجشنبه 
یکشنبه  ظهر  از  بعد  رقص  و  موسیقی  کالس های  می شوند.  تشکیل 
است. امسال دانش آموزان گذشته از سن دیگو، از شهر های دیگر آمریکا 

و حتا از اسپانیا هم هستند. 
 
  
   Please follow us on 

Facebook, Instagram and our website: 

issd.pccsd,org 

مدرسه ايرانيان سن ديگو سال نوی مسیحی ۲۰۲۱ 
را به شما عزیزان تبریک می گوید . 
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روزی خورشید از آسمان آمد بیرون، 
گل زیبا هم از زمین در آمد و به خورشید خندید! 

اما، ساعتی بعد خورشید از آسمان رفت،  
ابرها از رفتن او گریه کردند و شروع کردند به برف آمدن 

آدم های آن شهر آمدند بیرون به بازی با برف ها! 

شعر و نقاشی از ثمين خطيبی ـ فارسی ٦

شعر و نقاشی از شادی كونن ـ فارسی ٦
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هابیل و قابیل

من اعتقاد ندارم که همه هفتاد میلیونی 
که به ترامپ رای دادن نژادپرست و ضد 

زن و طرفدار پولداران. ولی احتماال   
و  نداره  اهّمیت  براشون  مسایل  این 

حاضرن در مقابلش سکوت کنن.   

رو راحت قبول کردی و جرزنی  انتخابات  نتیجه  اقال  هابیل: خوبه که 
نکردی! ولی حرفت رو قبول دارم. نتایج خیلی نزدیک تر از اون چیزی بود 
که من فکر می کردم. هرچند بعد از انتخابات 2۰16 بهم ثابت شده بود 
که به آمارگیری و پل های عجیب و غریب اعتنا نکنم ولی فکر می کردم 
انتخابات خیلی سرراست تر از این باشه. باز هم حرفت رو قبول دارم که 
برعکس دفعه پیش که دست پوتین و روسیه در کار بود، این دفعه از 
هیچ دخالت خارجی حرفی نشده و انتخابات »عادالنه« و »سالم« بوده. 
هرچند ترامپ ادعا می کرد که تقلب شده و هنوز هم داره جر می زنه. 
این که می گی من یا امثال من قضیه انتخابات رو شخصی می گیریم، شاید به 
به سیاست بازی ها توجه  و  این دلیله که واسه نسل ما سیاست مهّمه 
دمکراسی  بشر،  حقوق  مهّمه.  واسه مون  پدیده ها  سری  یک  می کنیم. 
یه  اگه  مهّمه.  واسه مون  زیست  محیط  و  صلح  اجتماعی،  عدالت  و 
رئیس جمهور یا سیاستمدار در کل نژادپرسته، به دمکراسی اعتقاد نداره 
و عدالت اجتماعی براش اهمیت نداره، به همه دروغ می گه و با همه 
حالت  و  مهّمه  برامون  پولداراس،  نفع  به  سیاست هاش  و  داره  جنگ 
شخصی پیدا می کنه. اون وقت آدم همه هّم و غّمش رو به کار می گیره 
که از انتخاب شدن یه همچی آدمی جلوگیری کنه و از رقیبش حمایت 
کنه. من اعتقاد ندارم که همه هفتاد میلیونی که به ترامپ رای دادن 
نژادپرست و ضد زن و طرفدار پولداران. ولی احتماال این مسائل براشون 
اهّمیت نداره و حاضرن در مقابلش سکوت کنن. یه فایده بزرگ ریاست 
جمهوری ترامپ این بود که مثل این که با یه مالقه همه دیگ رو به هم 
زد و همه این چیز های مخفی رو علنی کرد. نژادپرستی و فاشیسم توی 
بخشی از جامعه جرات پیدا کرد و رو اومد. باز 
تکرار می کنم که به نظر من آدم هایی که به ترامپ 
و  اعتقادات  حامی  و  نژادپرست  همه  دادن  رای 
مسئله ای   هم  اینها  با  ولی  نیستند  اون  رفتار 

ندارن! ولی ما داریم!
قابیل: تو مث این که هنوز با هضم قضیه مشکل داری. می دونم که تو 
اعداد و ارقام رو می فهمی، پس به این آمار توجه کن. این آمار رو رویتر 
منتشر کرده. توی بی بی سی هم اومده. پس فقط خالصه اون رو می گم. 
اینا اقشار مختلفن که به ترامپ رای دادن: 61 درصد مردهای سفید، 
55 درصد زن های سفید، 19 درصد مردهای سیاه، 5 درصد زن های 
سیاه، 36 درصد مردهای هیسپانیک، 3۰ درصد زن های هیسپانیک و 
38 درصد آسیایی ها و بقیه اقلیت ها. سفیدها رو کار ندارم هرچند باید 
برات جالب باشه که اگه ترامپ ضد زن است هنوز 55 درصد زن های 
هم  درصد  سه  یعنی  می دن.  رای  بهش  سفید 
سیاه  مردهای  از  درصد   19 آیا   .2۰16 از  بیشتر 
به قول تو مشکلی با نژادپرستی ترامپ ندارن؟ یا 
سی درصد زن های هیسپانیک با سیاست های به 
قول تو مهاجرستیز ترامپ ندارن؟ بعید می دونم 
که جوابت مثبت باشه. آیا به این فکر کردی که 

شاید معیارهای تو اشتباهه؟
چه  که  این  برای  من  معیارهای  نه  هابیل: 
نیست  کدوم  و  حمایت،  قابل  و  درسته  سیاستی  چه  و  سیاستمداری 
مشخصه. ولی خب البته معیارهای دیگه ای هم هست. این آماری رو که 
آوردی منم دیدم. واسه من هم سئوال برانگیز بوده. این که چرا اکثر 
سفیدها چه مرد و چه زن به ترامپ رای دادن برام زیاد تعجبی نداره. 
توی خیلی از ایالت ها مسائل نژادی هنوز زنده و فعاله. برای خیلی از 
اونا رفورم مالیاتی ترامپ نشون می ده که طرفدار سرمایه داریه. سیاست 
ضدمهاجری و جنگ زرگری با چین از یه طرف و از طرف دیگه ترسی 
رو که جمهوری خواه ها و ترامپ به این که بایدن سوسیالیسته و حقوق 
و  مذهبی  جنبه  مهم تر  این  از  افتاده.  کارگر  می کنه،  محدود  رو  اونها 
عامل  تنها  اونها می تونه  از  واسه خیلی  ترامپ  بودن  ضد سقط جنین 
اصوال من  هیسپانیک ها هم صادقه.  مورد  در  این  باشه.  حمایت شون 

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 شده اند، 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 »انتخاباتی که گذشت« است.

هابیل: واقعا مث اینه که یه بار پنجاه کیلویی از دوشم برداشته شده. 
از چهار سال  از مدت ها نفس راحتی کشیدم. یعنی در واقع بعد  بعد 
کابوس و مسخره بازی و دروغ که دوران حکومت رئیس جمهور شماره 
چهل و پنجم بود، این که باالخره کسانی سرکار می آن که می دونن دارن 
چه کار می کنن، حس عجیبی می ده! هرچند همه شواهد و آمارگیری ها 

و  بایدن  نفع  به  انتخابات  که  می داد  نشون 
دمکرات ها ختم می شه. ولی من همه اش ته دلم 
جمهوری خواه ها  می کردم،  فکر  و  داشتم  شک 
که  می کنن  کاری  یه  لحظه  آخرین  تو  باالخره 
کشورهای  کمک  با  یا  حاال  بشه،  عوض  نتیجه 

خارجی مث روسیه و اکراین یا کودتای نظامی! چون بعید بود که ترامپ 
همین جوری باخت رو قبول کنه و گردن بذاره. آه راستی ببخشید که 
باختید! ازت به عنوان برادر معذرت می خوام، ولی باید بگم خیلی از 

باخت تون خوشحالم!
قابیل: نه اشکال نداره! جز این از تو توقع نداشتم. یه وقت آدم می بره 
رو  پل ها  و  آمارها  این  منم  که  اینه  واقعیتش  می بازه!  هم  وقت  یه  و 
و  ولی خواب  باشه  بدتر  این  از  خیلی  می کردم  فکر  و  بودم  کرده  باور 
رو  این قدر قضیه  نمی فهمم که چرا شماها  ندادم.  از دس  رو  خوراکم 
و  من  خواست  و  توان  از  خارج  و  انتخاباته  خب  می گیرین.  شخصی 

تو با میلیاردها دالر خرج و برد و باخت باالخره 
یکی می بره یکی هم می بازه. اقال این بار دیگه از 
هیچ کدوم خبرگذاری ها و سیاستمدارها نشنیدم 
اگه  و  بوده  کار  توی  دستش  خارجی  کشور  که 
ترامپ بیشتر از هفتاد میلیون رای آورده، واقعا 
این که خیلی  یعنی  یعنی چی؟  آورده. می دونی 
بیشتر از دوران اولش رای آورد. خیلی از اقلیت ها 
و زن ها بهش رای دادن. احتماال شماها هنوزتوی 

آنالیز اینا موندین! چون براتون سخته باور کنین چطوری بیشتر از یک 
سوم هیسپانیک ها و نزدیک بیست درصد مردای سیاه پوست به ترامپ 
رای دادن! این همه تبلیغ و داد و فریاد کردید که ترامپ نژادپرسته و 
ضداقلیت ها و زن هاست. آیا این همه زن ها و اقلیت ها که به اون رای 
دادن یعنی هفتاد میلیون، همه نژادپرستن؟ خودت بهتر می دونی که 
بایدن به راحتی نبرد. حاال می دونم که می خوای قضیه الکترال کالج و 
اینجور چیزها رو دوباره مطرح کنی و بگی که او با شش ـ هفت میلیون 
رای اضافه در کل برنده شده و این حرف ها. ولی توی ایالت های تعیین 
کننده رای خیلی نزدیک بود. از اون گذشته نه تنها اکثریت رو تو سنا 
نتونستن بگیرن، توی هاوس هم کلی کرسی از دست دادن. پس چی 

شد؟ چرا محبوبیت ترامپ از 2۰16 بیشتر شد؟

انتخاباتی که گذشت

   پس چی شد؟ چرا محبوبیت ترامپ از 
2016 بیشتر شد؟  
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رای  ترامپ  به  که  مختلفن  اقشار      اینا 
 55 سفید،  مرد های  درصد   61 دادن: 
درصد زن های سفید، 19 درصد مرد های 
سیاه، 5 درصد زن های سیاه، 36 درصد 
مرد های  هیسپانیک، 30 درصد زن های 
هیسپانیک و 38 درصد آسیایی ها و بقیه 

اقلیت ها.    

