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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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600 B St. Suite 2490, San Diego, CA  92101  
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: 7۳۳5 ـ۳74 )6۱۹(
issd@pccsd.org
issd.pccsd.org

بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه 
 وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان 

تلفن:   ۹۳55ـ552 )858(
فکس: 7۳۳5 ـ۳74 )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.

۱۹۳

 

طرح روی جلد: سعید جاللی

آنچه گذشت و آنچه در پیش است

کاهش تنش بین آمریکا و ایران به معنی 
کاهش امکان یک جنگ تمام عیار بین 

دو کشوری است که ما وطن می شناسیم 
و موجب لغو تدریجی تحریم های 

اقتصادی خواهد بود که موجب صدمات 
بی شمار به مردم ایران گردیده است   .

با بی ثباتی مستمّری که سیاست های 
آمریکا در بیست سال گذشته در 

منطقه به وجود آورده، در صورت ترک 
نیروهای آمریکایی، احتمال روی کار 

آمدن رژیم های طالبانی و داعشی شدیدًا 
افزایش می یابد   .

سال 14۰۰ خورشیدی را در حالی شروع کردیم که دولت جدیدی در آمریکا بر سر کار آمده است. این   
دولت چه از لحاظ سیاست داخلی و چه از نظر سیاست خارجی انتظارات کامال متفاوتی را ایجاد کرده است. 
برخورد اصولی و علمی با پاندمی، توزیع واکسن، تزریق پول فراوان به جامعه برای جلوگیری از به قهقرا رفتن 
اقشار فرودست، ایجاد کار و امنیت شغلی و مالی از مهم ترین برنامه هایی است که سریعًا به کار بسته شده و 
نتیجه هم داده است. اینها همه از وعده های انتخاباتی تیم بایدن ـ هریس بود و به درستی هم به آنها عمل 
شده است. پرزیدنت بایدن حتی در همان روزهای اول چندین حکم حکومتی هم صادر کرد. از جمله پایان دادن 
به »ماسلم بن«، که مستقیمًا به جامعه ایرانی تبار ارتباط داشت. البته آقای بایدن هنوز به وعدۀ خود مبنی بر 

بازگشت به قرارداد »برجام« و کاهش تنش ها با ایران عمل نکرده است.
و  آلمان  انگلستان،  روسیه، چین،  آمریکا،  بین  بود  قراردادی  »برجام«  دارید  یاد  به  که  همان طور   
فرانسه، از یک سو و ایران از سوی دیگر. بر اساس این موافقت نامه فعالیت های دست یابی به بمب اتمی برای 
ایران محدود می شد و از طرف دیگر راه را به سوی عادی سازی روابط بین کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران 
هموار می کرد. »برجام« در زمان پرزیدنت اوباما به امضا رسیده بود ولی پرزیدنت ترامپ در سال 2۰17 به طور 
یک جانبه آمریکا را از آن خارج کرد. می توان این موافقت نامه را مهم ترین پدیدۀ مرتبط به جامعۀ ایرانیـ  آمریکایی 
بین دو کشوری است  تمام عیار  امکان یک جنگ  به معنی کاهش  ایران  و  آمریکا  بین  دانست. کاهش تنش 
که ما وطن می شناسیم و موجب لغو تدریجی تحریم های اقتصادی خواهد بود که موجب صدمات بی شمار به 
مردم ایران گردیده است. این تحریم ها مردم را آن هم در شرایط 
پاندمی و کمبودهای ارزی و دارویی در موقعیتی بس دشوار قرار 
می دهد  اجازه  مردم  به  تحریم ها  این  لغو  و  کاهش  است.  داده 
قرار  مورد بحث  که شاید کمتر  دیگر،  از طرف  بکشند.  نفسی  تا 
می گیرد، خطر دست یابی به بمب اتمی توسط ایران است. ایرانی 
که در آن »حادثه« به عادت بدل شده است. بمب اتمی دیگر زدن 
بیاندازند.  اپراتور موشک  گردن  به  که  نیست  هواپیمای مسافری 
حادثه اتمی برای ایران و منطقه جبران ناپذیر خواهد بود. متاسفانه 
دولت بایدن به قول خود عمل نکرده و نه تنها سیاست مشخصی را در پیش نگرفته، بلکه با حرکاتی نظیر بمباران 
مواضع نیروهای مسلح طرفدار جمهوری اسالمی در سوریه اوضاع را وخیم تر کرده است. حداقل انتظاری که از 
دولت پرزیدنت بایدن می رفت این بود که به عملیات ماجراجویانه و یک جانبه در خاورمیانه خاتمه دهد. ترک 
یک جانبه برجام توسط ترامپ و فشار همه جانبه روی ایران نه تنها موجب سرنگونی رژیم ایران نشد که در 
سیاست هایش هم تعدیلی ایجاد نکرد. ایران به غنی سازی اورانیوم بازگشت و به نقطه برگشت ناپذیر ساخت بمب 
نزدیک تر گردید. غلط بودن این سیاست برای بایدن در زمان کاندیداتوری مشخص بود و به همین دلیل قول 
بازگشت به مذاکره و احیای برجام را در اولین روزهای ریاست جمهوری داده بود. پس چه شد؟ آیا این عدم ثبات 
در سیاست خارجی نتیجه فشارهای عربستان سعودی و اسرائیل است که به هر وسیله ای از عادی شدن روابط 
ایران با آمریکا و جهان جلوگیری می کنند؟ یا فقط عدم انسجام در سیاست خارجی در دولت جدید موجب این 

نابسامانی شده است؟
انتخابات ایران در ماه جون برگزار می شود و احتمال روی کار آمدن افرادی که خواستار پایداری وضع   
موجود و بیشتر نظامی کردن سیستم و سودبری از تحریم ها هستند بسیار زیاد است. در این میان این خانواده ها 

و دوستان ما هستند که به خاطر تحریم ها و شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی به نابودی کشیده می شوند.
امور  وزیر  سفید،  کاخ  طرف  از  که  نوروزی  پیام های  در   
خارجه، مسئولین و برخی نمایندگان کنگره به مناسبت نوروز به 
جامعه »یک میلیونی« ایرانی تبار آمریکا ارائه شد، همگی آرزومند 
روزهای بهتر و شادتر بودند ولی به طور مشخص اشاره ای به تغییر 
روابط و تشنج زدایی از رابطۀ ایران و آمریکا نکردند. به نظر می رسد 
که دولت آقای بایدن سیاستی مشخص با هدف های مشخص در 
مورد ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه ندارد. ممکن است به خاطر 
عدم نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه، کشورهای این منطقه اولویت 
خود را از دست داده باشند، ولی آمریکا هنوز هزاران سرباز و مستشار در منطقه دارد. با بی ثباتی مستمّری که 
سیاست های آمریکا در بیست سال گذشته در منطقه به وجود آورده، در صورت ترک نیروهای آمریکایی، احتمال 
روی کار آمدن رژیم های طالبانی و داعشی شدیدًا افزایش می یابد. برخورد منطقی و بر اساس احترام متقابل به 

حقوق ایران می تواند از فروپاشی دولت های بی ثبات منطقه و بدتر شدن اوضاع منطقه جلوگیری کند.
دو سه ماه آینده دوران سرنوشت سازی خواهد بود. این که نتیجه انتخابات ایران چه خواهد شد شاید   
بستگی به این داشته باشد که دولت آقای بایدن به برجام باز خواهد گشت یا نه. شاید بتوان با فشار روی کاخ 

سفید نشان داد که اکثریت جامعه ایرانی ـ آمریکایی هم خواستار برقراری برجام و لغو تحریم ها هستند.

فرجاِم برجام
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جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو _ 
مارس و آوریل ۲۰۲۱

جلسه های هیئت مدیره کانون در روزهای دهم مارس و چهاردهم آوریل برای 
بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو – بیست و پنجم مارس ۲۰۲۱ 
نیافتنی ها«  »دست  مارس  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم 
محصول 2۰11 و به کارگردانی الیور ناکاچه و اریک تولدانوو، به بازیگری فرانسیس 
کلوزت، عمر سای و ادری فلوروت بود. مهمان این برنامه آقای محمود بهروزیان 
بود که به بررسی و نقد فیلم پرداخت. گرداننده این برنامه محمود پیروزیان بود.

برنامه فیلم و گفتگو – بیست و نهم آوریل ۲۰۲۱ 
یک   ،Unorthodox آوریل  ماه  مجازی  جلسه  در  بررسی  برای  انتخابی  فیلم 
سریال چهار قسمتی محصول 2۰2۰ و به کارگردانی ماریا شرودر بود. بازیگران 
این مجموعه شیرا هاس، آمیت رها و ارون آلتراس هستند. مهمان این برنامه 
فیلم  نقد  و  بررسی  به  که  بود  سناریونویس(  و  )بازیگر  هالم  دیوید  پاول  آقای 

پرداخت. گرداننده این برنامه محمود پیروزیان بود

برنامه آشپز که سه تا باشه – سیزدهم مارس ۲۰۲۱ 
باشه«   تا  آشپزی تحت عنوان »آشپز که سه  برنامه های  از سری  برنامه  اولین 
از عالقمندان  بسیاری  استقبال  با  برنامه  این  اجرا شد.   2۰21 مارس  در دهم 
آشپزی روبه رو شد. سیما کاشانی، ژاله شایان و ونوس صفایی سه آشپز مجری 
این برنامه بودند. در این جلسه طرز تهیه سبزی پلو با ماهی به همراه دسر لوز 

آموزش داده شد.

برنامه آشپز که سه تا باشه – دهم آوریل ۲۰۲۱ 
در این جلسه طرز تهیه کوفته تبریزی و باگت سیردار توسط سه آشپز مجری 
این برنامه سیما کاشانی، ژاله شایان و ونوس صفایی به عالقمندان آموزش داده 
شد. در انتها داوران نظرات خود را در مورد کیفیت غذای تهیه شده ارائه دادند.

جنگ فرهنگی – شانزدهم فوریه ۲۰۲۱ 
برگزار  صدر  علی  میزبانی  به  و  مجازی  صورت  به  فوریه  ماه  فرهنگی  جنگ 
عنوان  تحت  که  بود  آبکنار  مرتضاییان  حسین  برنامه  این  گردید. سخنران 
داستان نویسی و داستان کوتاه مطالبی را بیان کرد. در پایان سخنرانی جلسه 

پرسش و پاسخ برگزار شد.

شعر و شب های قرنطینه – بیست و یکم آوریل ۲۰۲۱
برنامه شبی با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های قرنطینه 
در تاریخ 21 آوریل برگزار شد. در این برنامه شعرهایی از سیف فرغانی خوانده شد 
و همچنین عالقمندان شعر های انتخابی خود را برای شرکت کنندگان این برنامه 

خواندند. این برنامه با اجرای فرشاد باباخانی و گروه شعر و ادب برگزار شد.

اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

Learn about 
Persian cuisineand more 

Find the recipes on pccsd.org

Three Chefs in the Kitchen 

Join our virtual programMeeting ID: 839 2615 6984

Financial support is provided by the City of San Diego 
Commission for Arts and Culture.
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جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان – نوزدهم مارچ ۲۰۲۱ 
به خاطر پاندمی، برنامه جشن نوروزی سال 14۰۰ به صورت آنالین برگزار شد. 
برنامه در دو نوبت، جمعه نوزدهم مارچ )شب عید( در ساعت هشت شب و 
یوتیوب  کانال  در  همزمان  ایران  وقت  به  شب  ده  ساعت  مارچ  بیستم  شنبه 
ابتدا خانم شهال سالح، رئیس  اینستاگرام پخش شد. در  کانون، فیسبوک و 
هیئت مدیره کانون، در کنار سفره بسیار زیبای هفت سین – که توسط خانم 
ونوس صفایی تهیه و چیده شده بود – فرا رسیدن نوروز و سال جدید را از طرف 
کانون تبریک گفت. سپس پیام های تبریک آقای نیتن فلچر، رئیس هیئت مدیره 
شهر سن دیگو، و آقای تاد گلوریا، شهردار سن دیگو، به اعضای کانون و جامعه 
ایرانی تبار پخش شد. دنباله برنامه پیام های شادی بخش کمدین های مشهور از 
جمله تهران، مکس امینی و ماز جبرانی به ایرانیان سراسر جهان بود. سپس 
آیال  به سرپرستی خانم  کانون،  ایرانی  رقص های  آکادمی  از هنرمندان  گروهی 

درفشاندار رقص زیبایی اجرا کردند. 

گروه  بود.  جشن  این  در  رستاک  مشهور  گروه  شرکت  اما  برنامه  اوج  نقطه 
رستاک در ده سال گذشته یکی از مطرح ترین و موفق ترین گروه های موسیقی 
در ایران بوده است. این گروه آهنگ های فراوانی از اقصی نقاط ایران جمع آوری، 
استقبال  با  گروه همیشه  این  آلبوم های  و  کنسرت ها  کرده اند.  اجرا  و  تنظیم 
بی نظیر همراه بوده است. رستاک با اجرای آهنگ های زیبایی از نواحی مختلف 
ایران، شور و حال فراوانی ایجاد کردند. این برنامه برای بازدید مجدد در کانال 

یوتیوب کانون فرهنگی ایرانیان موجود است.