با این که هیسپانیک ها رو به صورت یک جامعه یک دست و یک پارچه 
طبقه بندی کنیم مخالفم. اونا جامعه ای رنگارنگ از کشورهای مختلف 
اسپانیاییه.  زبان  متشرک شون  وجه  تنها  مختلف ان.  فرهنگ های  با 
آرژانتین، مکزیک و کوبا با هم خیلی فرق دارن. توی اون کشورها هم 
مسئله نژادی و تبعیض کامال وجود داره. سفیدهای اروپایی نژاد همیشه 
ستیز  در  شده  آورده  برده  سیاه های  و  اولیه  ساکن  با سرخپوست های 
بودن. از اون گذشته واسه خیلی از اونها که کاتولیک های معتقد هستند 

باز هم مسئله سقط جنین و مذهب عامل مهّمیه.
بقیه  و  آسیایی ها  سیاه ها چی؟  ولی  قبول.  حرفت  ُخب  خیلی  قابیل: 
اقلیت ها مث مسلمون ها و ایرونی ها چی؟ می دونی که خیلی از هموطنای 
ایرونی مون هم به ترامپ رای دادن. از این گذشته رای نیاوردن واسه سنا 
و هاوس رو چطوری توجیه می کنی؟ یادمه قبل از انتخابات توی تایم 
خوندم که دمکرات ها در زمان اوباما تعداد خیلی زیادی از مجلس های 
ایالتی رو از دست داده بودن که توی انتخابات میون دوره ای 2۰18 یه 
تعداد رو پس گرفتن و امید داشتن که بقیه رو هم روی »موج آبی« که 
بلند شده بود پس بگیرن. نه تنها نتونستن بلکه چند تا ایالت دیگه رو 
هم از دست دادن. آیا این »موج قرمز« نبود که خیلی از فشار موج آبی 

رو گرفت و به ضدش بدل کرد؟
که  طور  همون  هابیل: 
مثل  معیارها  اون  گفتم 
حقوق بشر، صلح، عدالت 
و  دمکراسی  و  اجتماعی 
اینها واسه یک عده ای که 
اکثریت  هنوز  خوشبختانه 
مهّمه.  هستند  جامعه 
از  هم  عده ای  یک  واسه 
نژاد ممکنه در  هر رنگ و 
درجه اول اهمیت نباشه یا 
اصال مهم نباشه. چیزهای دیگه ای براشون مهّمه. این که چرا مسلمون ها 
و ایرونی ها که عمده ترین هدف »مازلم َبن« بودن از ترامپ حمایت کردن 
باز بر می گرده به آگاهی طبقاتی و اجتماعی اونا. خیلی از ایرونی های مقیم 
آمریکا به این دلیل به ترامپ رای دادن که فکر می کردن سیاست های 
مدیا  سوشیال  توی  می شه.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  باعث  ترامپ 
سر و صدای اونا رو می شنیدی. می گفتن محاصره اقتصادی رو ترامپ 
بیشتر می کنه و رژیم ایران سقوط می کنه. بعد می پرسیدیم خب بعدش 
اون  برن! حتی  اینها  که  نیس، همین قدر  بعدش مهم  چی؟ می گفتن 
»هنرمند« سابقا معروف پیغام و پس پیغام می داد که رای به بایدن، رای 
به جمهوری اسالمیه و از این حرف ها. قضاوت درباره این حرف ها رو به 
عهده خودت می ذارم. توی آماری که ماه پیش سازمان پایا منتشر کرده 
بود نشون می داد کمتر از سی درصد آمریکایی های ایرانی تبار از ترامپ 
حمایت می کنن. در نظر »موج آبی« یا به قولی »سونامی آبی« آره شاید 
به اون موفقی نبود ولی بایدن و هریس هفت میلیون بیشتر رای آوردن. 
تعداد آرای نزدیک هشتاد میلیون، باالترین تعداد برای رئیس جمهوری 
آریزونا،  کرد،  آبی  رو  جمهوری خواه  همیشه  ایالت  تا  چند  تاریخه.  در 

نوادا، جورجیا. اینها کم نیست! 
بهداشت  مث  دمکرات ها  بعضی  چپ  شعارهای  نمی کنی  فکر  قابیل: 
یونیورسال، یا کم کردن بودجه پلیس باعث ترسوندن میونه روها شد و 

باعث شد که به کاندیدای جمهوری خواه رای بدن؟
هابیل: نمی دونم. شاید واسه بعضی ها توی بعضی جاها این جوری بوده. 
اّما این رو هم در نظر داشته باش که همین شعارها باعث شد جوون ها 
و  بیان  میدون  به  وارن  و  سندرز  یعنی  دمکرات،  حزب  چپ  جناح  و 

انتخابات رو ببرن. 
به هرحال دمکرات ها و بایدن باید ببینن که چطوری می تونن اون هفتاد 
میلیونی رو که به ترامپ رای دادن و اعتقاد هم دارن که توی انتخابات 
تقلب شده و سرشون کاله رفته راضی نگه دارن. حزب جمهوری خواه هم 
باید ببینه چطوری با ترامپ می خواد کار کنه و توی آینده اش ترامپ چه 

نقشی داره. یه عالمه کار در پیشه.

مردمی که کار و زندگی خود را از دست داده اند بدون وقفه و نه بگیر و بستان 
امیدواری  بحران نجات دهند. جای بسی  از  را  و مردم  داده شود  سیاسی، 
است که سیاست های حفظ محیط زیست به طور جّدی در پیش گرفته شود. 
جای بسی امیدواری است که سیاست خارجی کشور بر اساس احترام متقابل 
با کشورهای دیگر برقرار شود و تشنج زدایی و صلح در دستور کار قرار گیرد. 
جای بسی امید است که امنیت جانی و مالی مردم تامین شود، با نژادپرستی 
و خشونت نژادی مقابله جدی به عمل آید. جای بسی امید است که بهداشت 
از  مردم  اقشار  همه  و  شود  تامین  بی بهره اند  آن  از  که  نفری  میلیون  چهل 
امنیت شغلی و بهداشتی برخوردار شوند. جای امیدواری است که سیاست 
معقولی برای سیستم مهاجرت در دست گرفته شود و میلیون ها نفر مهاجر از 
بالتکلیفی درآیند و بتوانند به زندگی خود بپردازند. جای امیدواری است که 
بنگاه های خبری بتوانند به وظیفه خود به عنوان ستون چهارم در کشور و 
در واقع چشم و گوش مردم بپردازند و 
به عنوان دشمن مردم معرفی نشوند. 
باید  و  هست  امیدواری  بسیار  جای 
امیدوار بود. باید دید که دولت جدید 
تا چه حد می تواند به وعده هایی که داده پایبند باشد. باید دید که آیا میچ 
مکانل کماکان در مقابل احقاق حقوق مردم می ایستد؟ باید دید که هفتاد 
میلیون آمریکایی که با دولت جدید مخالفند تا چه حد می توانند جلوی کارها 

را سد کنند؟ باید دید!

ادامه سرمقاله از صفحه ۵ 

جای بسی امیدواری است که  بدترین 
را پشت سر گذاشته ایم.  

من  درد  چه  به  گواهینامه  بخور!  رو  آبش  کوزه  دِر  بذار  رو  اون  گفت: 
دنده  دقیق.  تحلیل  می خواد!  درست  تحلیل  راننده،  از  مسافر  می خوره، 
یک و دو کردن رو که هر ننه قمری بلده. همین دیروز صد نفر رو اخراج 
کردیم به خاطر این که روی کار اومدِن ترامپ رو اشتباه پیش بینی کردند، 
قیمت نفت برنت شمال رو اشتباه تحلیل کردند، بازار بورس رو برا مسافر 
درست نشکافتند. حاال تو اومدی از پایه یک حرف می زنی؟ ببین بچه جون، 
کنی،  آنالیز  رو  جامعه ات  بتونی  باید  نیست،  مدرسه  و  دانشگاه  تاکسی، 
گنده تر از تو نشستند اینجا من ردشون کردم، زیباکالم و سریع القلم، تو 
مصاحبٔه من رد شدند... استاد هالکویی رو اینجا به چالش کشیدم، راننده 

تاکسی شدن که بچه بازی نیست!
این را گفت و خطاب به منشی  داد زد: نفر بعد.

ناامید، سوار تاکسی شدم که برگردم خونه، راننده تاکسی می گفت: بد دور 
و زمونه ای شده، اصاًل دلیل اصلی شکست کمونیست ها هم انشقاق توی 

خودشون بود.

***
با امید این که سال نو برای همگان سالی به مراتب بهتر باشد و امید بتواند 
بر یاس و نومیدی، علم بتواند بر جهل، راستی بتواند بر دروغ غلبه نماید. 

برایتان سالی خوش با شادی و سالمتی آرزو دارم.

 ادامه مقاله زیر نور مهتاب از صفحه 8
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بانگ مرغی که خاموش شد:

محمدرضا شجریان و آوای یگانه ی او
عباس امانت

نخستین بار که شجریان را در تاالر کوچک رودکی در سال 1353 دیدم بی اختیار 
در خاطرم گذشت که چگونه صدایی چنین رسا و پر طنین از جثه ای چنین 
کوچک برمی آید. در کنسرتی همراه با سنتور فرامرز پایور و شاید کمانچه ی اصغر 
بهاری و تار هوشنگ ظریف می خواند. پس از پایان برنامه از در پشت صحنه 
بیرون آمد و با فروتنی توأم با اعتماد به نفسی که در خمیره ی او بود، با جمعی 
در موسیقی  نوین  آغاز موج  که  آن سال ها  در  از دوست دارانش سخن گفت. 
رفتار  بود،  آورده  صحنه  به  را  خوانندگان  و  نوازندگان  از  تازه ای  نسل  ایران 
بی تکلف شجریان نشان از ظهور آواز خوان می داد که در راه وصول به اوج هنر 
خود در سال ها و دهه های آینده کم نظیر باقی خواهد ماند؛ راهی که بی تردید 
او را در زمره ی یکی از درخشان ترین نمادهای فرهنگی ایران در قرن چهاردهم 
خورشیدی در آورده است. در زمانه ی پر ماجرا و پر مخاطره ای که در آن زیست، 
دوران  این  تشویش  بار  از  همکارانش  و  او  موسیقی  با  نیز  دوست دارانش  و 
جان گداز اندک آسایشی یافتند، شجریان همواره در عزم خود برای رسیدن به 
مهارت و خالقیت های نوین از پای ننشست، هنر خویش را گرامی داشت، در 
برابر ارباب قدرت سر فرود نیاورد، و برای دیگران سر مشقی از دلیری و پایداری 
برای همه ی مردم سرزمینش  برای دوست دارانش، و شاید  بر جای گذاشت. 
چه در درون یا برون از خاک ایران، وی نمادی از آنچه بود که فرهنگ ایران 
را دلپذیر و سحرآمیز می ساخت؛ پدیده ای که در رویارویی با خشک اندیشی و 
شرارت قدرتمندان به ما رموز ُخرمی و امیدواری می آموخت و پیوند ما اکنونیان 
را با گذشته ی ُپربار شعر و موسیقی ایران ژرفای تازه ای می بخشید. آواهایی که 
در سینه داشت بر آمده از گذشته ی دور بود که سده ها و شاید بیش از هزاره ای 
پاییده بود و حال از سینه ای بر می آمد که »درد اشتیاق« را می سرایید. از این 
دیدگاه و در زمانه ای چنین نفس ُکش، شجریان صرفًا خواننده ای بی مانند نبود 
که ردیف موسیقی ایران را در نهایت استادی پرورانید. آنچه که هشتاد سال 
زندگی او را برجسته ساخت و هم میهنانش را در ایران و در سراسر جهان دلگرم 
ساخت همانا راهی بود که با بردباری و پایداری دنبال کرد. در درآمدی که در 
تداعی  برای شنونده  را  رازی  آگاهانه  او  است، شاید  دستگاه همایون خوانده 
از حافظ  با واژه ی »باغبان« در بیتی  می کند که مقارن نام او، »شجریان«، 

است )همراه با تار بیگجه خانی، آلبوم بیداد،1361 خورشیدی(:
باغبان گر چند روزی صحبت ُگل بایدش
در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش   

بود،  او  فرهنگی  رستگاری  عصاره ی  که  را،  بلبل«  »صبر  این  به  رسیدن  راز 
می باید در سه ساحت متمایز و در عین حال به هم پیوسته در »چند روز« 
سرایش او در باغ موسیقی ایران ُجست. در هنگام درگذشتش در هفده مهرماه 
1399، نزدیک به شصت سال در جفای این »خار هجران« خوانده بود و بیش 

از پنجاه آلبوم بی نظیر به  جای گذاشته بود.

اول
شجریان برآمده از جهانی فرودست بود که تجربه ی کودکی و جوانی اش او را از 
آفت های تجددگرایی افراطی ایران در دهه های 133۰ و 134۰ و نیایش در درگاه 
غربی ستایی پایتخت نشینان مصون داشته بود. در کودکی در نزد پدری که قاری 
قرآن بود و از این راه با امساک و پرهیز نانی به کف می آورد، فنون قرائت و 
ترتیل را آموخته بود و با حنجره ی کودکانه اش اذان گفته بود و مناجات خوانده 
بود. در این میراث ایام کودکی، شجریان تنها نبود. پیش از او عارف قزوینی 
و اقبال آذر نیز از چنین سابقه ای برخاسته بودند و نخستین گوشه های ردیف 
بودند. ششصد سال  آموخته  پدرانشان  از  روضه خوانی  و  تعزیه  در مجالس  را 
َبر »َبر چهارده روایت« خوانده بود،  پیش از ایشان نیز حافظی که قرآن را از 
پای در میکده گذارده بود تا می و مطرب او را به »ضرب اصول« و به سرایش 

و نغمه خوانی وا دارد.
اما این سرمایه ی کودکی و نوجوانی به سنت پدرانه بر فراز گلدسته و منبر نرفت 
و یا در کنج خانه مهجور و منکوب نماند. ضرورت زمانه در فضای محصور خانه 

روزنه های تازه ای به ره آوردهای تجدد ایرانی برای محمدرضای نوجوان گشود. 
از  از پدر که تغنی و یا شنیدن موسیقی را  خود گفته است که چگونه پنهان 
رادیو حرام می دانست )اما در نهان در خانه تار می نواخت(، گوش خود را به 
بلندگوی رادیو می فشرد تا ظرایف تحریرهای غالمحسین بنان را بیاموزد. شاید 
بنان، خالقی، محجوبی، صبا، عبادی، و جلیل شهناز که هنرشان را نخست از 
رادیو شنید )و بعدها داود پیرنیا، مدیر برنامه ی گلها(، همان اندازه در پرورش 

ذوق خوانندگی شجریان تأثیرگذار بودند که تشویق ها و تشویش های پدرش.

دوم
تحصیل دبستانی و دبیرستانی در مدارس دولتی مشهد خواه ناخواه در شجریان 
نوجوان تجدد معصومی در فضای شهرستان خراسان پدید آورد که گویا هرگز 
از نهادش بیرون نرفت. تدریس در سنین بیست سالگی در مدارس روستایی 
با رتبه ی آموزگاری دون پایه نیز این پیوند مردمی را پایدارتر ساخت. در همین 
روستاهای ُکردنشین شمال خراسان بود که نواهای کُرمانجی را شنید و در تپه 
و  پرورش حنجره  و  آواز  تمرین های  نخستین  که  بود  این سرزمین  ماهورهای 
نفس گیری را به خود آموزانید. این هنوز فضایی دست نخورده بود که از محیط 
ساز و آواز نیمه تجاری و فرهنگ باخته ی تهران فاصله داشت. شعر و ادب کهن 
فارسی را ارج می نهاد و از آواز ردیف بیزار نبود. چون بسیاری از نوگرایان آن 
دوره از میراث گذشته ی ایران بیگانه نبود و سودای گسستن و دگرگون ساختن 
آن  را در سر نمی پرورید. شگفت آور است که آمدن او به تهران این عنصر اصالت 
معصوم شهرستان و پایداری در برابر تجدد فرنگی زده و گذشته زدای را نه تنها 
سست نکرد، بلکه ژرفا و تکثر بیشتری بخشید. بر خالف بسیاری که در مواجهه 
با فرهنِگ غالبًا متکبر و پر مدعای دهه های 133۰ و 134۰و در عین حال بی بر 
و بار پایتخت یا رنگ می باختند و یا همرنگ جماعت می شدند، شجریان در 
تکمیل و وسعت بخشیدن به هنر آواز خود پایدارتر و کوشاتر شد و با اعتماد به 
نفس و کنجکاوی و فروتنی به دنبال استادان اهل فن رفت. بر خالف نوازندگان 
و خوانندگانی که با بضاعت هنری و سواد موسیقی اندک کسب درآمد دغدغه ی 
این  پایشان در می آورد،  از  اعتیاد  و  یا میخوارگی  و  انجام شان می شد  و  آغاز 
جوان کوچک اندام که کت و شلوار به تنش زار می زد، ترجیح داد از کارمندی 
وزارت فرهنگ مشهد با حقوق اندک به سازمان محیط زیست در تهران نقل 
مکان کند و با همان حقوق اندک بسازد و گاهی نیز با تواضع افاده های مدیر کل 
رادیو ایران را تحمل کند ولی با پشتکار جای خود را در برنامه ی گلها بگشاید. 
با همگان با رفق و دوستی و راستی راه رود و قدر و احترام استادانش را نگاه 
دارد. خود به یاد آورده که با چه لطایف الحیلی از عبداهلل دوامی تصنیف های 
قدیمی را آموخته و چگونه با حوصله و ممارست ظرایف گوشه ها و تحریرهای 

متروک را از اسماعیل مهرتاش و از آن پس از نورعلی برومند فرا گرفته است.

می ساخت؛  سحرآمیز  و  دلپذیر  را  ایران  فرهنگ  که  بود  آنچه  از  نمادی  وی 
رموز  ما  به  قدرتمندان  و شرارت  با خشک اندیشی  رویارویی  در  که  پدیده ای 
ُخرمی و امیدواری می آموخت و پیوند ما اکنونیان را با گذشته ی ُپربار شعر و 

موسیقی ایران ژرفای تازه ای می بخشید.

با خالقیت هنری جمع  را  و گوِش موسیقی کم مانند  شجریان پشتکار، دقت 
یا  )و  او  نسل  در  هیچ کس  شاید  که  بود  یگانه ای  مجموعه ی  این  و  داشت 
نسل های پیشین( بدان پایه نرسیده بود. اما خالقیت هنری در زمانی در او به 
آستانه ی بلوغ رسید که محیط فرهنگی و به ویژه موسیقی ایران در سال های بین 
133۰ تا 136۰ به رغم همه ی کژی ها و کاستی هایش، زمینه را برای شجریان و 
دیگر خوانندگان و نوازندگان و آهنگ سازانی که در کار موسیقی ایران بودند، 
فراهم آورد. اداره ی هنرهای زیبا، هنرستان موسیقی ملی و برنامه ی گلها، که 
هر سه آغاز کارشان به دهه ی 133۰ باز می گشت، سپس پیدایش و تأسیس 
بخش موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا در دهه ی 134۰ و پس از آن پیدایش 
و  ایران  ملی  تلویزیون  رادیو  به  وابسته  ایران  موسیقی  اشاعه ی  و  حفظ  مرکز 
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که در انتظار »سپیده« برای فرا رسیدن روزهای روشنی بود، تصنیفی چند نیز 
بخواند. مناجاتی نیز با شور فراوان سر داد. اما صیانت هنری اش که ذاتی او 
بود وی را زود از راه این برادران مبارز جدا کرد و چون گذشته به قول سعدی 

راه خویش گرفت.
اما  بود  کمیاب  همگان  بر  حاکم  انقالبی  جریان  از  این گسستن  زمانه  آن  در 
راه  در  دلیری،  و  فداکاری  با  البته  و  معجزه آسا،  نحوی  به  شاید  شجریان 
تردید  بدون  انقالب  این حال  با  باقی ماند.  و فرهنگی خود  آرمان های هنری 
از نسل  از دوستداران، و در واقع دل باختگان،  را  تازه ای  برای شجریان موج 
جوان به ارمغان آورد و او را چنان که خود می خواست به موسیقی سرایی مردمی 
و  تنها مدیون صدای سحرآسا  نه  و محبوبیت شجریان  اعتبار  مبدل ساخت. 
در  که  بود  لحاظ  این  به  بلکه  بود،  آوازی اش  یگانه ی  تکنیک  و  وسیع  دانش 
زمانه ای که  در  استقالل مردمی می نمود.  و  پایداری  از  نمادی  چشم همگان 
باور داشتن به خویشتن و پای در راه تعهدی گذاشتن، به ویژه پایداری در راهی 
یا  خوردن  روز  نرخ  به  نان  و  مالی  مصلحت های  فدای  غالبًا  و خالق،  هنری 
وحشت از پیامدها و پادافره های سیاسی در دست دژخیمان حاکم و یا صرفًا 
قربانی تنبلی و ساده انگاری و خوشامدگویی می شود، شجریان الگوی کمیابی از 