پیام سوپروایزر نیتن فلچر 

سالم دوستان،

من ِنیِتن ِفِلِچر، رئیس هیئت مدیره کانتی سن دیگو هستم. باعث افتخار است 
که بار دیگر برای جشن نوروز در کنار شما هستم. تنوع نژادی و فرهنگی جامعه 
سن دیگو، آن چیزی است که جامعه ما را قوی تر می کند و در اینجا می خواهم 
از کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو كه برای رسیدن به این ایده همواره تالش 
و  حیاتی  بخش  دیگو،  سن  در  ایرانیان  جامعه  مشارکت  کنم .  تشکر  می كند 

ارزشمندی هست كه شهر سن دیگو را ممتاز می سازد.

نو و منظری  با دیدی  ادامه زندگی  برای پاکسازی روان، و  نوروز زمانی است 
جدید. نوروز زمان تجدید حیات است و گرامیداشت روِز نو، همان چیزی است 
که همه ما با اتحاد و در کنار هم گرامی می داریم. به امید روزی که کووید ـ19 
را با هم شکست دهیم. از طرف هیئت مدیره کانتی سن دیگو بهترین ها را برای 

شما آرزومندم و امیدوارم جشن آرام و دلنشینی داشته باشید.

پیام شهردار تاد گلوریا

با عرض سالم،

من تاد گلوریا، شهردار شهر سن دیگو هستم.

و  ایرانیان سن دیگو  فرهنگی  کانون  برای  نوروز خوبی  از طرف شهر سن دیگو 
جامعه ایرانیان شهرمان آرزو می کنم. شکی نیست که سال گذشته برای همه 
به  شدن  قوی  و  گرفتن  الهام  برای  امیدوارم  اما  بود،  چالش  از  پر  سالی  ما 
ارزش های  ارزش ها صحبت می کنم،  توجه کنید. من درباره  نوروز  ارزش های 

اساسی همچون صلح، همبستگی، آشتی، نوسازی و مراقبت از یکدیگر.

ما با هم و با افتخار برای آغاز روزی نو و سالی نو پیش می رویم. برای شما و 
عزیزان تان سالی پر از عشق، صلح، شادی و کامیابی آرزومندم.

نوروز مبارک!

برای اولین بار، به مناسبت نوروز، ساختمان کاونتی سن دیگو با چراغ های سبز، سفید و سرخ آزین شد.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

عشق و تنفر
از دیرباز تاریخ بشری، عشق و تنفر، دو نیروی بازیگر بسیار قوی در روند زندگی ما 
انسان ها بوده اند. عشق، به عنوان مهم ترین وجه تمایز بین حیوان و انسان، به صورت 
مهر و  مهربانی خود را نمایان می کند و در نهایت دوستی می آفریند و سازگاری و 
سازش. تنفر که به صورت خشونت زایدالوصفی خود را بروز می دهد و باعث و بانی 

جنگ ها، قتل عام ها، و خونریزی های شرم آور تاریخ ما بوده و خواهد بود.

سئوالی که شاید بارها در ذهن هر یک از ما نقش بسته است و شاید بی جواب هم 
مانده باشد این است که چگونه انسان شیرینی و آرامش حاصل از عشق و مهربانی 
را به تلخی های زجر آور تنفر فروخته است، تا جایی که به گمان من در اکثر موارد 
حتی قدرت عملکرد تنفر بر توان توانبخشی عشق نیز پیشی گرفته است. شاید 
بد نیست از خود سئوال کنیم که به چه دلیل از شرکت در یک مجلس دوستانه 
خودداری خواهیم کرد اگر بدانیم که شخصی در آن مجلس حضور دارد که ما از 
حضور وی در آن جمع در عذاب خواهیم بود. آیا شادمانی حاصل از دیدار چندین 
فرد از دوستان خود را به آسانی فدا نکرده ایم؟ آیا اجازه نداده ایم که قدرت خشم 
و تنفر بر توانمندی عشق و محبت پیروز شود؟ مگر نه این است که ادبیات غنی 
فرهنگ ایرانی سرشار از خلسه بی پایان عشق است و اکثریت قریب به اتفاق ما از 
شنیدن و خواندن این قطعات به نهایت زیبا گاه چنان مجذوب می شویم که سر 
از پا نمی شناسیم؟ پس چگونه است که قادر نیستیم ناخشنودی خود را در مقابل 

شادمانی دیدار دوستان دیگرمان مهار نماییم؟

این سئوال سهمگین سال هاست که ذهن مرا به خود واداشته است و باعث 
شده که برای پیدا کردن جوابی در خور تامل به گوشه و زوایای متفاوتی سرکشی 
کنم. در نتیجه این سرکشی ها، به عوامل مختلفی برخورد کرده ام که آنها را در 

این شماره با شمای خواننده در میان می گذارم:

اولین و شاید مهم ترین عامل را باید در ساختار ژنتیکی انسان دانست که به 
ما می آموزد که در ریشه یابی نهایی، تنفر و نمود خشونت، جزیی از نهاد بشری 
است  پدیده ای  عشق،  ولی  است  یافته  انتقال  انسان  به  حیوان  از  که  است 
آموختنی که در نتیجه آموزش و پرورش و با سعی و کوشش بسیار در روان 
به  رفتار کودکان خردسال دقت کنیم،  به  اگر  برای مثال،  انسان می نشیند. 
با  مبارزه  مثاًل  احساس خطر،  در صورت  که  کنیم  می توانیم مشاهده  راحتی 
رفتارهای  از  ناخودآگاه،   به گونه  اسباب بازی،  بر سر  دیگر  یا کودکان  کودک 
خشونت بار بهره می جویند. دلیل اصلی آن را من در این می بینم که کودکان، 
در آن سال های اندک حیات خویش همچنان تحت کنترل نهاد حیوانی خویش 
هستند. در سال های بعدی حیات  است که کودک، در اثر آموزش و دقت در 
رفتارهای والدین خویش، به قبح تنفر و خشونت پی می برد و با مهر و مهربانی 
آشنا می گردد و در نتیجه، به نسبت  کمتر از پیش به خشونت روی می آورد. 
البته متاسفانه در سال های آتی زندگی است که کودک دیروز، از اجتماع خود 
می آموزد تا تنفر را چون آتشی در زیر خاکستر وجود خود پنهان نگاه دارد تا 

دیگران به وی نگاه تحقیر آمیز نداشته باشند.  

تاریخ به خوبی حکایت از آن دارد که گاه مهر و مهربانی بر اریکه قدرت سوار 
بوده اند و گاه تنفر و خشونت زمام امور جامعه را در دست داشته اند. این حرکت 
نتیجه  در  که  زمانی  می شود.  تکرار  که  است  متمادی  قرون  برگشتی  و  رفت 
جنگ های فرسایشی و رویارویی با نکبت جنگ ها و نزاع ها، توان انسانی رو به 
تحلیل گذاشته است به یک باره پدیده احترام به حقوق و کرامت انسانی در مد 
پایانی بر جنگ ها و خونریزی ها باشند. متاسفانه قدرت  تا نقطه  نظر آمده اند 
مورد  این  در  آمده اند  انسان  به کمک  گوناگون  موارد  در  که  انسان  فراموشی 
خاص باعث شده اند که چهره خوفناک خشونت و جنگ در اثر مرور زمان رو به 
کمرنگ شدن بگذارند و باز بازار جنگ و خونریزی برقرار گردد. این سیر تسلسل 

دردناک دردی است نابهنگام بر جان جامعه انسانی.

دومین عامل، حضور سیاستمداران فاسد است که به دالیل گوناگون از جمله 
سهل انگاری ما مردمان بر اریکه قدرت سوار می شوند. این جمع فاسدانند که 
را  آتش خشم و خشونت  قوانین مخرب،  با سخنرانی های مکرر خود و وضع 
تا در نتیجه آن، مردمان یک جامعه  در جوامع مختلف روشن نگاه می دارند 
قدرت،  اریکه  بر  مدت تر  دراز  ماندگاری  با  تا  دهند  قرار  یکدیگر  مقابل  در  را 
رشد،  به  رو  جوامع  در  آنان  بپوشانند.  عمل  جامه  غیرانسانی خود  منافع  به 
و  گروه ها  به  را  جامعه  مختلف  اقشار  مذهبی  ایدئولوژی های  از  بهره گیری  با 
را در مقابل بی دین، مسلمان  دسته های گوناگون تقسیم می نمایند و دیندار 
در جوامع  قرار می دهند.  مقابل سنی  در  را  مقابل غیرمسلمان، شیعه  در  را 

پیشرفته، از مسائل نژادی استفاده می کنند و سیاه را در مقابل سفید، مکزیکی 
را در مقابل آمریکایی، دهقانان را در مقابل مردمان شهری، سرمایه دار را در 
مقابل تهیدست قرار می دهند تا از آب گل آلودی که فراهم نموده اند، ماهیان 

چاق و چله ای برای خود و همپالکی های خود بگیرند.

عامل سوم را من در نفس انقالب ها می دانم که به نوعی به گروهی از اقشار 
برای  نمایند.  بقای خود حذف  برای  را  دیگری  گروه  جامعه حق می دهند که 
توضیح بیشتر باید به مقدمه کوتاهی اشاره نمایم. به طور کلی جوامع بشری از 
الیه های گوناگونی تشکیل شده اند که در شرایط عادی در تناسب و تعادل به سر 
می برند. برای مثال اگر عامل سرمایه یا قدرت مالی را در نظر بگیریم، الیه های 
تهیدستان تشکیل می دهند.  را  را متمولین و الیه های تحتانی  باالیی جامعه 
حال اگر به جای عامل ثروت، عامل مهر و مهربانی را در نظر بگیریم این الیه ها 
و  فوقانی  الیه های  در  جامعه  اقشار  مهربان ترین  و  می شوند  جابه جایی  دچار 
نامهربان ترین گروه ها در الیه های تحتانی قرار می گیرند. اگر در میان متمولین 
می مانند  فوقانی  الیه های  در  باشند همچنان  داشته  وجود  نیز  مهربانی  افراد 
همچنان که اگر در بین تهیدستان افرادی وجود داشته باشند که کمتر بویی 
به  می مانند.  پابرجا  تحتانی  الیه های  در همان  باشند  برده  مهربانی  و  مهر  از 
همین ترتیب می توانیم به عوامل مختلف بیندیشیم و بر اساس آنها جا به جایی 

الیه های مختلف را نمونه سازی کنیم. 

سهمگین  زلزله ای  دچار  انسانی  جامعه  که  است  انقالب ها  در  کلی  طور  به 
دچار  انسانی  اجتماع  الیه های  طبیعی،  لرزه های  زمین  چون  و  می گردد 
تحتانی جامعه  دیروز در الیه های  تا  نابهنگام می گردند. قشری که  جابه جایی 
این قشر  نزول اجالل می نماید.  به الیه های فوقانی  قرار داشته است یک باره 
تازه به دوران رسیده برای بقای خود ناچار است که با اعمال خشونت بسیار، 
تا دیروز در الیه های فوقانی جامعه وجود داشته اند قلع و قمع  را که  افرادی 
نماید و خشونت را که در حالت ثبات جامعه به عنوان آتشی در زیر خاکستر 
پنهان مانده بود به حرکت وادارد و از یک سو در سطح جامعه و از سوی دیگر 
در تفکر روزانه مردمان جامعه قرار دهد. با این عمل، حس نفرت و در نتیجه، 
خشونت را که در حالت عادی می توانست رو به فراموشی بگذارد بار دیگر زنده 
انقالبی،  اعدام های  برای نمونه  زنده سازد.  و شفاف در ذهن مردمان جامعه 
مصادره اموال ناجوانمردانه، تجاوز به حقوق اقلیت های جنسی، عقیدتی و از 
این قبیل نابهنجاری ها را همگان به یاد داریم. نکته دیگری که در این راستا 
قابل ذکر است این است که افراد تازه به دوران رسیده در نتیجه یک انقالب، به 
دلیل فقدان آگاهی های الزم از ساز و کار الزم برای اداره جامعه، قادر به اداره 
جامعه برای درازمدت نخواهند بود و به همین دلیل است که برای استفاده و 
تمتع از این میوه خوشمزه ای که قرن ها در آرزویش بوده اند چاره ای نمی بینند 
جز اعمال خشونت های شرم آور. از این رو است که با صرف بودجه های کالن، 
به جای ایجاد رفاه برای مردمان جامعه، ناچارند تا با تقویت همه جانبه نیروهای 

سرکوبگر سعی در طوالنی کردن زمان استقرار خود در جایگاه جدید کنند.

در نتیجه انسان، با این که به خوبی به مزایای مهر و مهربانی و عشق آگاه است 
از یک سو در چنگال ژنتیک ارث برده از حیوان گرفتار است و از سوی دیگر 
اسیر دست سیاستمداران فاسد است که با بهره گیری از نقاط ضعف فکری و 
شخصیتی وی هر روزه او را از وادی عشق و دوستی جدا نموده و در جهنم 

خشونت و تنفر غوطه ور ساخته اند.