پایداری و اعتماد فرهنگی و خویشتن داری بود.  
افزون بر این، آواز او گویا صدای دست نخورده ای از درون اعصار بود، صدای 
فرهنگی دیرپا و پر ماجرا که ریشه در خیام و سعدی و مولوی و به ویژه حافظ 
داشت و نواهایی را می سرود که آغازشان در نغمه های باربدی و خسروانی های 
عصر ساسانی و یا در آواهای مردم ایالت و عشایر دشت و کوهستان ایران بود 
و یا ریشه در تعزیه خوانی و روضه خوانی شیعی و یا در سماع و رقص صوفیان 
جدایی هایی  از  شکایت  که  بود  نایی  بانگ  همان  او  داشت.  ایران  خانقاهی 
می کرد که همواره در نفیرش مرد و زن نالیده بودند )چنان که خود در مثنوی 
و  اعتراض شجریان  موسیقی  در  همه  این  است(.  خوانده  افشاری  مایه ی  در 
انتخاب های هوشمندانه ی او از غزلیات سعدی و حافظ، مولوی، عطار و خیام و 
دو بیتی های بابا طاهر آشکار بود. تصنیف های شیدا، عارف و بهار و سروده های 
مشکاتیان،  طالیی،  علیزاده،  لطفی،  ساز  با  که  ثالث  اخوان  و  سایه  متعدد 
موسوی، عندلیبی، کلهر، پیرنیاکان، درخشانی و هم خوانی همایون شجریان 
همراه بود، گویا لحظه هایی کمیاب در تاریخ موسیقی ایران بود که هر نوایش 
هشداری از جفاهای زمانه می داد. گویا او و همگنانش فرهنگ و شعر فارسی 
را در گوشه های ظریف و در تصنیف های قدیمی احوال شکستگان زمان ما را 
باز گو می کردند؛ »دل شدگانی« که چنان که فریدون مشیری سروده و علیزاده 

ساخته و شجریان خوانده بود، به زبان حال می گفتند:

به کجاها َبرد این امید ما را
غم عشقت دل ما را

به کجاها برد ما را

)تصنیف »امید عشق« در مایه ی شوشتری، آلبوم موسیقی فیلم دل شدگان، 137۰ خورشیدی(

آیا این اشاره ای به امیدهای بر باد رفته ی زمانه ی ما نبود؟

یادگارهای   139۰ تا   135۰ دهه های  در  ایران  فرهنگ  در  درخشان  گذر  این 
صدای  ایران  غنایی  فرهنگ  درون  از  یک  هر  که  گذاشت  جای  به  جاودانی 
را  سرکوب  و  ستم  مصادر  و  قدرت  اربابان  از  سرزنش  و  شکایت  از  رازآلودی 
آنان  پای  خاک  را  خود  او  که  مردمانی  همان  می رسانید،  مردمان  گوش  به 
داده  را سر  دلیری صدایشان  با  او  که  و خاشاکی«  می دانست. همان »خس 
شاید  شجریان  سبز  جنبش  زمان  از  بود.  چشیده  نیز  را  پیامدهایش  و  بود 
از  بیتی  او در  این،  از  اما پیش  بخواند.  آواز  برای هموطنانش  هرگز نتوانست 
سرآغاز مثنوی مولوی )آلبوم دل مجنون، 1369( گویا حسن ختامی بر زندگی 

پر بار هنری خود خوانده بود:
چون که گل رفت و گلستان درگذشت

نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
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دکتر عباس امانت استاد تاریخ در دانشگاه ییل و مدیر برنامه ایرانشناسی این دانشگاه می باشد.

آغاز کار جشن هنر و جشنواره طوس و تاالر رودکی در پایان دهه ی 134۰ و 
ایران  بازشناسی موسیقی  و  بازیابی  در  بزرگی  آغاز دهه ی 135۰ همگی سهم 
داشتند. نسلی که شجریان از آن برخاسته بود نه تنها مدیون خوانندگان بزرگی 
چون قمرالملوک وزیری، بنان، ادیب خوانساری، بانو مرضیه و حسین قوامی 
بود، بلکه مدیون کسانی بود که پرورش و کاوش در دامنه ی وسیع موسیقی 
ایرانی را بنیاد نهادند. کسانی چون علی نقی وزیری، موسی معروفی، روح اهلل 
خالقی، روح اهلل خادم میثاق، مرتضی حنانه، و اندکی بعد هرمز فرهت، داریوش 
صفوت و حسینعلی مالح که با تحقیق، جمع آوری و تدوین موسیقی ایران در 
بزرگداشت و شناسایی آن به عنوان یک سنت موسیقی با اهمیت جهانی که 
ادا  بزرگی  بود، نقش  استانبول و قاهره کشیده شده  تا  از کاشغر  آن  دامنه ی 
کردند. مرکز حفظ و اشاعه با مدیریت داریوش صفوت به ویژه نسل جدیدی از 
سرآمدان موسیقی ایران را پرورانید که در سال های آستانه ی انقالب و پس از 
آن نیز تحول نوینی در آفرینش و نوازش و سرایش موسیقی ایران پدید آوردند. 
جشن هنر شیراز صحنه ی جدیدی برای ارائه ی موسیقی ایران با شنوندگانی از 
نسل جوان فراهم آورد که موسیقی ملی ایران را باز شناختند. نوازندگانی چون 
بعدها  و  داریوش طالیی  پرویز مشکاتیان،  محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، 
مجید درخشانی و استادان آوازی چون پریسا و تا اندازه ای هم شجریان نیز در 
آوازخوانی و  مرکز حفظ و اشاعه پای گرفتند و بازگشت به شیوه های قدیمی 
آهنگ سازی و سازنوازی بر سازهای سنتی را در این نهادهای جدید و با اعتقاد 
به اصالت و غنا و دامنه ی وسیع موسیقی ایرانی با سرافرازی و اعتماد فرهنگی 

فرا راه خویش داشتند.
بازگشت به سازهای سنتی ایرانی – چون تار و سه تار و کمانچه و نی و بعدها دف 
که جای ویولن، پیانو و فلوت و قره نی را گرفت – نشانه ای از این گشت فرهنگی 
بود. کنار نهادن سازهای فرنگی ضربه ای غیر ضروری به پیکر پذیرش و تلفیق و 
خودی سازی در موسیقی سنتی بود. به کار گرفتن سازها و فنون موسیقی غربی 
از دهه ی 133۰ در برنامه ی گلها در رادیو ایران تجربه شده بود و کسانی چون 
خالقی و مرتضی محجوبی و همایون خرم و علی تجویدی آثار فوق العاده ای در 
این مکتب ساخته بودند. اما نسل جدید به دنبال اصالت و پیوندی با گذشته 
بود که در جریان مدرن سازی در برنامه ی گلها و در رسانه های جمعی به تدریج 
فراموش شده بود. گویی این جهشی از موسیقی عهد ناصری و دوران انقالب 
و  عامیانه  تصنیفی  موسیقی  فراز  از  و  گلها  برنامه ی  فراز  از  که  بود  مشروطه 
نیمه عامیانه که تکراری و مالل آور می نمود، به دوران پیش از انقالب رسیده 
در  بازگشت  نهضت  این  بود.  نهاده  در دل های جوان  تازه ای  و طنین  و شور 
دهه ی 135۰ زمینه ی اصلی را برای موسیقی در سال های انقالب و پساانقالب 
و چه بسا تا دوران حاضر پایه گذاشت. این نمونه ی روشنی بود از این که چگونه 
نهادهایی چون سازمان رادیو و تلویزیون ایران با جذب و پرورش نسل جوانی از 
نوازندگان و خوانندگان موسیقی ایرانی، راه را برای پیدایش و بالش تازه نفسانی 
دهه ی  پایان  سال های حساس  در  را  آزادی خواهی  به زودی صدای  که  گشود 

135۰ و آغاز دهه ی 136۰ عرضه داشتند.

سوم
رادیو  نهاد  از  را  خود  مستقل  موضع   1357 انقالب  از  پیش  شجریان  اگرچه 
تلویزیون ایران اعالم داشته بود، اما بی تردید از پایه های اصلی و شاید همراه با 
محمدرضا لطفی و هوشنگ ابتهاج در صف مقدم این چرخش تازه در موسیقی 
ایران بود که از جانبی مروج و معرف مکتب بازگشت به موسیقی ردیف عصر 
گوش  به  که  می داد  سر  را  شورانگیز  نوایی  دیگر  جانبی  از  و  بود  پیشاپهلوی 
بسیاری در نسل جوان و به انقالْب امیدوار خیال انگیز و دلپذیر می آمد. این 
شجریان  محمدرضا  دیرزی  و  بار  پر  زندگی  در  سوم  ساحت  باید  را  تازه  پیام 
شمرد که از حوالی 1356 آغاز شده تا پایان عمر فرهنگی اش مقارن با سال های 
139۰ خورشیدی ادامه یافت. در این مرحله ی حساس و مخاطره آمیز نیز که 
به  فریفتگی  و  و شعارسرایی  ایدئولوژی  ورطه ی  در  افتادن  فرو  و  لغزش  جای 
حال  در  نظام  به  سپردگی  سر  یا  و  چپ  سیاسی  احزاب  و  سازمان ها  جانب 
تکوین جمهوری اسالمی فراوان بود، او و دیگر همگنانش توانستند تقریبًا بدون 
شائبه ای استقالل و سالمت پیام هنری و فرهنگی خود را حفظ کنند. شجریان، 
آوازی  پرمخاطره ی موسیقی  راه  در  پای  برخاسته  کاماًل مذهبی  از فضایی  که 
ایران عصر پهلوی گذاشته بود، امکان داشت که بیش از هر کس دیگری جذب 
دستگاه قدرت سیاسی و فرهنگی تازه روی کار آمده اما سرکوب گر شود. چندی 
نیز در اوج انقالب در تشویق به مبارزه و ندایی برای برداشتن تفنگ سر داد، 
و به تبع شاعری که سایه اش بر سر بسیاری افتاده بود و به لطف آهنگ سازی 
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»فصِل کرگدن« آخرین ساخته ی بهمن قبادی، فیلمی است با فضای عاشقانه 
و شاعرانه و داستانی سیاسی. ساحل فرزان شاعر ُکرد و نویسنده ی فرهیخته 
با مینا دختِر سرهنگ ارتش شاهنشاهی ازدواج می کند. زندگی عاشقانه ی این 
دو زمانی به خطر می افتد که راننده ی آنها که دلباخته مینا است، با پیروزی 
انقالب اسالمی به قدرت می رسد و مینا و ساحل را به زندان می اندازد. او 
در زندان به مینا تعرض می کند و با نشان دادن قبری ساختگی، خبر مرگ 
ساحل را به مینا می دهد. اکنون بعد از گذشِت سی سال، ساحل فرزان از 
زندان آزاد شده و به رویای پیدا کردن مینا راهی ترکیه می شود؛ بدون آن که 

بداند چه حقایِق تلخی در انتظار اوست.

»فصل کرگدن« مملو از سکانس های چشم نواز و درخشان است. پالن های 
است  دربردارنده ی شعرهایی  دیالوگ،  از  استفاده ی حداقل  با  فیلم  طوالنی 
فیلم های  گروه  در  می توان  را  فیلم  این  می شوند.  روایت  تک گویی  به  که 
شاعرانه قرار داد؛ یعنی فیلم هایی که بیشتر وابسته به ادبیات هستند، برش 
)کات( های کمی دارند و تمرکز اصلی شان بیشتر از این که روی قصه باشد، 
روی تصویر است. البته در این که فیلم بهمن قبادی داستانی درگیرکننده و 
پرگره دارد، جای هیچ تردیدی نیست اما نکته ای که فیلم را رو به جلو سوق 
می دهد، ساختاِر بصری آن است. به عنوان نمونه در یکی از سکانس ها، زمانی 
نورپردازی و تصویربرداری  که ساحل فرزان در کنار ساحل سیگار می کشد، 
فیلم به قدری احساسات سرکوب شده، یاس و ناتوانی او را خوب به تصویر 
می کشند که عواطف بیننده غرق در این صحنه می شود. حرکِت دائم دوربین 
پیرامون سرگردانی ساحل فرزان یکی از موتیف های فیلم است. نورپردازی این 
صحنه نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که از نورهای کم و تیره استفاده شده 
که ترکیب این رنگ ها با فصل زمستان که بر فضای فیلم حاکم است، کلیت 

کار را به شدت غم زده و مالل آور کرده است.

ایده های بکر بهمن  قاب بندی های چشم نواز تورج اصالنی، جلوه و نمایش 
قبادی را دو چندان کرده است. همکاری این دو با هم به خلق چندین تصویر 
ناب در فیلم انجامیده؛ مثال سر یک اسب زنده را از پنجره صندلی اتومبیل 
رد کرده اند و یا کرگدنی را پشت سر اتومبیل دوانده اند یا حتی در قسمتی 
از فیلم از آسمان الک پشت می بارد. نمای خاموش کردِن سیگاِر ساحل در 
آب دریا، افتادِن عکِس راننده ی مینا در حوضچه ی زالوها، انعکاِس تصویِر 
ساحل روی شیشه ی خاموِش تلویزیون نمونه های دیگر از زیبایی های بصری 

این فیلم هستند.

بازی های فیلم بسیار کنترل شده و تاثیر گذار هستند. بخش عمدٔه فیلم خالی 
از گفت وگو است. بهروز وثوقی )در نقش کهنسالی ساحل( پس از سال ها روی 
تصویر ظاهر شده، و چه بازگشت شکوهمندانه ای است. او در فیلم حتی یک 
کلمه هم حرف نمی زند و تمام بازی اش بر روی میمیک های صورت و حرکت 
نگاه های  و  امید،  از  خالی  چشم هایی  انبوه،  ریش های  آن  با  او  است.  بدن 
پرحسرت حضور مغموم و پردرد و ساکت اش را به بیننده می قبوالند. مونیکا 
بلوچی در نقش مینا بسیار خوب است و حتی با این که بعضی ها به فارسی حرف 
زدن او با لهجه ایراد گرفته اند )که ایرادی بیهوده است(، به خوبی توانسته بین 
مینای جوان و خوشحال و مینای کهنسال و دردمند تفکیک ایجاد کند. یلماز 
اردوغان و جانر جیندوروک، بازیگران برجستٔه تئاتر و سینمای ترکیه هم بسیار 
خوش درخشیده اند. این دو نیز با تکیه بر بازِی بدن و صورت نقش های خود را 

به خوبی به تصویر کشیده اند.

»فصل کرگدن« متفاوت ترین فیلم بهمن قبادی است. ملیت، مرز، محرومیت های 
اقلیتی و قومی، محدودیت های فرهنگی و سیاسی، و جنگ از مواردی هستند که 
در فیلم های قبلی او به وضوح دیده می شد. در فیلم آخر او اما با یک داستان بسیار 
تراژیک و شاعرانه مواجه هستیم. به کار بردن اشعار یک شاعر کرد در طول فیلم 
ایده نابی است و این اداِی دین به کردها امضای بهمن قبادی در فیلم هایش است. 
»فصل کرگدن« شاید از نظر نویسندگی فیلم کاملی نباشد و در داستانش حفره هایی 
وجود داشته باشد و یا به قول بعضی از منتقدان، فیلم به شدت سیاسی باشد، اما 
در این که فیلم کارگردانِی بی نظیری دارد جای هیچ شکی نیست. و این را به یاد 
داشته باشیم که سینما در نهایت زبان تصویر است و فیلم بهمن قبادی از این حیث 

فیلم خوب و تامل برانگیزی است. 

فصِل کرگدن
فیلِم بهمن قبادی

»سینمای شاعرانه«
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www.pccsd.org

        

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن۹355 ـ552 )858( 

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

مرکز ایرانیان             9355 ـ 552 ـ 858 

به خاطر وجود پندمی کوود ـ۱9 کلیه برنامه ها به صورت آنالین و با زووم 
برگزار می شود. 

جنگ فرهنگی
جمعه 8 ژانویه  و جمعه 12 فوریه 2۰21

ساعت 6 بعد از ظهر

شب شعر و ادب
چهارشنبه ٢٠ ژانويه و ١٧ فوريه ٢٠٢١ 

ساعت 6 بعد از ظهر

فیلم و گفتگو
پنجشنبه 28 ژانویه  2۰21

ساعت 7:3۰ بعد از ظهر
فیلم خواب زمستانی

گفتگو با تانیا احمدی ـ بررسی گر فیلم پیک
25 فوریه 2۰21

ساعت 7:3۰ بعد از ظهر
برنامه اعالم خواهد شد

کالس های داستان نویسی با حسین مرتضاییان آبکنار
دوره پیشرفته  یکشنبه ها از 3 ـ 1 بعدازظهر

دوره جدید مقدماتی از ماه ژانویه آغاز می شود.

داکیو نایت
اولین یکشنبه هر ماه 

ساعت آن اعالم خواهدشد

مدرسه ایرانیان سن دیگو ۹355ـ 552)858(
کالس های فارسی:

یکشنبه ها از 1۰ صبح تا 12
پنجشنبه ها از 6 تا 8 بعد از ظهر

کالس سه تار:  یکشنبه ها از 1  تا 2 بعد از ظهر
کالس های رقص: یکشنبه ها از 12 تا 2 بعد از ظهر به خاطر وجود پندمی 

ـ 19 کلیه برنامه ها به صورت آنالین و با زووم برگزار می شود.  کوود  

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

آکادمی رقص های ایرانی   ۹355 ـ 552 )858(
Sundays from 12 noon to 2 PM

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

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

خیریه یک دالر در ماه ۹355 ـ552 )858(
Tel: 858 552 9355  • www.dmfund.org
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150     www.facebook.comDollaraMonthFund

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

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

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

www.thehouseofiran.com :خانه ایران
شنبه ها و یکشنبه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر. بلبوا پارک 

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

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

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

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

DOCUNIGHT    داکیونایت اولین چهارشنبه  هر ماه               
Iranian - American Center (IAC)
www.docunight.com

 www.ialsn.org  شبکه ایرانی ـ آمریکایی علوم زیستی

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

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

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

           6790 Top Gun St. #7, San Diego,  CA 92121
           Tel (858) 552  9355   •   Fax (619) 374  7335
           Email: pcc@pccsd.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 192( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 3۰ ژانویه 

به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.
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Make the rest of your life the Best of Your life

Taraneh Naraghi

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

San Diego, California, USA

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

می شنود، او با غرشی سر و کار دارد که از خالء برمی آید، و وقتی به هوا می رسد 
نظم را بر آن تحمیل می کند. پس چیزی که در ذهن او احضار می شود از نوع 
دلیل  به همین  و  ندارد  اختیار  در  کلمه ای  زیرا  است،  هولناک تر  دیگری ست، 

پیروزمندانه تر هم هست. و وقتی پیروز می شود پیروزی او پیروزی ماست.« 
ستاره  ترجمه  بادوین،  جیمز  مالقات،  سانی،  بلوز  موسیقی  داستان  متن  ]از 

نعمت اللهی[
در پایان اجرای موسیقی بلوز، معلم اسکاچ و شیر برای سانی سفارش می دهد؛ 
است.  معصومیت  و  کودکی  نماد  که  شیری  و  است  بلوغ  نماد  که  اسکاچی 
همزمان  بار  متصدی  سیاهپوست  دختر  خنده  در  پیش  مدتی  که  همانطور 

کودکی معصوم و زنی تا حدی بدکاره را دیده بود.
بن مایه این داستان کوتاه رنج و ظلم است، رنج و ظلم بر سیاهان. موتیف این 
روایت مجموعه ای از سکوت، تاریکی و تیرگی است. داستان دو روایت درونی 
و بیرونی دارد، هر دو متاثر از یکدیگر. راوی در طول داستان احساس درونی 
خود را از وقایع بیرونی جدا نگه می دارد تا خواننده عالوه بر آگاهی به مسائل 
و مصائب جامعه ای که راوی در آن قرار دارد، حاالت روحی و درونی راوی را 
همراه او تجربه کند. این وجه درونی و وجه بیرونی در صحنه آخر داستان در 
بار و با اجرای موسیقی بلوز به اوج می رسند و ناگهان هر دو یکی می شوند و 

خواننده را در خود غرق می کنند:
»آزادی دزدانه در اطراف ما می گشت و من باالخره درک کردم که اگر گوش 
کنیم، او می تواند کمک مان کند تا آزاد شویم؛ که او هرگز آزاد نمی شود تا ما 
بادوین،  بلوز سانی، مالقات، جیمز  ]ازمتن داستان موسیقی  آزاد نشده ایم.« 