برای  ابتدا  در  چاره ای  راه  دنبال  به  اگر  است.  ما  با  نهایی  انتخاب  نهایت  در 
خویش و در نهایت برای جامعه خویش می گردیم باید به قدرت آموزش و پرورش 
ایمان بیاوریم و با مطالعه دقیق و همه جانبه و با به کارگیری منابع گوناگون و 
گاه متضاد، دالیل نابسامانی ها را دریابیم تا بتوانیم راهکارهای مناسب را برای 
فعال در ساختن سرنوشت  بسیار  بیابیم. شرکت  ناگوار  از شرایط  برون جست 
جامعه ای که اکنون در آن به سر می بریم از طریق شرکت آگاهانه در امر انتخابات 
محلی، ایالتی و والیتی امکان پذیر خواهد بود تا بتوانیم از حضور سیاستمداران 
فاسد در گوشه و زوایای کشور جلوگیری نماییم. کار ساده نخواهد بود و نیاز به 
صرف وقت و انرژی بسیار خواهد داشت. باید به یاد داشته باشیم شعر سعدی 

بزرگ را که : 

»مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد«

و اال

» با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نخواهد شد«.
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بقیه در صفحه 26
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»ما را آورده بودی وسط برهوت. حتا نمی توانستیم آدرس 
خانه مان را به کسی بدهیم؛ بگوییم کوچه ی چندم؟ خیابان 
چی؟ پالک چند؟ گفتی این جا شبیه همان جایی است 
که شب ها می نویسی اش. این جاست که درخت هایش از 

زمستان.  وسط  می شنوی  کبک  صدای  گفتی  تیره اند.  دور 
ُهری  دلم  که  توی خانه ای  آمدم  و  گرفتم  را  بچه  تا  دو  و دست  کردم  قبول 
پایین می ریخت وقتی بنیامین از پله های لق و نرده های چوبی یکی در میانش 
شلنگ تخته می انداخت و می رفت تا در را باز کند یا وسط حیاط بازی کند... 
تو  می شناخت.  مرا  بود  انگار صد سال  می کرد.  نگاهم  خانم عجیب  نسترن 
هم نمی دانستی که چرا او هم آمده وسط این برهوت و خانه ی کناری ما را 
خریده است. هم خوشحال بودم که همسایه داریم وهم دلم شور می زد وقتی 

چشم های سیاه و براق نسترن خانم را می دیدم.« 

شد،  چاپ   1389 سال  در  بار  نخستین  برای  بیاور  کاموا  برایم  بهار  رماِن  
نخستین رماِن مریم حسینیان که نامزد جایزه ی بنیاد هوشنِگ گلشیری هم 
شد. این رمان نمونه ای برجسته از گونه ی »گوتیک« در ادبیات ایران است، 
رمانی که در قالِب نامه نوشته شده و خبر از دروِن آشفته ی زنی می دهد در 
میانه ی فصلی سرد. رمان قصه ی زنی است رمان نویس که همراِه همسر و دو 
می رود  دورافتاده ی  منطقه ی  به  و  می شود  خارج  شهر  هیاهوی  از  فرزندش 
تا آرامش و فرصت بهتری داشته باشد برای نوشتن. ترکیبی از فضای مردِد 
و  می برد  پیش  را  داستان  هول زده،  زِن  یک  متناقض  درونیاِت  و  ُپراضطراب 
احساس های چندگانه ای برای مخاطِب خود می سازد. غافلگیری های متعدد 
و صحنه های تکان دهنده خواننده را جذب می کند و آماده اش می سازد تا به 

سپیدِی برف مشکوکی چشم بدوزد که انگار نمی خواهد آب شود.

هشتم  و  بیست  تا  است  ماه  دی  چهارم  و  بیست  از  داستان  ظاهری  زمان 
اردیبهشت. مکان داستان در شهر مشهد و در حوالی آن است. راوی، داستان 

را به صورت نامه و خطاب به همسرش می نویسد.

این رمان شامل بیست و سه فصل است. راوی در انتهای هر فصل نام خودش، 
مریم را به عنوان امضا آورده است اما فصل آخر با نام نگار امضا شده است. 
دقیقا در انتهای همین فصل است که ابهامی که از آغاز رمان برای خواننده به 

وجود آمده از بین می رود. 

نویسنده با تبحر الیه به الیه  شخصیت های داستانی را می سازد. مریم را با 
سردردها و ترس هایش، شوهرش را با یادداشت هایش، پسرش بنیامین را با 
سی دی َبتمن دو، دختر شیرخوارش نگار را با حسادت به برادرش بنیامین، 
و نسترن زن همسایه را با بافتنی هایش، مهتاب دخترعمه همیشه عاشق را با 
مهربانی هایش، و سعید نادرپور را با رنوی قراضه اش. مریم صداِی خش خش و 
سنگین موجودی را درخانه حس می کند، پیرمردی با موهای سپید که ساکن 
و دیوار بسته عبور کند و معجزاتی  از در  پایین خانه است و می تواند  طبقه 
با  نامش  که  پیرمردی  است،  گذاشته  »سالم«  را  او  نام  مریم  باشد.  داشته 
»کلمه« عجین شده است و در طبقه اول خانه زندگی می کند و از روی دفتر 
کرده  حکاکی  اول  طبقه  دیوارهای  بر  را  کلماتی  مریم،  شوهر  یادداشت های 
است. وقایع عجیبی در داستان رخ می دهد که کشش الزم را برای خواننده 
فراهم می کند تا داستان را دنبال کند. گم شدن بنیامین در برف ها و پیدا 
شدنش یکی از این وقایع عجیب است. نسترن خانم و خانه اش از عجایب دیگر 

داستان هستند.

بوده اند.  همکالس  ادبیات  دانشکده  در  ازدواج  از  پیش  شوهرش  و  مریم 
»همیشه از خدا می خواستم که وقتی بچه ها می خوابند با هم بنشینیم و از هر 

بهار برایم کاموا  بیاور
)رمان(

نوشته مریم حسینیان
نشر چشمه

دری بگوییم. معموال حرف های مان از یک جمله ی ساده شروع 
بازی هایش.  و  دنیا  پدر  گور  که  می رسیدیم  این  به  و  می شد 
اینها را می گفتیم تا یادمان نماند آن همه چیز توی زندگی مان 
نمی آوردیم.« شوهر  به دست  و شاید هیچ وقت هم  نداشتیم 
مریم هر آنچه به ذهنش رسیده در دفتری یاداشت کرده و نام 
دست  از  را  دفترچه  این  بار  دو  است.  گذاشته  جرقه ها  را  آنها 
می دهد و یک بار نسترن خانم آن را پیدا می کند. خواننده این 
خانم  نسترن  وجود  نمی داند  رمان  فصل  آخرین  از  قبل  تا  رمان 
ساخته  اینها  که  این  یا  کند  باور  را  »سالم«  نام  به  پیرمردی  و 
ذهن مریم هستند. اما در فصل آخر مشخص می شود که مریم به 
پا به برهوت نگذاشته بلکه داستان  خاطر داستان نویسی شوهرش 
نویس واقعی خود اوست. اوست که مجرد است و نام واقعی اش نگار است. او 
با نام مستعار مریم داستانی از مرگ بچه های فرضی خود  تا  به برهوت آمده 
بنویسد تا انتقام خواهرزاده هایی را که باعث مرگ شان شده از خودش بگیرد، 
را نوشته است که  نگار  بنیامین و  را. مریم داستان  بچه های خواهرش نغمه 
همچون گنجشکان و پرندگان بی دفاع در سرمای زمستان روی درخت و زیر 
برف خشک شده اند. با داستانش لباسی از کاموا برای آنها می بافد تا سردشان 
از این که لباسی از کاموا تن شان را  نشود. اما گنجشکک های داستان پیش 
گرم کند، پرواز کرده اند و رفته اند. همان گونه که فرزندان نغمه در تصادف جان 
باخته اند. مریم داستان آدم ها را می گوید، داستان نگار و نغمه و نیما، خواهرها 
و برادرهایی که همچون درخت سبز شده بودند ولی تنهایی شان مملو از زخم 
بوده است. درختانی که زمستان و سرما و زخم ها را پشت سر می گذارند، بدون 

آن که لباسی گرم بر تن داشته باشند.
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گردآوری از سعید نوری بوشهری 

هنوز بهار است، فصل زایش و رویش، فصل سبز. هوا رو به گرمی می رود. دل 
بی تاِب گلگشتی در گلشن و صحرا است، گردشی در کوهپایه و یا در کنار آب. 
نوازش گل های وحشی ریز یا دستی در آب بردن و بر صورت فشاندن. اما چه 
سود که دل غصه »تشنگی خاک« وطن می خورد و زحمت »سیلی سرمای« 
خانه می برد. شعر و موسیقی را مرهمی می دانم بر زخِم »گل های سپید«. باشد 

تا »معجزه باران« را ببینیم و »روز میالد اقاقی ها« را جشن بگیریم.

بهار را باور کن
باز کن پنجره ها را که نسیم

روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد

و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ

شمع روشن کرده است
همه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیالس

هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست

باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست

که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند

تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست

توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد

با سر و سینه گل های سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد

هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را

جشن می گیرد
خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی
تو چرا این همه دلتنگ شدی

باز کن پنجره ها را
و بهاران را

باور کن!

»فریدون مشیری – از دفتر شعر  بهار را باورکن«

محمدحسن ـ بیوک ـ  معیری )زاده 1288 در تهران – درگذشته 1347 در 
تهران(، معروف به رهی معیری، غزل سرای معاصر ایران است. او تشخصی ویژه 
در ترانه سرایی و تصنیف سرایی دارد. تصنیف های »شد خزان«، »شب جدایی«، 

»کاروان«، »مرغ حق« و »جوانی« از آثار ماندنی رهی معیری هستند.

خیال انگیز

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
نداری غیر از این عیبی که می دانی که زیبایی

من از دلبستگی های تو با آیینه دانستم
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی
به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را

تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی
منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم

تویی مهر و منم اختر که می میرم چو می آیی
مراد ما نجویی ورنه رندان هوس جو را
بهار شادی انگیزی حریف باده پیمایی

مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند
میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی
کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو

دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی
مرا گفتی: که از پیر خرد پرسم عالج خود

خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی
من آزرده دل را کس گره از کار نگشاید

مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی
رهی تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن

که با این ناتوانی ها به ترک جان توانایی

»رهی معیری، غزل ها  ـ  جلد اول «

فریده شبانفر داستان نویس، مترجم و محقق ساکن لس آنجلس است. از او قبال 
یک داستان کوتاه به نام »ناگهان در نیمه شب« و ترجمه قطعه »پرهیب زن 
سرخ پوست« )نوشته گبریال میسترال ( را از کتاب »دو نیمه ی من« در نشریه 
پیک آورده ایم. شعر دوزبانه خانه گمشده – The Lost House سروده فریده 

شبانفر را به خوانندگان گرامی این شماره پیک تقدیم می کنیم.

خانه گمشده

خواهر به دوستش التماس می کند، 
عکسی از خانه ما برایم بفرست

خانه قدیمی ما که ترکش کردیم
و جوانی با تکه ای از خود را به آن سپردیم

بی خداحافظی، بی امید بازگشت

او سی سال پیش با موی سیاه به دوستش سپرد
ترا به خدا فقط یک عکس...

دوست هنوز قول می دهد.

خواهر هر شب خانه را در خواب می بیند
با درخت انجیر و گالبی و چتِر توِت سرخ،

با گل های زنبق بنفش
که بهارانه شکفته می شدند،

و گل یخ بر ساقه های بی برگ برفی

The Lost House
Sister is pleading with her friend; 
Send me a picture of our house,
Our old house that we abandoned,
Without a farewell, with no hope of return.
Entrusting it with our youth and a piece of ourselves,

Thirty years ago, she with her black hair, asked Friend; 
For the sake of God, only one picture...
Friend is still promising.

Every night, Sister sees the house in her dreams
With fig, pear and red berry trees like umbrellas,
With blooming purple irises in spring, 
And snow flowers on leafless snowy branches 
And a rocket ـ shaped fish pool 
Where a turtle drowns.

Her dreams are full of Mother with moist eyes,
Whispering a melody from behind her sewing machine, 
And a hen laying eggs by her winding hand.

In a corner of Sister’s dreams, Father with a secret smile,
Ploughing the dirt in the garden 
 For planting summer greens,
Or shoveling winter snow off the roof.

Sister laments, the white hairs growing on her temples;
All I asked for was a picture of the house...
Which house? A passing traveler says ...it can’t be found,
They knocked them down, years ago.

Farideh Shabanfar, July 2018
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و حوضی سیمانی به شکل موشک 
که الک پشت درآن غرق می شود.

او خوابش پر است از مادر با چشم نم دار
که پشت چرخ خیاطی آهنگی زمزمه می کند 

و مرغی کنار دست چرخانش تخم می گذارد. 

در گوشه ای از خوابش، پدر با لبخندی نیمه پنهان 
باغچه را برای سبزی کاری تابستان بیل می زند
یا بر بام، برف های زمستانی را پارو می کشد. 

خواهر با موهای سفید روی شقیقه اش التماس می کند، 
من فقط یک عکس خواستم، عکس خانه و... 

مسافری در گذر می گوید کدام خانه؟
پیداشدنی نیست...

همه را سال هاست کوبیده اند. 

    » فریده شبانفر – جوالی 2018«

خطبۀ زمستانی
حماسه ای برای کوهسار البرز و قله اش: دماوند

ای آتشی که شعله کشان از درون شب
برخاستی به رقص،

اما بدل به سنگ شدی در سحرگهان!
ای یادگار خشم فروخوردۀ زمین
در روزگاِر گسترِش ظلِم آسمان!