ترجمه ستاره نعمت اللهی[
جیمز بالدوین )1924 تا 1987( فرزندخوانده یک کشیش بود و در محله هارلم 
به عنوان یک نوجوان به شغل های کوچکی در محله  او  بزرگ شد.  نیویورک 
گرینویچ ویلج مشغول بود که نویسندگی را آغاز کرد. نخستین رمان بالدوین به 

نام »برو این را در کوه فریاد بزن« موجب شد بسیار مورد تحسین قرار بگیرد. 
رمان های بعدی او به نام های »اتاق جیووانی«، »یک کشور دیگر«، »به من 
بگو چند وقت است که قطار رفته«، »اگر بیل استریت زبان داشت«، و »درست 
مجموعه   Going To Meet The Man یا  »مالقات«  بودند.  سرم«  باالی 
ترانه ی  استجابت«،  »کنج  نمایشنامه  است.  نویسنده  این  کوتاه  داستان های 
»بلوز برای آقای چارلی«، تک نگاری »بدون غرض شخصی«، مجموعه شعر 
کتاب های  بودم«،  که گم شده  روز  فیلمنامه »یک  بلوز جیمی«،  »ترانه های 
نمی داند«،  را  نامم  کس  »هیچ  بومی«،  پسر  یک  »یاداشت های  غیرداستانی 
»آتش بعدی«، »بی نام در خیابان«، »شیطان در کمین«، »مدرک چیزهای 
احساس  آثار وی هستند.  دیگر  از  نژاد«  بر  »تقه ای  بلیط«،  »بهای  نادیده«، 
فرسودگی و ناکامی او را در بیست و چهار سالگی به مهاجرت سوق داد، هر 
چند دغدغه هایش تا پایان عمر به قوت خود باقی ماند. او بخش اعظم سال های 
زندگی و نوشتن خود را در فرانسه گذراند. داستان های بالدوین شخصیت هایی 
همچنین  و  خود  جنسی  گرایش های  یا  نژاد  خاطر  به  که  می دهند  نشان  را 
رو هستند.  روبه  تبعیض  با  میالدی   6۰ دهه  سال های  اجتماعی  خیزش های 
نویسنده سیاه پوست  را »مهم ترین  او  کوتاه  داستان های  ویراستار  فالی،  مارتا 
آمریکایی پس از ریچارد وایت« خوانده است. در میان جوایزی که دریافت کرده 
گوگنهایم،  بورس  روزنوالد،  بورس  ساکسون،  یوجین  بنیاد  جایزه  از  می توان 
بورس مجله ی پارتیزان ریویو و بورس بنیاد فورد نام برد. بالدوین نشان شوالیه 
را در سال 1986 از دولت فرانسه دریافت کرد. او در سن شصت و سه سالگی 

در سنت پاول ِدِونس فرانسه درگذشت.
کتاب »اندوه های سانی« از متنی دو زبانه، فارسی و انگلیسی، برخوردار است. 
این داستان کوتاه با نام »موسیقی بلوز سانی« با  ترجمه خوب ستاره نعمت اللهی 
نیز درمجموعه داستان های کوتاه »مالقات« انتشارات مرکز به چاپ رسیده است.

معرفی و نقد کتاب        
ادامه ی صفحه 9

مالقاتاندوه های سانی
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جدول 191   
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غارXردپXفلتXازا1

اناواهردا مر ومام2

بادآXاینغاXراجن3

هرXمخXرایXن اجره4

5XXXهزامXجیسروXX

یماXرازآXرمXارت6

نابدابXبرعXبذاک7

8XماردXرسیXهلانX

راقوXرشتXرادناج9

سناXبسXهرهشXورد10

11XXنایرشXالاکXXX

لادباXرادXهوXهآ12

امیرXنایاشXاینخ13

موبوزرمهناتسآرد14

ارآXمختXهماXمیر15

حل جدول 190    

  

افقی

1ـ در مقابل  ـ نیست شدن ـ ابوی ـ مرغزار 2 ـ از نوشته های گراهام گرین 
نویسنده انگلیسی 3ـ  درودگرـ  توانگرانـ  سنن 4ـ  نوعی بادام کوهیـ  رفیق 
ـ کج و دوال ـ راه میانبر 5 ـ ستون فقرات ـ درگاه خانه 6 ـ دیوار بلند ـ تلخ ـ 
اذیت ـ بی سواد 7 ـ دروغگو ـ تازی ـ خیمه کشتی 8 ـ نمایشنامه غم انگیز ـ 
توانگری ـ آواز سوزناک 9 ـ ذیروح ـ نهیب ـ سنگینی 1۰ ـ برداشت محصول ـ 
نامدار ـ دشنام ـ الفت 11 ـ سرخ رگ ـ متاع 12 ـ سودای ناله ـ کلمه تعجب 
ـ درختـ  بدل کردن 13ـ  سرود و آوازـ  سزاوارـ  کرگدن 14ـ  کتابی از کنوت 

هامسون نویسنده نروژی 15 ـ چرک بدن ـ دوات ـ بذر ـ عقاید.

عمودی

1ـ  توده هیزمـ  تنهاـ  پدربزرگـ  شب تاریک 2ـ  بازدارندهـ  دریابـ  اهل هنر 
3 ـ هدف ـ یکی از هفت آتشکده بزرگ پارسیان ـ اسب چاپار 4 ـ پارسنگ 
ترازو ـ حرکت تند هوا ـ کله پز 5 ـ خیس ـ اسم ـ رمه گاو و گوسفند ـ حرف 
فاصله 6 ـ تاجریزی ـ کشتکاری ـ آزاد ـ غذای شب 7 ـ شکوفه حنا ـ شهری 
قدیمی در نزدیکی تهران ـ از روی رندی و زیرکی 8 ـ قله ای در استان فارس 
ـ زمین آماده برای زراعت ـ جمله قرآنی 9 ـ دو روز پیش ـ باران اندک ـ 
بخشندگی 1۰ـ  تیزهوشیـ  شوهر مادرـ  بلند و بالغـ  بها 11ـ  عالمت مفعولی 
ـ زیانکاری ـ آفت ـ سرما 12 ـ قرض دار ـ نوبت بازی ـ شرف 13 ـ جوانمرد 
ـ شهر خیالی در مشرق – پارچه ابریشمی رنگین 14 ـ میوه هزار دانه ـ از 
شهرهای استان کرمان ـ کارها 15 ـ بیشه، نیستان ـ پول یکی از کشورهای 

آسیایی ـ قدیمی ترین خاک ـ شتر بی کوهان.

گزارش گردهمایی انجمن دوستداران کتاب 

همان گونه که می دانید، به دلیل فراگیری کووید ـ 19 تا 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:

• شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری

• مالقات )داستان های کوتاه(، جیمز بالدوین، ترجمه ستاره نعمت الهی
Going to Meet the Man by James Baldwin

• اندوه های سانی، جیمز بالدوین، ترجمه آرش هوشنگی فر
Sonny’s Blues by James Baldwin, a short story

کماکان امیدواریم با برطرف شدن خطر فراگیری کووید ـ 19 و با رعایت 
مسائل مربوط به حفظ تندرستی خودمان و شرکت کنندگان محترم، 

شاهد برگزاری دوباره گردهمایی انجمن دوستداران کتاب باشیم.
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این یادداشت را چند روز بعد از فاجعه حمله به دانشگاه کابل نوشتم، اما ترسیدم 
ادعایی که کرده ام صحت نداشته باشد. پس صبر کردم تا همه واکنش ها انجام 
شود تا ادعای خود را به آزمون سپرده باشم و اکنون زمان انتشار آن فرارسیده 

است.

جان پدر کجاستی؟
یک بار دیگر ایدئولوژی کور، قلب علم و دانش را نشانه گرفت. این نه اولین بار 
است و نه آخرین بار که تعصب مذهبی و ایدئولوژی آفرینی از دین، فاجعه آفریده 
است. هنوز داغ جنایاتی که داعش به نام دین در سوریه و عراق رقم زده بود 
بر دل ها مانده است که ناگاه می شنویم این گروه در حمله به دانشگاه کابل، 
ده ها دانشجو، بلکه ده ها سرمایه آینده کشورشان را به خاک و خون می کشد. 
ابزاری  به  را  دین  تا  می کوشند  بی پروا  که  آنان  تمامی  به  است  هشداری  این 
ایدئولوژیک تبدیل کنند. ایدئولوژیک کردن باورهای دینی ماهیت رحمانی دین 
را به مقاصد شیطانی می آالید و دین را از مسیر امن ایمانی به گذرگاه هواهای 

شیطانی می کشاند.
این قلم ضمن ابراز شرم و اندوهناکی از آفت بنیادگرایی که به جان جوامع اسالمی 
افتاده است و ضمن تسلیت به ملت دوست، همسایه و همزبان افعانستان، به 
از  تاکید  به  عزیزان،  آن  داغدیده  خانواده های  و  کابل  دانشگاه  استادان  ویژه 
این  دارد  استدعا  می رسد  اسالم  عالمان جهان  دامن  به  که دستش  هر کس 
درخواست را به گوش آنان برساند که: »آی علمای جهان اسالم، از اهل تسنن 

شما  تا  داریم  انتظار  ما  تشیع،  و 
این اقدام غیرانسانی و غیراسالمی 
کنید«.  محکوم  را  غیراخالقی  و 
به دانشگاه کابل،  یک نماد  حمله 
است برای یک ایدئولوژی. شرم آور 
از مفتیان  است که هنوز هیچ یک 
تقلید  مراجع  و  سنت  اهل  نامدار 
اهل تشیع این حمله را که قربانیان 
آن از هر دو مذهب اسالم بوده اند 
درخوری  واکنش  و  نکرده  محکوم 
به این اقدام غیرانسانی نشان نداده 

است.
عنوان  با  روزها  این  که  هشتگی 
صورت  به  کجاستی؟«  پدر  »جان 
مجازی  شبکه های  در  گسترده 

می چرخد، گرچه اشاره به پیام پر از عشق و نگرانی پدر یکی از دانشجویان کشته 
شده در حمله به دانشگاه کابل دارد، اما به طور ضمنی آنان را که باید موضع 
می دهد: کجا  قرار  مورد خطاب  نیز  باشند  داشته  اسالمی  برای جامعه  پدری 
هستند پدران غمخوار ملت های مسلمان؟ چرا سخنی نمی گویند؟ چرا واکنشی 
نشان نمی دهند؟ اگر این جنایات در دین اسالم محکوم است چرا کلیدداران 
دین زبان در کام کشیده اند و گریبان چاک نمی کنند؟ و اگر مورد تایید است 
چرا رودربایستی را کنار نمی گذارند و تکلیف خلقی سرگردان را روشن نمی کنند؟
آن امام جمعه ای که چند هفته پیش با انتشار کلیپی از موهای پریشان دخترک 
به  آن  برای محکومیت  را  رفته می دید و خلقی  برباد  را  دوچرخه سوار، دینش 
خیابان کشانید تکلیف ما را روشن کند که باالخره بین اسیدپاشی به صورت 
زنان اصفهانی به نام دفاع از حجاب و حمله به دانشجویان افغانستانی به نام 
مبارزه با علوم فاسده غربی تفاوتی هست یا نه؟ بگویند که باالخره بین فرمان 
داعش برای ناامن کردن دانشگاه هایی که علوم غربیان را ترویج می کنند و فرمان 
امام جمعه ای که فرمود باید جامعه را برای خوش حجابان ناامن کنید تفاوتی 

هست یا نه؟
البته همه ما پاسخ را می دانیم، آنچه نمی دانیم این است که چرا متولیان دین 

تا این حد از گفتن آن وحشت دارند؟
و  ما  متکای  زیر  همین جا  مسئله  نیست!  این  مسئله،  اصال  بایدن؟  یا  ترامپ 

مدعیان جامعه ماست!!!
24 آبان 1399    

برگرفته از تارنمای دکتر محسن رنانی

محسن رنانی

جوانه ی خشک شده
از مجموعه داستان کوتاه ُحّبانه

نوشته روح انگیز ثبوتی

گفتم: »توی خونه تنهام، می ترسم.«
دوستات  با  بگیر  فیلم  تا  برو چند  می ذارم،  برات  تومن  گفتی: »صدهزار 

تماشا کن.«
گفت: »زنگ بزن برات غذا هم بیارن!«

***
گفتم: »امتحان دارم، می آین کمکم کنین؟«

گفتی: »من که وقت ندارم...«
گفت: »ما کی کمکت کردیم که حاال کمکت کنیم؟ همیشه خودت درساتو 

خوندی.«

***
گفتم: »فردا باید بیاین مدرسه.«

گفتی: »برای چی؟ چه کار کردی؟«
گفت: »اگه جلسه ی ماهانه س، می دونی که ما اون موقع توی مطب ایم.«

***
گفتم: »دارم می رم مهمونی.«

گفتی: »خوبه، ما هم مهمونی دعوت داریم.«
گفت: »اگه دیروقت می آی، کلید ببر مزاحم خواب مون نشی.«

***
گفتم: »حوصله ندارم برم مدرسه.«
گفتی: »پنجشنبه س، مهم نیس.«

گفت: »خودم برات گواهی بیماری می نویسم.«

***
گفتم: »چه قدر همه چیز خوبه: مادر دل سوز، پدر مهربون، خونه گرم و 

شاد. توهمه یا واقعیت؟«
آوردی؟ مردم  بود سر ما  این چه بالیی  برات کم گذاشتیم؟  گفتی:»کجا 

چی می گن؟«
همسایه  و  در  توی  طور  چه  بودی.  تو  زندگی مون  و  فکر  »همه ی  گفت: 

سربلند کنیم؟«

***
گفتم: »یعنی حاال نگرانم شدین یا به فکر آبروتون هستین؟«
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گذری در ادبیات کهن
سارا وزیر زاده

جغرافیای تاریخی ایران

در  که  شدیم  آشنا  شهرهایی  با  حدودالعالم  کتاب  خالل  از  قبلی  مقاالت  در 
مرور  را  این شماره مناطقی  در  است.  درآمده  نماد  به صورت  فارسی  ادبیات 

می کنیم که غالبًا در جغرافیای ایران امروزی قرار می گیرند.
به طوری که گفته شد اهمیت این قدیمی ترین کتاِب جغرافی به زبان فارسی 
)قرن چهارم هجری/دهم میالدی( در این است که از جغرافیا، تاریخ و فرهنگ 
شهرها در دوره خود سخن می گوید به طوری که خواننده با مطالعه آن متوجه 
تغییرات در جایگاه، اهمیت و رونق شهرها در طول زمان می شود؛ به عنوان 
نمونه نویسنده این کتاب، بزرگ ترین شهر آذربایجان را اردبیل ذکر می کند در 
حالی که آذربایجان، به خصوص در چند قرن گذشته، معمواًل با نام شهر تبریز 
به ذهن ایرانیان متبادر می شود و در اهمیت آن همین بس که محل اقامت 
ولیعهد پادشاهان قاجار بوده است، یا شهر اصفهان را تنها با چند جمله وصف 
می کند ولی ناصرخسرو حدود یک قرن بعد از این تاریخ، در سفرنامه اش پس از 
توصیفی مبسوط در مورد اصفهان می نویسد: »من در همه زمین پارسی گویان، 

شهری نیکوتر و جامع تر و آبادانتر از اصفهان ندیدم،« 
با تقسیم بندی شهری  تقسیم بندی مناطق در این کتاب هم در بیشتر موارد 
ایران امروز تفاوت دارد، مثاًل منطقه ای که خراسان می خواَنَدش از رود جیحون 
در مرز قرقیزستان و تاجیکستان شروع می شود و قسمتی از افغانستان امروزی 
و  قاین  آن  شهرهای  جنوبی ترین  و  است  هندوستان  همسایه  و  دربرگرفته  را 

طبس هستند. 
جغرافیای ایران امروزی در این کتاب به این مناطق تقسیم می شود: خراسان، 

حومه خراسان، کرمان، پارس، خوزستان، جبال، دیلمان، آذربایجان.

خراسان و شهرهای آنـ  مشرق آن هندوستان است و جنوب آن حومه خراسان 
جیحون.  رود  آن  شمال  و  گرگان  آن  مغرب  و  کرکس  کوه  دامنه  از  قسمتی 
ناحیه ای بزرگ، پر از نعمت و فراوانی. در آن معدن طال و نقره و سنگ های 
و  فیروزه  سیم،  و  زر  بر  عالوه  و  دارد  معروفی  اسب های  دارد.  وجود  قیمتی 
داروهای گوناگون. این ناحیه هوای خوب و مردمان قوی هیکل و تنومند دارد. 
در زمان نوشتن کتاب، حکومت در دست سامانیان است که از فرزندان بهرام 
چوبین هستند. به آنها پادشاه مشرق می گویند. از مهم ترین شهرهای خراسان:
▪ نیشابور بزرگ ترین شهر خراسان است با نعمت فراوان. بازرگانان بسیار دارد 

و محل زندگی فرماندهان لشکر است.
▪ سبزوار شهرکی است کوچک سر راه ری.

▪ طوس ناحیه ای است در میان کوه هایی که معدن فیروزه و مس و سرب و 
َشَبه و سنگهای دیگر دارد. در آن ظروف )دیگ( سنگی و بند شلوار و جوراب 
درست می کنند. در شهرک نوقان، مرقد علی بن موسی الرضا است که مردم به 

زیارت آن می روند. قبر هارون الرشید هم همان جاست.
▪ هرات شهر بزرگی است دژ استواری شهر را محصور کرده، مسجد جامع آن 
بزرگ ترین مسجد جامع ناحیه خراسان است. شهر در دامنه کوه واقع شده و 
بسیار پرنعمت است. در آن مردم عرب بسیاری زندگی می کنند. محصوالت آن 
کرباس و شیرخشت و دوشاب )شیره انگور( است. )داستان چهارمقاله آمده 
پایتخت  به  و  بود  کرده  اقامت  هرات  در  پادشاه سامانی  که  بیاوریم  یاد  به  را 
برنمی گشت و هر سال پاییز می گفت: »انگور هری بخوریم و برویم.« نظامی 

عروضی در آن داستان می گوید که انگور هرات بهترین انگور جهان است.(
▪ مرو شهری بزرگ است و در قدیم پایتخت پادشاهان خراسان بوده است. به 
پایتخت شاهان  نوشتن کتاب  زمان  )در  دارد.  زیادی  همین خاطر، قصرهای 

بنا  تهمورث  را  است. شهر  و خرمی  پرنعمت  بوده.( سرزمین  بخارا  خراسان، 
کرده. شهری در دنیا وجود ندارد که بازارهایی به خوبی مرو داشته باشد. پنبه و 
َفالته )نوعی حلوا که آن را با شیر گوسفند می پزند.( و آبکامه )نوعی آش ترش( 

و لباس های ابریشمی از محصوالت این شهر است.
بوده  پایتخت شاهان )ساسانی(  قدیم  در  آباد که  و  بزرگ است  بلخ شهری   ▪
بازرگانان   . نوبهار  نام  به  نگارگری های عجیب هست  با  بناهایی  آن  است. در 
بسیاری در آن هستند و بارانداز محصوالتی است که از هند می آید. ترنج و نارنج 

و نیشکر و نیلوفر از آنجا می آید.

حومه خراسان و شهرهای آن ـ ناحیه ای است که مشرق آن به هندوستان و 
جنوبش بیابان سند و بیابان کرمان و مغرب آن حومه هرات است. )قسمت 
جنوبی خراسان امروزی، قسمتی از افغانستان و پاکستان امروزی و سیستان را 
شامل می شده است.( ناحیه ای است که قسمتی از آن سردسیر است و قسمتی 

از آن گرمسیر. جای کشت و زرع است. شهرهای آن:
▪ سیستان شهری است که دور تا دور آن حصار و خندق است. آب شهر هم از 
همان خندق ها تأمین می شود. پنج دروازه آهنی برای ورود به شهر دارد. شهر 
گرمسیری است که در آن برف نمی آید و آسیاب های بادی دارد و فرش هایی به 

سبک فرش طبری و زیلو به سبک جهرمی و خرمای خشک و صمغ.
▪ کابل شهری است که حصار آن به استواری و محکمی معروف است. در آن 
مسلمانان و هندوان زندگی می کنند. بتخانه های زیادی در این شهر وجود دارد 
و رای )پادشاه( قّنوج )پایتخت یکی از پادشاهی های قدیمی هندوها( تا به زیارت 

بتخانه های این شهر نیاید پادشاهی اش کامل نمی شود.
▪ بدخشان شهری است پر نعمت، بازرگانان بسیاری دارد و معدن طال و نقره 
و الجورد و بیجاده )نوعی سنگ قیمتی مانند کهربا(. از تبت، مشک به این 

شهر می آورند.