ای معنی غرور،
نقطۀ طلوع و غروب حماسه ها،

ای کوه پر شکوه اساطیر باستان:
ای خانۀ قباد،

ای آشیان سنگی سیمرِغ سرنوشت
ای سرزمین کودکِی زال پهلوان!

ای قلۀ شگرف،
گور بی نشانۀ جمشید تیره روز،

ای صخرۀ عقوبِت ضحاِک تیره جان!
ای کوه، ای تهمتن ، ای جنگجوی پیر،

ای آنکه خود به چاه برادر فرو شدی
اما کاله سروری خسروانه را

 ـ  در لحظۀ سقوط  ـ 
از تنگنای چاه رساندی به کهکشان!

ای قلۀ سپید در آفاق کودکی:
چون کله قند سیمین در کاغذ کبود،

ای کوه نوظهور در اوهام شاعری:
چون میِخ غول پیکر بر خیمۀ زمان

من در شبی که زنجره ها نیز خفته اند:
تنهاترین صدای جهانم که هیچ گاه

از هیچ سو، به هیچ صدایی نمی رسم
من در سکوِت یخ زدۀ این شب سیاه:

تنهاترین صدایم و تنهاترین َکَسم،
تنهاتر از خدا:

در کار آفرینش مستانۀ جهان،
تنهاتر از صدای دعای ستاره ها:

در امتداد دست درختان بی زبان،
تنهاتر از سرود سحرگاهی نسیم:

در شهر خفتگان.

هان، ای ستیغ دور!
آیا بر آستان بهاری که می رسد:

تنهاترین صدای جهان را، سکوت تو
امکان انعکاس تواند داد؟

آیا صدای گمشدۀ من  ـ  َنَفس زنان  ـ 
راهی به ارتفاع تو خواهد برد؟

آیا دهان سرد تو را، لحن گرم من
آتشفشان تازه تواند کرد؟

آه ای خموش پاک،
ای چهرۀ عبوس زمستانی،

ای شیر خشمگین!
آیا من از دریچۀ این غربت شگفت

بار دگر، برآمدن آفتاب را
از ُگردۀ فراخ تو خواهم دید؟

آیا ترا دوباره توانم دید؟

لس آنجلس 
نوزدهم دی ماه 1371، نهم ژانویه 1993

»نادر نادرپور – زمین و زمان«

The Lost House
Sister is pleading with her friend; 
Send me a picture of our house,
Our old house that we abandoned,
Without a farewell, with no hope of return.
Entrusting it with our youth and a piece of ourselves,

Thirty years ago, she with her black hair, asked Friend; 
For the sake of God, only one picture...
Friend is still promising.

Every night, Sister sees the house in her dreams
With fig, pear and red berry trees like umbrellas,
With blooming purple irises in spring, 
And snow flowers on leafless snowy branches 
And a rocket ـ shaped fish pool 
Where a turtle drowns.

Her dreams are full of Mother with moist eyes,
Whispering a melody from behind her sewing machine, 
And a hen laying eggs by her winding hand.

In a corner of Sister’s dreams, Father with a secret smile,
Ploughing the dirt in the garden 
 For planting summer greens,
Or shoveling winter snow off the roof.

Sister laments, the white hairs growing on her temples;
All I asked for was a picture of the house...
Which house? A passing traveler says ...it can’t be found,
They knocked them down, years ago.

Farideh Shabanfar, July 2018
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Please follow us on 

Facebook, Instagram and our website: 

issd.pccsd,org 

سی و دومین جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو

به خاطر پندمی کوود 19، جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو امسال به صورت 
مجازی و از طریق زوم در روز یکشنبه بیست و یکم مارچ بر گزار شد. دانش آموزان 
و خانواده ها شان در محیط امن به تماشای برنامه پرداختند. برنامه های بسیار 
متنوع از اجرای سرود ای ایران و آهنگ های محلی گرفته تا اجرای موسیقی و 
رقص های زیبا و گوناگون همه و همه توسط خود دانش آموزان اجرا گردید. به 
خاطر محدودیت های بی شمار، این برنامه ها از پیش ضبط شده بودند و به نوبت 
به اجرا در آمدند. در قسمتی از برنامه، اسامی دانش آموزان ممتاز که بورسیه به 
آنها تعلق می گیرد اعالم شد.هر سال جشن نوروزی مدرسه به یک نفر یا گروهی 
که فعالیت فرهنگی فوق العاده ای داشته تقدیم می گردد. امسال این برنامه به 
تمامی آموزگاران مدرسه تقدیم شد. این آموزگاران با تالش فوق العاده توانستند 
این  انجام دهند. ویدیوی  را به بهترین روش  آنالین  از کالس به آموزش  گذار 

برنامه در کانال یوتیوب مدرسه در دسترس است. 
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The 32nd Nowruz Celebration of the 
Iranian School of San Diego

Due to the ongoing pandemic, instead of our traditional 
Nowruz celebration at the school auditorium, we 
celebrated Nowruz virtually via Zoom. The event was held 
on Sunday, March 21, 2021. Students and their families 
watched the program from the safety of their homes. 
The “Ey Iran” anthem and folk songs were performed by 
all students and were pre-recorded. Several dances by 
our own Persian Dance Academy and a performance of 
the “setar” recital were shown during the presentation. 
Scholarship recipients were also recognized.  It has been 
our tradition to dedicate the ISSD Nowruz program to 
a person who has been instrumental in promoting the 
Persian language and Iranian culture in the community; 
this year the program was dedicated to all our ISSD 
teachers who were instrumental in the smooth transition 
from in person to online teaching. The ISSD Nowruz 
recording is available on the school’s YouTube Channel 
(iranianschoolSD).

جشن پایان سال تحصیلی
End of the Academic Year Celebration

Sunday, May 23, 2021 at 11 AM
 with virtual music and dance
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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 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 

»مدی کر برای همه« است.

هابیل: خوب شد عید تونستیم جمع شیم و دیداری تازه کنیم. پارسال که اصال 
ویروس کوفتی شدیم که جرات  این  نفهمیدیم چی شد؟ همچی همه غافلگیر 
نکردیم جم بخوریم. می گن سالی که نکوست از بهارش پیداست. اون بهار گند، 
سال گندتری هم دنبالش بود. ولی  انگار تا تابستون اوضاع قدری روبراه تر می شه. 
البته فکر نمی کنم اوضاع نرمال بشه ولی همینش هم غنیمته. راستی شنیدم 

واکسن هم زدید.
قابیل: آره، هفته پیش باالخره به خاطر بیماری زنم به هردومون واکسن زدند. یه 
خورده خیالمون راحت شد. باهات موافقم پارسال واقعًا سال گندی بود. فکر کنم 
تغییراتی که روی مردم و جامعه پیدا شد، اثرش حاال حاالها از بین نره. مهم ترینش 
اینه که آدم قدر عافیت رو می دونه. ما خوشبختانه کارمون رو از دست ندادیم، 

هیچ کدوم هم مریض نشدیم. ولی زندگی خیلی ها به هم ریخت.
می تونست  آره،  هابیل: 
خیلی بدتر باشه. اگه ترامپ 
بود  شده  انتخاب  دوباره 
واسش  دلت  راستی  چی؟ 
یکی،  قول  به  نشده؟  تنگ 
چهار سال انگار یکی داشت 
پشت پنجره مون دائم تیرآهن خالی می کرد. عجب چهار سالی بود! همین اآلنش 
هم انگار ده سال گذشته! پیرمون کرد. هر روز یه بلبشو، یه معرکه! پونصد هزار 
نفر رو به کشتن داد. اصاًل از یادش هم مورمورم می شه. تو و رفیق هات هم که تا 
آخر ازش حمایت کردین. ولی خودمونیم، اآلن احساس آرامش نمی کنی؟ آخرین 
دفعه ای که اخبار گوش کردی کی بود؟ نمی تونی منکر بشی که بایدن آرامش 

آورده.  جون من کاله تو قاضی کن؛ مردم امیدوارتر نشدن به آینده؟
قابیل: آره به نظر می آد که اوضاع آروم تره. ولی خوب چه انتظاری داری وقتی 
نزدیک دو تریلیون پول می ریزه توی مملکت. فقط اونهایی که حالیشونه می فهمن 
که تزریق پول توی بازار یه عالج موقتیه. پول چاپ کردن و ریختن توی مردم که 
کاری نداره. یکی باید این پول رو پس بده. یعنی ما و بچه ها و نوه هامون تا ابد 

زیر قرضیم.
هابیل: عجب پس نگران بدهی دولتی؟ ندیدم اون موقعی که ترامپ با قانون 
مالیاتیش که به نفع میلیاردرها بود و یک و نیم تریلیون به قرض دولت اضافه 
کرد، این آدم های فهمیده که می گی اعتراضی کرده باشن! بگذریم، نمی خوام 
در مورد گذشته و ترامپ حرف بزنم. می خواستم ببینم نظرت در مورد »بیمۀ 
باهاش  خیلی  قبال  می دونم  چیه؟  همه«  برای  کر  »مدی  همون  یا  همگانی« 
از  درصد   46 آمار  طبق  اآلن  »سوسیالیستیه«.  می گفتی  و  بودی  مخالف 
برای  کر  »مدی  طرفدار  دموکرات ها  درصد  هفتاد  نزدیک  و  جمهوری خواه ها 

همه« هستن؛ هنوز نظرت عوض نشده؟
قابیل: نه، نظرم عوض نشده. فکر می کنم اگه دولت بخواد سالمت و بهداشت 
مردم رو کاماًل قبضه کنه یه چیزی می شه مثل انگلیس یا کانادا. تازه اگه مثل 
اونا بشه خیلی شانس آوردیم. کانادا همه اش سی میلیون جمعیت داره و انگلیس 

»مدی کر« برای همه

یا کشورهای دیگه فوقش هفتاد هشتاد میلیونن. آمریکا سیصد و سی میلیون 
جمعیت داره، پراکنده توی این کشور وسیع. دولت هر کاری رو دست گرفته 
خراب کرده. اینجا دیگه مسئله جاده و اداره مالیات و اینا نیست. اینجا پای جون 
مردم وسطه. این آماری رو هم که می گی فکر کنم یه تعدادش به خاطر همین 
پاندمی و واکسنه. آمریکایی جماعت نمی تونه قبول کنه که دکترش رو دولت 
تعیین کنه یا اگه بخواد عمل جراحی بکنه باید توی نوبت وایسه. آمریکایی ها 

خیلی به آزادی فردی اهمیت می دن و زیر بار نمی رن.
هابیل: همه این اطالعاتی که دادی قابل بحثه ولی به نظر من این بی اعتمادی 
که می گی بیشتر به خاطر نداشن اطالعاته؛ در واقع داشتن اطالعات غلط که 
شرکت های بیمه و یه مشت بلندگوهاشون توی رسانه های دست راستی مطرح 
یه  آمریکا  مردم  که  بودم  توهمات  این  گرفتار  مدت ها  هم  من  خود  می کنن. 
همچین چیزی رو قبول نمی کنن. فکر می کردم اکثر مردم که یا واسه بخش 
خصوصی کار می کنن یا دولت، بیمه سالمتی و اجتماعی دارن. اونایی هم که 
فقیرن از »مدی کر« یا توی کالیفرنیا از »مدی َکل« استفاده می کنن. پس بیشتر 
مردم غیر از اون سی میلیون پا در هوا یه جور پوشش دارن. اون سی میلیون رو 
هم قرار بود »اوباما کر« پوشش بده. ولی دیدیم توی همین ده دوازده سال که 
»اوباما کر« اومده، نه تنها اوضاع بهتر نشد که بیمه ها دو برابر، خرج دکتر و دوا 
و بیمارستان خیلی بیشتر و پوشش کمتر شده. به جاش سود شرکت های بیمه 
سر به آسمون کشیده. این سیستم غلطه و باید درست بشه. اگه مردم پوشش 
یونیورسال داشتن مسلما تلفات کووید خیلی کمتر بود. این بهاییه که مردم دارن 

می دن ولی کم کم داره دوزاریشون می افته.
قابیل: تو خیلی خوشبینی. فکر می کنی اگه همه بیمه دولتی داشته باشن هر 
می تون  بخوان  دکتری 
رو  مداوا  بهترین  و  برن 
همیشه  دولت  بگیرن؟ 
ارزون ترین  می کنه  سعی 
بعد  کنه.  انتخاب  رو 
و  دکترها  از  خیلی  هم 
»مدی  بیمارستان ها 
رو  کر«  »مدی  و  کل« 
قبول نمی کنن. چون دولت خوب و به موقع پولشون رو نمی ده. من خوشحالم 
که حق انتخاب دارم. بذار یه تجربه شخصی برات بگم. چند سال پیش که زنم 
سرطان سینه گرفته بود، هم زمان یکی از همکارام هم زنش به سرطان مبتال 
شده بود. بیمه ما »پی پی او« بود و توی بهترین بیمارستان شهر از جراحی گرفته 
تا شیمی درمانی کارهای زنم پیش رفت. همسر دوستم بیمه اش »اچ ام او« و 
ارزون تر بود و توی یه بیمارستان معمولی کارهاش رو انجام داد؛ سرویسی که ما 