سند  رود  به  آن  مشرق  که  است  منطقه ای  کرمان  ـ  آن  شهرهای  و  کرمان 
می رسد. جنوب آن اقیانوس آرام و مغرب آن پارس و شمال آن بیابان سیستان 
است. )بلوچستان و کرمان و هرمزگان امروزی( ناحیه ای ست که هر چه به دریا 
نزدیک تر می شود، گرم تر و محصوالت آن نواحی، زیره و خرما و )رنگ( نیل و 
نی و شکر است و هرچه از دریا دورتر می شود و به بیابان سیستان نزدیک تر، 
سردتر است و آبادتر و کوه ها و معادن طال و نقره و مس و سرب و مغناطیس 

دارد. شهرهای آن:
▪ سیرگان )سیرجان( محل زندگی پادشاه کرمان است. شهر بزرگی است که 
بازرگانان زیادی دارد. آب شهر از قنات تأمین می شود و آب روستاها از چاه. 

سرزمین کم درختی است.
▪ بم شهری است با هوایی بسیار خوب. در شهر قلعه مستحکمی وجود دارد. 

محصوالت آن کرباس و سربند )عمامه( و دستار بمی و خرما است.
نواحی  در  ندارد.  وجود  کشتی رانی  قابل  بزرگ  رود  کرمان  منطقه  تمام  در 

کوهستانی آن مردم عمر طوالنی و دارند و سالمت هستند.

به  جنوب  از  کرمان  به  مشرق  از  که  است  منطقه ای  ـ  آن  و شهرهای  پارس 
از  از غرب قسمتی  و  پارس و کرکس کوه  بیابان  به  از شمال  و  آرام  اقیانوس 
شهر اصفهان. )استان فارس و بوشهر امروزی را دربرمی گرفته است.( شهرها و 



27 شماره  ۱۹۱  بهمن  ــ اسفند  ۱۳۹۹

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

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

جمعیت زیادی دارد. منطقه ای آباد و ثروتمند. پایتخت پادشاهان قدیمی بوده 
است. مردمانی خردمند و سخن دان دارد. پارچه های مختلفی مانند کتان و 
پشم و پنبه، و گالب و عرق بنفشه و عرق شکوفه خرما، فرش ها و زیلوها و 
گلیم های قیمتی از محصوالت این ناحیه است . هر چه به دریا نزدیک می شود، 
گرم تر و هرچه به بیابان نزدیک تر، سردتر است. آتشکده های زیادی در آن وجود 
آنها  زیارت  به  و  می دارند  گرامی  را  قدیم  از  مانده  جا  به  بناهای  مردم  دارد. 

می روند. بیشتر شهرها در نزدیکی کوه واقع شده است. شهرهای آن:
است.  پایتخت  و  دارد  فراوان  است، جمعیت  آبادان  و  بزرگ  ▪ شیراز شهری 
در آن دو آتشکده وجود دارد که مردم آنها را محترم می دارند. شیراز گونه ای 
اسپرغم دارد که آن را سوسن نرگس می نامند؛ برگ آن مانند سوسن است و 

وسطش شبیه گل نرگس.
باستانی  آثار  است.  بوده  قدیم  پایتخت شاهان  و  است  بزرگی  ▪ اصطخر شهر 
سلیمان.  مسجد  مانند  دارد  عجیبی  بناهای  دارد.  وجود  آن  در  بسیاری 

سیب هایی دارد نیم شیرین و نیم ترش.
▪ گناوه شهری است بزرگ و آبادان با بازرگانان فراوان. لباس های مختلف در 

آن بافته می شود در دریای گناوه مروارید وجود دارد.
▪ بیشاور شهر توانگری است قلعه ای دارد که آن را شاپور )شاه ساسانی( ساخته 
است دو آتشکده دارد که مردم آن را زیارت می کنند. نزدیکی آن کوهی است که 
بر آن، چهره تمام شاهان و موبدان و مرزبانان را حکاکی کرده اند و سرگذشت 
آنان را نوشته اند. نزدیکی آن کوهی است که همیشه از آن بخار بلند می شود 

به طوری که هر پرنده ای بر فراز آن پرواز کند، می سوزد و به زمین می افتد.

خوزستان و شهرهای آن ـ خوزستان ناحیه ای است شرق آن پارس و نواحی 
اصفهان، جنوبش دریا و مغرب آن نواحی عراق و بغداد. این منطقه آبادتر از 
و  آبادی های خرم  و  بزرگ  رودهای  است.  عراق(  )پارس،  اطراف  نواحی  همه 
پرده های گوناگون و  و  پارچه ها  و  آن شکر  پرنعمت دارد. محصوالت  کوه های 

سوزن دوزی. مردم آن مردمی حسابگر هستند. شهرهای خوزستان:
▪ اهواز شهری است بسیار خرم. شهری آبادتر از آن در خوزستان وجود ندارد. 
به خاطر شرایط آب و هوایی آن هر عطری که به اهواز می آورند، پس از مدتی 

بوی آن می رود.
▪ شوش شهری است ثروتمند و محل زندگی بازرگانان و بارانداز خوزستان است 

و در آن عمامه خز ساخته می شود و تابوت دانیال نبی در آن جاست.

جبال و شهرهای آن ـ ناحیه ای است که شرق آن همسایه قسمتی از فارس 
است و خراسان و از جنوب با خوزستان همسایه است. مغرب آن به عراق و 
یزد  محدوده  از  وسیعی  )مناطق  )البرز(.  دیلمان  کوه  آن  شمال  و  آذربایجان 
بسیار  است.(  دربرمی گرفته  را  کردستان  و  کرمانشاه  و  همدان  تا  اصفهان  و 
آبادان و جایگاه نویسندگان و ادبیان و محصول آن کرباس و لباس ابریشمین 

و زعفران.
شده است:  تشکیل  بخش  دو  از  که  است  بزرگ  )اصفهان( شهری  سپاهان   ▪
جهودان و شهرستان. رود بزرگی دارد به نام »زرن« کشت و زرع شهر به واسطه 

آن انجام می شود. جامه های ابریشمی گوناگونی در آن تولید می شود.
▪ قزوین، قلعه ای آن را احاطه کرده است. جوی آبی دارد که از میان مسجد 

جامع آن می گذرد و میوه های خوبی دارد.

▪ ری شهری است بزرگ و آبادان جمعیت بسیار و بازرگانان فراوان دارد پایتخت 
شاهان جبال. آب مردم شهر از قنات تأمین می شود در آن کرباس و پنبه و 

روغن و شراب به عمل می آید. محمد زکریا در این شهر به دنیا آمده.
▪ قم شهری بزرگ است و ویران. مردمانی شیعه دارد.

می کنند  زندگی  آن  در  زیادی  عرب  مردم  پرنعمت  است  شهری  کاشان   ▪
نویسندگان و ادبیان زیادی از آنجا می آیند. عقرب بسیاری در آن وجود دارد.

دیلمان و شهرهای آن ـ ناحیه ای وسیع با زبان ها و چهره های مختلف. مشرق 
از  و  آذربایجان  به  مغرب  از  است.  جبال  و جنوبش شهرهای  خراسان  به  آن 
بازرگانان و  با رودهای روان و  شمال به دریای خزر می رسد. سرزمینی است 

مردان جنگی و مردمانی شاد. محصول آن حریر و کتان است.
▪ گرگان ناحیه بزرگی است در مرز دیلمان و خراسان که کشت و زرع بسیار دارد 
و مردمانی درشت صورت و جنگجو و درست کار و میهمان نواز. پایتخت پادشاه 
طبرستان است. طبرستان ناحیه بزرگی از دیلمان است که از غرب به چالوس 
می رسد و سرزمینی آباد است و خوراک مردمانش بیشتر برنج و ماهی است از 

بسیاری باران بام خانه هایشان سفال سرخ است.
▪ ساری شهری آبادان و بانعمت است. جمعیت و بازرگانان زیاد دارد.

▪ آمل شهر بزرگی است. دانشمندان زیادی در هر نوع دانشی دارد. جامه کتان، 
فرش طبری، حصیر طبری، چوب شمشاد و نارنج و ترنج و گلیم دیلمی زربافت 
و وسایل چوبین چون شانه و کّفة ترازو و قاشق و کاسه و سینی از محصوالت 

آن است.
▪ دامغان شهری است با آب کم، در دامنه کوه و با مردمی جنگجو. و محصول 

آن سفره های مخصوص شراب است و َعَلم های بسیار خوب.
▪ سمنان شهرکی است خرم و آبادان. میوه هایی در آن به عمل می آید که بهتر 

از همه جاست.
گیالن ناحیه ای است جدا میان دیلمان و جبال و آذربایجان و دریای خزر. رود 
بزرگی به نام سپیدرود در آن وجود دارد و از میان گیالن عبور می کند به دریای 
خزر می ریزد. این ناحیه بسیار آباد است و تمام کارهای کشاوزری را زنان انجام 
می دهند و مردانشان به جز جنگ هیچ کاری نمی کنند؛ در تمام روستاهای 
مرزی گیالن روزی یک یا دوبار جنگ می کنند. اگر در گیالن کسی به کسی 
دشنام دهد یا شراب بخورد، او را چهل یا هشتاد چوب می زنند. برنج و ماهی 

و جارو و حصیر از محصوالت گیالن است.

آذربایجان و شهرهای آن – شرق آن گیالن و جنوب آن عراق است. پرنعمت ترین 
و  شلوار  نیکو.  میوه های  و  روان  آب های  از  پر  است.  اسالم  جهان  سرزمین 
لباس های پشمی و پنبه و ماهی و عسل و موم از آنجا می آورند. شهرهای آن:

▪ اردیبل شهر بزرگی است با حصاری دور تا دور آن. لباس های گران بها و رنگین 
از محصوالت آن است.

▪ تبریز شهرکی بزرگ و آبادان است با آب های روان.

در این مقال تنها به معرفی شهرهایی بسنده شد که به ذهن عموم ایرانیان آشنا 
می رسید و مجال آن نبود تا در مورد تمامی نشانه های فرهنگی متن سخن گفته 
شود؛ برای مثال در وصف شهر بم یا نهاوند آمده که هر کدام سه و دو مسجد 
جامع برای پیروان مذاهب گوناگون دارند. نشانه ای از آزادی مذاهب و رواداری 
مردم در هزار سال پیش که حتی در عصر مدرن در ایران امروز یافت نمی شود. 
یا این که نویسنده عمومًا در وصف هر شهر، نحوه تأمین آب را بیان می کند 
که نشانه دغدغه مردمان فالت ایران در تأمین آب از هزاران سال پیش است. 
امید است خوانندگان با مراجعه به اصل متون ادبی از سرچشمه های فرهنگ 

ایرانی برخوردار شوند.