گرفتیم زمین تا آسمون با مال اونا فرق داشت.
هابیل: خوب همین دقیقا چیزیه که من می گم. شرکت های بیمه این تفاوت ها رو 
ایجاد می کنن تا بتونن سود بیشتری به جیب بزنن. اگه همه به همۀ سرویس ها، 
بزار  می گیرن.  خوب  سرویس  همه  باشن  داشته  راه  بیمارستان ها  و  دکترها 
داری. هزینۀ  بیشتر دوست  رو  رقم  و  تو عدد  بزنم چون  باهات حرف  نمره  با 
بهداشت فردی در آمریکا نزدیک یازده هزار دالر در ساله، در حالی که متوسط 
کشورهای پیشرفته تقریبا نصف اینه. در کل، وضع بهداشت توی آمریکا بدتر از 
همه کشورهای پیشرفته دنیاست. تو در مورد »مدی کر« یعنی بیمه دولتی ای 
که همه افراد باالی 65 سال رو شامل می شه چی می دونی؟ کسایی که ازش 
استفاده می کنن راضی ان یا نه؟ »مدی کر« بزرگ ترین بیمه سالمتی آمریکاست 
و همه دکترها و همه بیمارستان ها هم اون رو قبول دارن. اگه واسه 65 ساله به 

باالها خوبه چرا واسه جوون ترها کار نکنه؟

اآلن طبق آمار 46 درصد از جمهوری خواه ها و 
نزدیک هفتاد درصد دموکرات ها طرفدار »مدی 

کر« کر برای همه« هستن... »اوباما  که  سال  دوازده  ده  همین    توی 
اومده، نه تنها اوضاع بهتر نشد که بیمه ها دو 
برابر، خرج دکتر و دوا و بیمارستان خیلی بیشتر 
و پوشش کمتر شده. به جاش سود شرکت های 

  بیمه سر به آسمون کشیده. 
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قابیل: درسته من هم در مورد »مدی کر« چیز بدی نشنیدم. فقط همه می گن 
که به زودی ورشکسته می شه. درباره سوشال سکیورتی هم همین رو می گن. 
خوب مِن نوعی چرا باید ریسک کنم؟ ماها کامال از بیمه مون راضی هستیم. اکثر 
مردم هم همین طورن. پنجاه درصد مردم اآلن از طریق کارشون بیمه می گیرن. 
حق انتخاب هم دارن که نوع گرون ترش رو بگیرن یا نوع ارزون ترش رو. ولی به 

هرحال پوشش دارن و راضی هم هستن.
هابیل: راضی که چه عرض کنم تو می دونی »پریمیوم«ی که توی کارمند و کمپانی 
کارفرمات برای بیمه ات می دین توی ده سال گذشته دو برابر شده؟ می دونی این 
پول اضافی که دادی کجا رفته؟ صاف توی جیب شرکت های بیمه. تو می دونی 
که خیلی از مردم مجبورن رئیس های گند دماغ و کمپانی های گندشون رو تحمل 
کنن چون لنگ بیمه شون هستن؟ خیلی از مردم جرات ریسک و کار جدید رو 
رو مجبور  تو  بیمه  اینجا شرکت های  بیمه هستن. مگه  زمین گیر  ندارن چون 
نمی کنن اول بری پیش دکتری که توی لیست اوناس بعد اگه اون تشخیص داد 
بفرسته پیش متخصص یا فالن آزمایش رو بده؟ یه مشت کارمند غیرمتخصص 
دفاتر،  این  توی  نشستن 
در مورد سالمتی من و تو 
بچه مون تصمیم  و  و زن 
می شه  که کجا  می گیرن 
پول خرج نکرد تا بره توی 
تو  شرکت هاشون.  جیب 
می دونی با »مدی کر برای همه« نه تنها همه از پیر و جوون پوشش بهداشتی 
می گیرن، بلکه تمام سود اون شرکت های بیمه هم بر می گرده به جیب مردم. 

شرکت های بیمه همه شون انگل هستن. 
قابیل: به فرض این که این چیزهایی که گفتی همه درست باشه، اکثر مردم 
هم »مدی کر برای همه« رو بخوان، مگه می شه با شرکت های بیمه درافتاد؟  
توی  و سنا، دست شون  تا کنگره  گرفته  رئیس جمهور  از  اکثر سیاست مدارها، 
جیب شرکت های بیمه است. این مسئله واسه شرکت های بیمه، بودن یا نبودنه. 
که  این  واسه  چی؟  واسه  می کنن؟  کاندیداها  خرج  چقدر  سال  هر  می دونی 
هواشون رو داشته باشن؛ عاشق چشم و ابروی اونا که نیستن. توی این مملکت 
خودت بهتر می دونی پول حرف آخر رو می زنه. اون جمهوری خواه ها که از بیخ و 
بن با این قضیه مخالفن و هرکاری می کنن که جلوی مطرح شدن و تصویب ش 
رو بگیرن. مگه یادت رفته »اوباما کر« رو چند دفعه خواستن نابود کنن؟ واسه 
همین زیاد امیدوار نباش حاال که توی کنگره یه اکثریت رقیق دارید، یک همچین  

چیزی محاله حتی به مرحله رای گیری برسه.
هابیل: متاسفانه در  این مورد باهات موافقم، ولی هنوز با نتیجه گیریت مخالفم. 
شرکت های بیمه خیلی قدرت دارن و هر موقع مسئله بیمه سالمتی به هر نحوی 
مطرح شده اونا شمشیر رو از رو بستن و به جنگ اومدن و آخرش هم  برنده 
هستن  اونا  وامدار  کنگره  اعضای  و  سناتورها  از  خیلی  که  هم  رو  این  شدن. 
می دونم. ولی اوضاع داره عوض می شه؛ طوری که این پاندمی مردم بیمه نشده 
رو کشتار کرد و باال رفتن هزینه بیمه و بهداشت، باعث شده این فلسفه توی 
مردم قبول بشه. ده سال پیش این طور نبود. اآلن توی همین سن دیگو از پنج 
نماینده کنگره سه نفر طرفدار »مدی کر برای همه« هستن. فکر می کنی چی 
باعث شده این نماینده ها نظرشون عوض بشه؟ در واقع بیشتر نظر اونا نبوده که 
مساعد شده، فشار مردم نظرشون رو عوض کرده یا مردم اونا رو عوض کردن. 
تنها راهش همینه، باید دست اونا رو از جیب شرکت های بیمه درآورد. پوشش 
بیمه سالمتی و بهداشت از حقوق بشره. نماینده هایی که هنوز باهاش مخالفند 
باید زیر فشارشون گذاشت. دستگاه تبلیغات راست همه جا داره سمپاشی می کنه 
که »مدی کر برای همه« سوسیالیستیه و مرتب مثال های مسخره از این ور و 
اون ور می آرن که وضع بهداشت و درمان فالن کشور که به اصطالح بهداشت 
یونیورسال دارند َبده و این حرفا. باید این مزخرفات رو هم افشا کرد. »مدی کر« 
خیلی پیشرفته تر از سیستم های کانادا و انگلیسه، هم از نظر پوشش بهداشتی 
خیلی بهتر از وضع فعلیه، هم از نظر مالی خیلی به نفع مردمه. نظر نماینده ها رو 
می شه با دو خط ایمیل که از طرف هزاران نفر مردم حوزه شون برسه عوض کرد.

 »مدی کر« بزرگ ترین بیمه  سالمتی آمریکاست 
و همه دکترها و همه بیمارستان ها هم اون رو 
قبول دارن. اگه واسه  65 ساله به باالها خوبه 

چرا واسه جوون ترها کار نکنه؟ 

Taraneh Naraghi
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* خواندن پاراگراف اول داستان فیلم را لو می دهد.*

در جنوب  است  تلخی  قصه ی  پروانه«  »ِشنای  کارت  بلند محمد  فیلم  اولین 
شهر تهران. پیچ و تاب های دراماتیک، داستانی معمایی، و ساختاری خوش فرم 
همگی دست به دست هم داده اند تا فیلم را دیدنی و الیق تمجید کنند. فردی 
ناشناس در استخر زنانه از پروانه فیلم می گیرد. زمانی که فیلم در پایین شهر 
پخش می شود، همسر او، هاشم، که گنده الت محله است در آِن یک حمله ی 
عصبی، پروانه را به قتل می رساند. برادر هاشم، حجت، که زمان قتل پروانه در 
محل حادثه حضور داشته، به همراه پدر به دنبال گرفتن رضایت برای هاشم 
هستند. در این بین، پدر پروانه تنها به شرط  پیدا شدن کسی که فیلم را گرفته 

و پخش کرده، حاضر به دادن رضایت می شود.  

است.  آن  دقیق  و  کامل  شخصیت پردازی  پروانه«  »ِشنای  برنده ی  برگ 
شخصیت ها به درستی معرفی می شوند و کارکرد آنها در تداوم داستان نقش 
مهمی دارد. چه پروانه که آغاز بی نظیر فیلم با سرگردانی اوست و در همان چند 
سکانس اول حضور چشمگیری دارد، چه هاشم که در چند سکانس کلیدی در 
زندان داستان فیلم را به تعلیق های غافلگیر کننده ای گره می زند، و چه حجت 
رقم  را  اثری خوش ساخت  هم  کنار  در  اوست، همگی  بر دوش  فیلم  بار  که 
زده اند. فرآیند تغییر شخصیت حجت روندی منطقی را طی می کند و فیلمساز 
طول  در  حجت  نمی دهد.  سوق  خشونت  سمت  به  و  متحول  را  او  عجوالنه 
قصه آهسته و پیوسته دل به ماجرا می زند، و متوجه لزوم بکارگیری خشونت 
تغییر  را  با هم محلی هایش  مواجه خود  زبان  نهایتًا  و  می شود  زندگی اش  در 
می دهد. در اولین سکانسی که ما با حجت روبرو می شویم، او را شخصیتی آرام 
و سربه زیر می بینیم. او در مقابل مشترِی عصبی و بی نزاکتی که حتی برخورِد 
خشن فیزیکی با او دارد، خیلی آرام و محترمانه برخورد می کند. این شناخت 
پروانه و  از قتل  به تدریج رنگ می بازد؛ حجت پس  از شخصیت حجت  اولیه 
به زندان افتادن هاشم به فرد دیگری تبدیل می شود. او که خود را از جنس 
و بافت جامعه ی اطراف خود نمی بیند، به مرور زمان با افراد این جامعه دچار 
تقابل می شود و در ارتباطات انسانی اش به بن بست می رسد. در این راستا، 
تنها راهی که پیش روی خود می بیند، هم رنگ جماعت شدن است. کارت به 
خوبی از حجت قهرمانی منفرد و فعال می سازد و جواد عزتی با آن بازی جسور 

و قدرتمند بهترین نقش آفرین فیلم است. 

فیلمبرداری دقیق سامان لطفیان و موسیقی بسیار خوب مسعود سخاوت دوست 
یکدست  و  روان  بازی های  با  ویژه  داستان گویی  این  برای  خوبی  همراهان 
هستند. در واقع موسیقی و دوربین به شناساندن شخصیت ها و موقعیت شان 
کمک می کنند. در سکانسی که حجت به پارکینگ می رود تا ماشین تصادفی 
خود را تحویل بگیرد، نماهای ویژه ای از حجت می بینیم. قاب بندی ها تنهایی 
با خشم شروع  او  زمانی که  نمایان می کنند، و درست  را  و استیصال حجت 
که  را  رنجی  موسیقی  می کند،  عقب  خون صندلی  در  غرِق  رویه ی  کندن  به 
اتفاقی  به طور  او  که  است  زمانی  فروپاشی  اوج  پررنگؤتر می کند.  او می کشد 
این  می کند.  پیدا  را   – می شود  فیلم  موتیف  بعدها  که   – پروانه  سر  سنجاق 
سنجاق همراه همیشگی حجت می شود تا تلخی گذشته و زندگی پایمال شده ی 
بسیار خوب طراحی شده  به جزئیات  توجه  این  یادآوری کند؛  او  به  را  پروانه 
او  است. حجت یک قهرمان تنها است و هر چه فیلم جلوتر می رود، تنهایی 
بیشتر و عمیق تر می شود، و این بی کسی و درماندگی در تک تک قاب بندی های 
فیلم بارز است. دست تقدیر همراه او نیست و در مسیر جستجوی حقیقت، 
رازهایی برمال می شود که او را درمانده می کنند. اما حجت در سکانس آخر با 
آن نگاه های طوالنی و ملتمسانه و آن آرامِش غم بارش، به جای برمال کردن 

ِشنای پروانه
فیلمی از محمد کارت

حقیقت، ترجیح می دهد سکوت کند تا خانواده اش بیش از این آسیب نبینند. 
پایان فیلم همچون یک قاب ماندگار می ماند و چنان هوشمندانه است که انگار 

تمام جهاِن فیلم را در خود نهفته است.

»ِشنای پروانه« داستان خود را خشت به خشت می چیند و گام به گام گره ها را 
می گشاید و همین امر باعث می شود تعلیق دلهره آمیز درام به تدریج به آستانه 
از نقطه ی عطف داستان شگفتی درست و دقیقی  برسد و در هر مقطع  اوج 
ایران کم  از این قبیل در سال های اخیر در سینمای  را خلق کند. فیلم هایی 
را  فالکت هایش  و  تهران  زاغه نشین  منطقه ی  که  فیلم هایی  نشده اند.  ساخته 
در بستر داستانی نه چندان گسسته و بی محتوا هدف نمایش قرار داده اند اما 
تفاوت محسوس »ِشنای پروانه« با سایر فیلم های این چنینی در این است که 
فیلم ساختمان اصلی قصه را حفظ کرده و اجازه نداده تبدیل به مخزنی برای 
خرده روایت های »فالکت محور« شود. برعکس، فیلم از خشونِت عریان در زیر 
پوست جنوب شهر و صراحت مثال زدنی از نقد طبقاتی به عنوان ابزاری برای 
باز شدن گره های فیلم و جلو بردن مسیر قصه استفاده کرده است. اولین فیلم 
محمد کارت فیلم بسیار خوب و مهمی است و نوید آمدن کارگردانی خوش ذوق 
و کاربلد را می دهد. او پیش از این فیلِم داستانی، چند فیلم مستند و کوتاه 

ساخته است که از میان آنها می توان به مستند »خون مردگی« اشاره کرد.

*به تازگی نسخه ی غیر قانونی فیلم پخش شده است. شما می توانید با رفتن 
به سایت سینما تیکت برای دیدن این فیلم بلیط تهیه کنید و به این گونه از 

فیلم حمایت کنید.*
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عنوان  به  را  آمریکا  ما  از  بسیاری  است.  دوباره  زندگی  معنای  به  مهاجرت 
خانه خود برگزیده ایم در وطن خود زندگی، دوستان، فامیل و وابستگی ها و 
احیانا گرفتاری های خود را رها کرده ایم و به طریقی خود را به آمریکا رسانده 
تا زندگی، دوستان و وابستگی ها و گرفتاری های دیگری را از نو شروع کنیم. 
نسل ما به عنوان اولین نسل مهاجران ایرانی، جاده صاف کن نسل های بعدی 
مهاجران عمل کرده است. مهاجرت انبوه ایرانیان بعد از انقالب در ایران، 
یعنی از چهل و چند سال پیش، آغاز شد. در حال حاضر بنا به روایاتی بیش 

از یک میلیون ایرانی و ایرانی تبار در آمریکا زندگی می کنند.

طور  به  مهاجرین  از  خیلی  دارد.  داستان ها  خود  اما  آمریکا  به  ما  آمدن 
قطعه قطعه مهاجرت کرده اند. برخی به خاطر مشکالت موجود در ایران از 
راه زمینی، پیاده یا با چهارپا و به وسیله قاچاقچی های انسان از ایران خارج 
شده، به پاکستان یا ترکیه رفته اند و ماه ها، شاید سال ها طول کشیده تا 
سرانجام به آمریکا برسند و مستقر شوند. برخی هم به راحتی، به صورت 
برخی  بوده اند.  آمریکا  در  بعد  روز  و  ایران خارج شده  از  هواپیما  با  قانونی 
بدون آشنا و دوست، حتی بدون دانستن زبان آمده و زندگی خود را شروع 
کرده اند. برخی دیگر به اقوام پیش تر آمده خود پیوستند. یک دنیا داستان و 
ماجرا در این سفرها نهفته است. ما در پیک بر این باوریم که این داستان ها 

و ماجراها باید ثبت و جمع شوند که برای آیندگان بمانند. 

آمریکا سرزمین مهاجران است. همه مردم آمریکا از جاهای دیگری آمده اند.  
با جود این که برخی از این مهاجران قدیمی تر، در طول تاریخ پانصد ساله این 
کشور، چشم دیدن مهاجران نو را نداشته اند و زندگی را به آنها جهنم کرده اند 
نیست.  داشته اند، شکی  داستان ها  مهاجرت  این  در  که همه  این  در  ولی 
برخی از اینها، به خصوص مهاجران دو صده اخیر، ماجراها و داستان های 
اگر فقط محدود به مهاجران در یک شهر و  را مدون کرده اند؛ حتی  خود 
والیت می شده. ولی همه نکات مشترک یا منحصر به فرد و شنیدنی دارند.

ولی  آورده اند  قلم  به  را  خود  ماجراهای  تک و توک  بعضا  مهاجر  ایرانیان 
داستان ها و ماجراهای بی شماری هنوز ناگفته مانده است. بیایید به کمک 
خوانندگان  از  پیش  سال  چند  بپردازیم.  داستان ها  این  جمع آوری  به  هم 
چاپ  هم  را  ماجرا  سه  دو  کنند.  کمک  ما  به  کار  این  در  تا  شد  دعوت 
و  رسید  چاپ  به  ایام  همان  در  من  خود  آمدن  داستان  جمله  از  کردیم، 
مورد توجه زیادی هم قرار گرفت )رجوع شود به پیک شماره 171(. ولی به 
دالیلی پی گیری نشد. اکنون این کار عملی تر به نظر می رسد. این کار را از 
همین شماره شروع کرده ایم. در قسمت انگلیسی بخشی از ماجرای مهاجرت 
همکارمان رضا خبازیان درج شده است. قصد این است که صفحه ای را به 
این موضوع اختصاص دهیم و این قبیل ماجراها را در آن بازگو کنیم. بعضی 
و  بسیاری می توانند ساده  ولی  تراژیک اند،  برخی  و  ماجراها کمدی  این  از 
ظاهرا کم ماجرا باشند. اصال مهم نیست! همه اینها ماجراهای مهاجرت ما 

است که باید جمع آوری شوند. 

فراخوان
دعوت  ایرانیان  فرهنگی  کانون  محترم  اعضای  تمامی  از 
می شود تا در نشست ساالنه و انتخابات کانون در هفته 
اول ماه جون از طریق آنالین حضور به هم رسانند. در این 
نشست انتخابات برای جایگزینی چند تن از اعضای هیئت 
مدیره که دوره خدمت شان سپری شده انجام خواهد شد.

به ما بپیوندید: اگر مایل به خدمت در هیئت مدیره کانون 
هستید، لطفا مشخصات خود را هر چه زودتر به آدرس 
کانون یا از طریق ایمیل  pcc@pccsd.org ارسال فرمایید.

داوطلبان باید عضو کانون بوده و از اقامت قانونی در آمریکا 
بر خوردار باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال 

انتخاب می شوند.
دوستانی که مایلند عضو کانون شوند و یا عضویت آنها 

سپری شده است می توانند از طریق وبسایت کانون 
www.pccsd.org/membership عضویت خود را 

تجدید نمایند.

با سپاس
هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان

بر  پیک  در  ما  است.  نهفته  سفرها  این  در  ماجرا  و  داستان  دنیا  یک 
این باوریم که این داستان ها و ماجراها باید ثبت و جمع شوند که برای 

آیندگان بمانند. 

داستان آمدن خود را به آمریکا برای ما بفرستید. اگر دوست یا آشنا یا فامیلی دارید 
بنویسند  را  داستان  تا  کنید  تشویق شان  دارند  داستانی گفتنی  فکر می کنید  که 
آینده  تا برای نسل های  انگلیسی خواهند بود  برای ما بفرستند. داستان ها به  و 
به  برای تان  داستان  نوشتن  اگر  باشند.  استفاده  قابل  هم  غیرایرانی ها  جامعه  و 
فارسی راحت تر است، آن را به فارسی بنویسید و بفرستید. وظیفه ترجمه آن ها را 
ما به عهده می گیریم. اگر فکر می کنید بازگویی داستان به صورت مصاحبه باشد 
برای تان راحت تر است، حتما اطالعات خود را از طریق تلفن  یا ایمیل برای ما 

بفرستید که امکان مصاحبه را فراهم کنیم.
بگذارید همگی خود را موظف بدانیم و در انجام این مهم بکوشیم. 

علی صدر – سردبیر

ما خواستار شنیدن داستان شما هستیم
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ایرانیان از کی شروع به فهم زمان کردند؟
از قدیمی ترین سندهایی که در دست است، مشخص است که ایرانیان خیلی به 
تقسیم بندی  درباره  مفصلی  بحث های  قدیم  ایران  در  داشتند.  زمان حساسیت 
زمان وجود داشته است. از زمانی که تاریخ داریم، این بحث را هم داریم. جزئیات 
آن  مدارک  و  تخت جمشید  در  ولی  داد،  ارجاع  متون  به  می توان  را  دقیق اش 

اشاراتی به این موضوع شده است.

مفهوم هفت و هفته از کجا آمده است؟
ریشه قداست هفت به بابل برمی گردد، ولی بعدها در متون پهلوی رسوخ کرده 
را  آنها روزهای هر ماه  را محاسبه نمی کردند.  ایرانیان زرتشتی هفته  اما  است. 
اسم گذاشته بودند، مثل تقویم مصری. ماه سی روز بود و سی نام مشخص داشت 
که به نام دادار هرمز یا »دی« بوده است. بعدها تقسیم بندی داخلی در ماه شد 
که به هفته شبیه است، ولی هفته نیست. زرتشتی ها هفته نداشتند، مانوی ها و 

دیگرانی که زرتشتی نبودند هفته داشتند.

آیا ریشه هفته قدیمی تر از تورات است؟
احتماال تقسیم بندی هفته مربوط به سامی ها است ولی تقویم رسمی حکومتی در 
ایران، تقویم هفتگی نبوده. تقویم ماهیانه بوده با سی روز در ماه و یک پنج روز 
اضافه در سال. یعنی 365 روز. البته کبیسه را هم حساب می کردند. ظاهرا دو 

تقویم، یکی بدون کبیسه و دیگری با کبیسه داشتند.

ریشه اعداد سیزده و سی را کجا باید جستجو کرد؟
عدد سی با نام سی روز ارتباط دارد. مساله سیزده ظاهرا باید یک رسم غیرآریایی 
باشد که ما نظیرش را در بین النهرین و بابل داریم. در آنجا با آداب خاصی دوازده 
را تطهیر  را به عنوان »اکی تو« جشن می گرفته اند و مجسمه های خدایان  روز 
را هم جشن  آن  بوده که  پایان سال  روز سیزدهم نشانگر آشفتگی  می کرده اند. 

می گرفتند.

آیا این جشن با آیین ها و مفاهیم زرتشتی ارتباط دارد؟
اگر منظور از مفاهیم دینی زرتشتی آیین های مزدائیستی است که نیاکان اقوام 
ایرانی بوده اند، آنها از قدیم مراسم مردگان و بزرگداشت نیاکان را برگزار می کردند 
جز  به   – این سرزمین  در  این جشن  است. مسلما  تو«  »اکی  ایرانی  روایت  که 
بین النهرین ـ  برگزار می شده که ما هم به اسم »اکی تو« می شناسیمش و درباره 
آن سند و مدرک داریم. ولی بعدها تلفیقی بین رسم های آریایی و غیرآریایی رخ 
داد. این تلفیق را حکومت هخامنشی برای ایجاد ارتباط بین اقوام مختلف ایرانی 

انجام داد.

آیا اسامی ماه ها در دوران هخامنشی فرق می کرد؟
اسامی ماه های هخامنشی اختالف جزیی با اسم های امروزی دارد ولی کال همان 

است.

مشخص نیست که این اسامی ریشه در چه دارند؟
باید  بود  اوستایی  اگر  است.  فارسی  فروردین  ریشه  مثال  نیست.  مشخص 
»فره وشی« می شد. به هر حال این تقویم از زمان هخامنشی در ایران رسم شده. 

البد تغییراتی هم در آن داده اند.

آیا در زمان هخامنشی نوروز به همین شکل برگزار می شد؟
تخت  کاربردهای  از  یکی  شاید  و  می شده  گرفته  مفصل جشن  بسیار  نوروز  بله 

جمشید برگزاری جشن و آیین های نوروزی در آن بوده است.

ما حاال  که  بوده  زمانی  در دوران هخامنشی در همین  نوروز  برگزاری  زمان  آیا 
جشن می گیریم؟

لباس های نقش هایی که در تخت جمشید است، می توان  از روی  بله.  احتماال 
دید، لباس ها، لباس های فصل اعتدال است.

رازگشایی اسطوره حاجی فیروز
برگرفته از مجله کارنامه )چاپ ایران( شماره 33

گفتگو با دکتر کتایون مزداپور، 
پژوهشگر و عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعه فرهنگی

گفتگوگر: ناهید موسوی

جشن گرفتن نوروز از کی در ایران آغاز شده است؟
نوروز باید جشنی مربوط به قبل از آمدن آریایی ها بوده باشد. با کشفیات جدید این 
می کرده اند  زندگی  اقوامی  این سرزمین  در  و  ایران  در  که  روشن شده  بیشتر  نکته 
که دارای فرهنگی خیلی قدیمی و ریشه دار بودند. این طور نیست که ما نوروز را از 
بین النهرین قرض کرده باشیم، ولی آنچه سند و مدرک داریم از بین النهرین است. 
آنها پیش از ما وارد دوره تاریخی شده بودند و تاریخ داشتند. به هر حال دست کم 
ایرانیان نوروز را جشن می گرفته اند. احتماال جشن نوروز  از دو سه هزار سال قبل 
با آیین های »ازدواج مقدس« باید ارتباط داشته باشد. تصور می شده که الهه بزرگ 
یعنی الهه مادر، شاه را برای شاهی انتخاب می کرده و با او ازدواج می کرده است. در 

واقع کاهنه ای به نیابت از الهه با شاه ازدواج می کرد.

از الهه بیشتر بگویید. او کیست؟
این الهه »ننه« است. آقای صنعتی زاده این الهه را »ننه خاتون« نام داده. الهه ای با 
اسم کلی »ننه« در سراسر این سرزمین پرستش می شده و معادل »نانای« سومری و 
»اشتر« بابلی بوده است. تا آنجایی که ما می دانیم او خدای جنگ، خدای آفریننده 

و خدای باروری بوده است.

آیا »ننه« همان آناهیتاست؟
بله. اسم دیگر او آناهیتاست.

ریشه حضور و وجود این الهه در کجاست؟ آیا به بین النهرین مربوط است؟
خیر. هیچ کدام از اینها در بین النهرین ریشه ندارند. این الهه در منطقه ما بوده، منتها 
سند و مدرکی که داریم از بین النهرین است. ما در سراسر این منطقه مجسمه های 
کوچک و پیکرک های زنانه داریم که الاقل از هزاره هفتم قبل از میالد است. تصاویری 
که »ننه« را در حال عزاداری نشان می دهد و در سغد )شهری در نزدیک سمرقند( 
به دست آمده که به قرن هفتم یا هشتم قبل از میالد تعلق دارد. فکر می کنم تا قرن 

پنجم قبل از میالد از »ننه و نده« اسناد و مدارک داریم.

آیا روز ازدواج الهه ننه با شاه، روز اول نوروز است؟
آن طور که در اسناد بابلی آمده روز ازدواج الهه با شاه در دوازده روز جشن می گرفتند 

و در یکی از این روزها، ازدواج الهه و شاه بوده است. 

از نظر نمادین این ازدواج چه مفهومی داشته است؟
و حیوانات می شود  انسان  گیاه،  باروری درخت،  مایه  ازدواج  این  که  بودند  معتقد 
آخرین طبقه »زیگورات ها«  ـ  معابد سومری و بین النهرینی  ـ  مخصوص این ازدواج 
بوده )در ایران هم اخیرا در سیلک کاشان که آقای دکتر ملک شهمیرزادی مشغول 
از  قدیمی تر  که  زیگورات  این  کشف  شده.  کشف  زیگورات  یک  هستند،  آن  حفاری 
ایران  تا به حال در داخل خاک  زیگورات های بین النهرین است، خیلی مهم است. 
مرکزی زیگورات نداشته ایم، در شوش زیگورات داریم ولی در ایران مرکزی نه. به نظر 
می رسد زیگوراتی که در کاشان کشف شده قدیمی ترین و مهم ترین معبدی است که تا 
به حال کشف شده است. تاکنون آقای دکتر عباس علیزاده و دکتر چگینی این کشف 
را تایید کرده اند. به هر حال آقای دکتر شهمیرزادی و گروه کاوش ایشان کاری را که 

قبال گیرشمن انجام داده، ادامه می دهند.(
در واقع با این ازدواج الهه ننه قدرت را به شاه می بخشیده. در سندهایی که در داخل 
مدرسه »بنت الهدی« در سرپل ذهاب وجود دارد در تصاویر می بینیم که شاه حلقه 
قدرت را از الهه »نی نی« یا »ننه« می گیرد. این تصویر در دوره ساسانیان هم وجود 
دارد. به هر حال این الهه بومی ایران است و ما فقط تعدادی تصویر و گاه نام او را 

در دست داریم.

آیا می توان گفت نوروز جشنی متعلق به عصر کشاورزی است؟
بله. قاعدتا باید همین طور باشد، چون نوروز با گیاه و درخت و طبیعت سر و کار 
دارد. به احتمال زیاد در طول زمان تغییراتی در جشن نوروز داده شده، منتها سند و 

مدرکی که ما داریم چندان جامع نیست.
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در قدیم نوروز دو بخش داشته، یکی بخش درباری و حکومتی و دیگری نقش نوروز در 
خانواده ها و اکثریت جامعه. در حال حاضر آنچه سند داریم بیشتر مربوط به جشن 
حکومتی و درباری است. نوروز بیشتر با خراج و جمع آوری خراج ارتباط پیدا می کرده 
و از نظر گاه شماری اهمیت داشته. گاه شماری باید زمانی باشد که محصول رسیده 
باشد تا بتوان خراج گرفت. اگر این تقویم اشتباه می شد، طبعا کشاورز نمی توانست 

خراج بدهد.

ایرانیان  دیگر  و  زرتشتی  جامعه  بین  نوروز  جشن  برگزاری  در  تفاوت هایی  چه 
وجود دارد؟

سفره هفت سین زرتشتی ها خیلی مفصل تر است. البته این رسمی است که اخیرا 
باب شده، سابقا در خانه ها، اتاق نان یا به اصطالح »نان دان« وجود داشته که 
معموال خنک تر از جاهای دیگر خانه بوده و در آنجا آرد و مواد غذایی نگهداری 
می شده. در »نان دان« وسیله ای بود به نام »بی جو« که آن را از سقف آویزان 
می کردند و در آن مواد غذایی را در چادر شب می بستند تا دور از دسترس مورچه، 
گربه و ... باشد. پایین آن سفر می چیدند. این بیشتر به سفره های »گاهنبار« 
شباهت داشته. »گاهنبار« جشنی پنج روزه برای روان درگذشتگان بوده. وقتی 
جشن پنج روزه تمام می شده، نوروز شروع می شد. شاید دنباله سنت های خیلی 
قدیمی تر بوده که خانواده های شاهی آن را برگزار می کرده اند. یعنی بزرگداشت 
نیاکان سنتی و قدیمی آریایی بوده به اضافه جشن نوروز که در واقع جشن مردگان 

است. جشن مردگان و زندگی دوباره آنان یک جور رستاخیز نبات.
در نوروز روحانی ها دعا و نیایش می خوانده اند که هنوز هم می خوانند. جشن پنج 
روزه »گاهنبار « در آخر سال به »انسان« به طور کلی اختصاص دارد. انسانی که 
به دنیا می آید و می میرد و در نتیجه به »فروهر« درگذشتگان می پیوندند. معتقد 
بودند فروهرها نماد الهی وجود آدم هستند. روان انسان پارسا با فروهرها همراه 
است. زرتشتی ها برای بزرگداشت فروهرها جشن می گرفتند. آنها معتقد بودند که 
در آن روزها روان ها، چه بهشتی و چه دوزخی، از آن جهان به میهمانی خانه ها 
می آیند و مدت ده روز در آن زندگی می کنند. بنا بر این باید خانه ها را تمیز و 
پاک کرد و در آن دعا خواند. فروهرها صبح نوروز به جای اصلی خود برمی گردند 

و نوروز زنده ها شروع می شود.

چه جالب! یعنی مرگ و زندگی دو روی یک سکه اند. پس حکمت خانه تکانی ها 
و تمیزکاری ها، مهمان نوازی ارواح نیاکان است.

مردگان  خاک  سر  عید،  اول  روز  که  است  رسم  جاها  خیلی  در  هم  هنوز  بله، 
می روند. در واقع مرگ و زندگی دو روی یک سکه اند. نیاکان همیشه در حضور 

شما آماده اند و بر هر کاری که می کنید، ناظرند.

عمو نوروز و حاجی فیروز از کجا آمده اند؟ آیا داستان های فرعی ای هستند که 
در طول زمان به نوروز اضافه شده اند؟

عمو نوروز و حاجی فیروز اصال فرعی نیستند، خیلی هم اصلی اند. داستان عمو 
نوروز، داستانی عاشقانه است. عمو نوروز منتظر زنی است. آنها می خواهند با 
هم ازدواج کنند. این داستان می تواند به آن ازدواج مقدس الهه و شاه مربوط 
باشد. در واقع آن زن بی نام عاشق عمو نوروز است و آن الهه هم عاشق شاه است.

یعنی عمو نوروز نماد شاه است که با الهه ازدواج می کند؟
عمو نوروز نماد کسی است که برکت می دهد، حاال شاه یا هر کس دیگر و آن زن 

هم منتظر عمو نوروز است.

می شود این زن را با زمین هم هویت دانست؟
معموال زن همیشه با زمین هم هویت است، جز در بعضی از اساطیر مصری که 

زمینش مذکر است، معموال زن و زمین یکی هستند.

بقیه قصه عمو نوروز و حاجی فیروز چگونه است؟
الهه که عاشق شاه است، او را انتخاب می کند و آن زن عاشق هم عمو نوروز را 
برمی گزیند. دیدار زن و عمو نوروز اتفاق نمی افتد. زن هیچ وقت در زمان عمو 
نوروز بیدار نیست؛ آن قدر خانه را روفته و روبیده و کار کرده که خوابش برده. 
زن صاحب خانه است و مرد مسافر، و این سفر همیشه ادامه دارد. اما داستان 
حاجی فیروز بسیار جدی تر و مهم تر است. مرحوم مهرداد بهار حدس زده بود که 
سیاهی صورت حاجی فیروز باید مربوط به بازگشت او از دنیای مردگان باشد. 
خانم شیدا جلیلوند که شاگرد دکتر ارفعی است روی ترجمه فارسی لوح »اگدی« 
که مربوط به فرود »ایشتر« به زمین است، کار می کرده. او در ترجمه این لوح 
نکته جالبی پیدا کرد که نظر مرحوم مهرداد بهار را تایید می کند. داستان بنیادی 
ازدواج مقدس از این قرار است که »ای نانا« یا »ایشتر« که الهه »تموز« است، او 
را برای ازدواج انتخاب می کند. در اینجا »دوموزی« نماد شاه است. یک روز الهه 
هوس می کند که به زیر زمین برود. علت این تصمیم را نمی دانیم. شاید خودش 

الهه زیرزمین هم هست. الهه خواهری دارد )شاید سوی دیگر الهه باشد( که در زیر 
زمین زندگی می کند این خواهر فرمانروای زیرزمینی است و خیلی هم حسود است. 
او به دروازه بان ها می گوید تمام زیورآالت الهه را از او بگیرند و بعد به زیرزمین راهش 
بدهند. الهه که تمام زیورآالت خود را آویزان کرده از هفت دروازه رد می شود و در هر 
دروازه، دروازه بانان مقداری از زیورآالت الهه را می گیرند. در آخر حتی تمام گوشت تن 
الهه را هم می گیرند و فقط استخوان هایش باقی می ماند. با ورود الهه به زیر زمین، 
در روی زمین باروری متوقف می شود. نه درختی سبز می شود، نه گیاهی هست و نه 

زندگی ای و هیچ کس هم برای معبد خدایان فدیه نمی دهد.

الهه قبل از سفر به وزیرش وصیت کرده و به او آموخته بود که در صورت برنگشتن 
او، چه باید بکنند. خدایان که از ایستایی جهان ناراحت بودند برای پیدا کردن راه 
حل جلسه می کنند و در این جلسه وزیر الهه، توصیه های او را بازگو می کند. باالخره 
زمین  به  والهه  برود  زیرزمین  به  الهه  به جای  نفر  موافقت می کنند که یک  خدایان 
جز  بودند،  ناراحت  او  غیبت  از  همه  الهه  غیاب  در  بیفتد.  اتفاق  باروری  تا  برگردد 

»دوموزی« شوهرش که از نبود الهه احساس ناراحتی نمی کرد و عزادار هم نبود...

چرا؟
اندازه کافی  به  یا شاید چون در خانه حیات  بود  برای زنش تنگ نشده  شاید دلش 

سرشار از زندگی بوده.
چون »دوموزی« از نبود الهه در روی زمین رنج نمی کشید، قرار می شود که نیمی از 
سال را »دوموزی« به زیرزمین برود و نیم دیگر را خواهر »دوموزی« که »گشتی نه 
نه« نام دارد، به جای برادر به زیر زمین برود. وقتی دوموزی روی زمین می آید بهار 
می شود و تمام مراسم نوروز هم ظاهرا و احتماال به دلیل آمدن اوست. وقتی دوموزی 
را به زیرزمین می فرستند لباس قرمز تنش می کنند و دایره، دنبک، ساز و نی لبک 
دستش می دهند و این یعنی خود حاجی فیروز. صورت سیاهش هم مال بازگشت از 
دنیای مردگان است و این شادمانی ها برای بازگشت دوموزی از زیرزمین است. کشف 
این نکته خیلی تازه است. تا به حال دلیل  مدرکی برای اثبات حدس مهرداد بهار 

وجود نداشت و تاکنون به انطباق اسطوره دوموزی و حاجی فیروز توجه نشده بود.

آیا دعای فعلی نوروز، ترجمه متن قدیمی به عربی است؟

دعای فعلی، دعای بسیار قشنگی است و احتمال دارد که ترجمه متنی قدیمی باشد. 
یا »فره  موبدهای زرتشتی برای نوروز »فرودین یشت« می خوانند. » فرودین یشت« 
وستی« دعای توده های بسیار بزرگی از مزدکیان بوده که در روستاها زندگی می کرده اند. 

قاعدتا باید مزدکیان نوروز را جشن گرفته و سبب تداوم آن تا به امروز شده باشند.

رسم آتش افروزی یا به اصطالح چهارشنبه سوری در کجا ریشه دارد؟
آیین  سوری  چهارشنبه  نباید  قاعدتا  نداشتند،  هفتگی  گاهشمار  زرتشتی ها  چون 
از روی آتش، اهانت به آتش  پریدن  از نظر زرتشتی ها،  زرتشتی باشد. مخصوصا که 
اول  بامداد  یزد،  در  هم  هنوز  زرتشتی  سنن  و  آداب  نظر  از  اما  می شود.  محسوب 
نوروز آتش روشن می کنند. کردها و بعضی اقوام دیگر هم روز اول نوروز آتش روشن 

می کنند. به هر حال چهارشنبه سوری باید حتما بومی این منطقه باشد.

چرا شروع سال نو در ایران با دیگر کشورها متفاوت است؟
در اصل، نوروز در اول دی ماه بوده. »دی« به معنای آفریدگار است و روز اول دی 
ماه »هرمزد« روز است که نام خداوند است. در »آثارالباقیه« هم آمده که در روز اول 
دی ماه جشن بزرگی برگزار می شود. در واقع روز اول دی، روز تولد »مهر« است، 
چون از آن به بعد است که روزها بلند می شود و شب ها کوتاه. اما ظاهرا در طول زمان 
تغییراتی رخ داده و این جشن بزرگ به جشن شب چله تبدیل شده است. بر مبنای 
اسنادی که در تاریخ های رسمی وجود دارد احتماال اول نوروز همیشه در همین زمان 

فعلی بوده که آغاز اعتدال ربیعی است.

قشنگ ترین حرفی که می شود برای این زندگی دوباره گفت، چیست؟
»عیدتون مبارک«! در قدیم مردم این روز را به فال نیک می گرفتند به آن »مروای« 
نیک می گفتند و معتقد بودند در روز ششم فروردین که روز نوروز بزرگ است، بخت و 
اقبال تقسیم می شود. در »بندهش« آمده که اگر در آن روز لباس نو بپوشند، شادی 
کنند و خوش باشند، جامه را پاک بدارند و مردم را از خود راضی نگه دارند، بوی 
خوش بدهند و نیک بیندیشد مروای نیک باشد و در آن صورت سهم بیشتری از نیکی 

و اقبال خواهند برد.

آخرین سئوال، چرا روز ششم، روز نوروز بزرگ است؟
باززایی سیاوش است در روز ششم  ظاهرا تولد »کیخسرو« که صورت دوم و شکل 
فروردین بوده. در قدیم در بخارا، روز اول نوروز برای سیاوش خروسی می کشتند که 
نماد شهادت سیاوش بود. بعد فرزند او »کیخسرو« در روز ششم نوروز به دنیا می آید 

و آن روز، روز نوروز بزرگ است.
اسب  با  پیدایش می شود،  او هنوز هم  زرتشتی ها معتقدند  است.  کیخسرو جاودانه 
یاران موعود  از  او  این جهان هست.  در  دنیا  پایان  تا  و  سیاهش در کشور می گردد 
است حاال »سوسیانش« یا امام زمان. کیخسرو منتظر رستاخیز و نماد زندگی بعد 

از مرگ است.
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رفیق توفیق: در رسوم وزارت و آداب سلطنت با تأکید بر دوره صفوی )تألیف در 
1104 هجری(، تألیف محمد علی قزوینی، مقدمه و تصحیح رسول جعفریان، 

قم، نشر مورخ، )748 صص(، بها 6۲۰۰۰۰ ریال، ۱396.

اثر حاضر نمودار روشن و مفیدی است از نثر فارسی دیوانی در دوران صفوی 
که در اصفهان و در زمان شاه سلیمان نگارش یافته و به همت پژوهنده فرزانه 
است.  گردیده  مورخ عرضه  نشر  توسط  و  ویرایش،  و  رسول جعفریان تصحیح 
در تصحیح حاضر از نسخ خطی موجود در کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی، و 
کتابخانه دانشگاه تهران استفاده شده است. کتاب دارای دو قسمت می باشد: 
مقدمه مصحح )صص 27 ـ 198( و متن کتاب )صص 199 ـ 748(. مقدمه 
به  به خودی خود رساله ای مستقل است که  از 17۰ صفحه  مصحح در بیش 
تفصیل مطالب کتاب و سبک نگارش آن را معرفی می کند و شمایی از مفاد 

متنوع و ساختار کلی آن عرضه می دارد.

پس از مقدمه مصحح، متن کتاب دارای پنج بخش کلی است. بخش نخست 
اختصاص دارد به »مقدمه مولف: در تکاپوی زندگی، و چرایی و چگونگی تألیف 
این کتاب« )صص 199ـ  273(؛ بخش دوم تحت عنوان »اتصال«، در واقع ورود 
به مباحث اصلی کتاب است و به طور کلی راجع است به »تهذیب اخالق و تنزیه 
اعمال«؛ بخش های سوم و چهارم کتاب به ترتیب تحت عنوان »حرف اّول در 
احوال طوایف خّدام و رسوم اصناف بنده و غالم« )صص 291 ـ 443( و »حرف 
ثانی در آداب مخدوم« )صص 445ـ  72۰(، شامل مفاد عمده ای از حکمت عملی 
راجع به روش ملکداری می باشد؛ سرانجام بخش پنجم کتاب شامل رساله ای 
مستقل تحت عنوان »رساله لباب در حکمت عملی« )صص 723 ـ 748( است 
که بیشترش مربوط می شود به نشست و برخاست با دیگران، تشکیل خانواده، 

رابطه با همسر و فرندان و به طور کلی نکاتی درباب تدبیر منزل. 

در یک نگرش کلی دو وجه یا ویژگی عمده را می توان در این کتاب تشخیص داد. 
یک وجه عبارت است از ارائه مباحثی در باب اندرز و حکمت عملی، از آداب 
معاشرت و تدبیر در زندگی خصوصی و اداره منزل گرفته تا سبک و سیاق امور 
دیوانی و ملکداری و انضباطی. از این دیدگاه، کتاب حاضر منبع بسیار مفیدی 
است درباب شواهدی از تاریخ اجتماعی و اداری ایران. اما وجه دیگر کتاب، سبک 
روان آن در نگارش و استفاده از طیف گسترده ای از واژگان فارسی در زمینه های 
یاد شده است. بنابراین این متن تنها رساله ای عرفی و دیوانی نیست بلکه در طی 
آن نویسنده مرتبا با خود و خواننده وارد گفتگو می شود و بدون آن که در روانی 
و شیوایی سبک نگارش آن خدشه یا کاهشی پیدا شود، تبدیل می گردد به متنی 
غیررسمی با آهنگی مأنوس برای خواننده. در این متن نویسنده پیوسته مکنونات 
فکر و خیال و یاد و خاطره تجربیات گذشته خود را برای خواننده می گشاید و از 
این لحاظ متن اینجا و آنجا حالتی از اعترافات خصوصی را نیز به خود می گیرد. 
نویسنده با پشتوانه ای از دانش و تجارب عرفی در جای جای کتاب وارد موشکافی 
سیاسی می شود بدون آن که از سبکی سنگین و پیچیده پیروی کند. به گفته 
مصحح کتاب، نویسنده »نه فیلسوف به معنای رایج است، نه فقیه، و نه صوفی. 
بلکه دبیری است که از منظرهای مختلف به سیاست می نگرد تا با تأمل سخن 
بگوید. ... او به سیاست بسیار بیش از اخالق بها می دهد، و این را به روشنی در 

البالی عبارات او شاهد هستیم« )ص 29(.

همانطور که مصحح فاضل کتاب در پایان مقدمه خود اشاره کرده است، این 
بحث  و شیوه  نثر،  در  رفته  کار  به  نگاه، سبک  نوع  تنوع مطالب،  نظر  از  اثر 
نویسنده، بسیار دلپذیر و موثر است )ص 19۰( و اگر چه تا میزانی ادامه همان 
متون سیرالملوک و سیاست نامه ای گذشته است اما از برکت خالقیت و تحرک 
درونی آن و بهره گیری از واژگان عرفی و دیوانی، نمونه بسیار خوبی از ذهنیت 
و زبان اداری و سیاسی فارسی را عرضه می دارد. نظر به تنوع نکات مندرج در 
این کتاب و بهره گیری از طیف گسترده ای از عبارات و اصطالحات سیاسی و 
عملی، جای آن است که این اثر مورد بررسی دقیق پژوهندگان اندیشه و نثر 

سیاسی در ایران قرار گیرد.

دیدیم که این رساله سوای نثر شیوا و واژگان پیراسته اش، از دیدگاه آرایش کلی و 
چیدمان کلی متن، رساله ای است که جای جای آن حالت نوعی گفتگوی شخصی 

بررسی کتاب

رفیق توفیق
نمونه ای شیوا از نثر اداری و سیاسی دوره صفویه

علی قیصری

 
و یادداشت های خصوصی پیدا می کند 
و پس از بیان آن مکنونات باز به حالت 
دیگر  نکته  برمی گردد.  رساله  سبک  و 
این که این رساله تا جایی که می دانیم از 
بدو تألیف تاکنون ناشناخته مانده بوده 
به  آشنا  آنان که  است، حتی در میان 
عرفی  رساالت  و  دیوانی  متون  سوابق 
زمانی  نیز  خود  که  آنان  یا  و  بوده اند 
مشاغل دیوانی داشتند. از اینجا شاید 
بتوان دریافت که به جز معدودی رساالت مشهور و زبانزد مانند سیاست نامه، 
قابوس نامه، و اخالق ناصری، آموزش متون عرفی و ظرایف آن به صورتی مرتب و 
مدّون نبوده است و در اکثر موارد اوالد و احفاد اهل دیوان »خط و ربط« کار را 
مستقال و از راه شاگردی و کارآموزی به شیوه هایی کامال غیررسمی، غیررقابتی، 
و غیرآزمونی یاد می گرفتند، و از آنجا که بهره عمده ای از متون کالسیک عرفی 
با ادبیات و اخالقیات درآمیخته بود، لذا مکتب تفکر سیاسی مستقلی نیز از آن 

سابقه متولد و منتج نگردید.

نیز می توان در مقام  را  اوایل قاجاریه  از منشآت دیوانی  این دیدگاه هریک  از 
متعارف سیاست  آموزه های  تکرار  دید که بخش عمده اش  اثری مستقل  خود 
مُدن و سنت عرف بود )آن طور که مثال در سیاست نامه های گذشته به چشم 
می خورد(، که بیشتر آن سنت هم بر ارشاد و انتباه استوار بود تا بر ترسیم لوازم 
اجرا و ارائه تضمینات اجرایی و راهکار. و در عین حال هر یک از آن منشآت 
متوجه  ادبی  به جوانب  بیشتر  نویسنده اش،  و مجال  توانایی  و  ذوق  به  بسته 
تأمل و  از دیدگاه سبک شناسی قابل  البته  و متمایل می گشت – گرایشی که 
بررسی است. اما هر یک از این متون دیوانی، از جمله رساله رفیق توفیق که 
متعلق به عصر صفوی است، در راستای ساخت و پرداخت یک گفتمان فلسفه 
سیاسی قرار نمی گرفت و تدریس نمی شد. در این گونه متون هرچند اشاراتی به 
برخی متون پیشین )مانند سیاست نامه و یا اخالق ناصری( آن هم به صورت 
کلی، آمده است، اما ارتباط آنها با مسائل عصر خویش به تدریج کمتر و کمتر 
شده و به جای آن جنبه ادبی و صنعت انشا در آنان زیادتر می شود – که شاید 
مالحظات شغلی و پروای استبداد هم بر این طرز انشا بی تاثیر نبوده است. در 
همین راستا شایان توجه است که رابطه همین سنت دیرین رساالت عرفی با 
سنت جدید رساالت سیاسی که از نیمه دوم دوره قاجاریه به بعد پیدایش یافت 
نیز بسیار اندک است. می دانیم که سنت جدید رساالت سیاسی تا میزان زیادی 
بلکه مشخصا، بر مسائل مربوط به حقوق اساسی فرد در پیوند با دولت و حق و 
تکلیف هریک استوار بود و این متون کمتر مباحث خود را با آموزه های اخالقی 
و صنایع ادبی می آمیختند. در ایران این وجه، یعنی دقت در تجزیه و تحلیل 
مسایل حقوق عمومی، در نگارش رسایل عرفی و سنت انشای سیاسیات به طور 

کلی، رشد کمتری نسبت به سنت انشای اخالقیات و متون ارشادی داشت. 

آگاهی از مفاد و محتویات این رساله و سبک نگارش آن را مرهون کوشش های 
متذکر  نیز  خود  مقدمه  در  ارجمند  مصحح  هستیم.  اثر  این  مصحح  گرانقدر 
شده اند که شاید این رساله به خوبی سزاوار قیاس باشد با رسائلی که در تاریخ 
متأخر مغرب زمین بر علم سیاست تأثیر گذار بوده اند، مانند رساله شهریار اثر 
ماکیاول و جز آن. هر چند بررسی تطبیقی رساالت سیاسی و نحوه تاثیرپذیری 
و یا تاثیر بخشی آنها در زمینه های ذهنی و زبانی و سیاسی مختص به خود 
مستمر  و  روشمند  پژوهش  نیازمند  که  است  مهمی  و  موجه  بسیار  موضوع 
با این حال ویژگی های رساله رفیق توفیق، از سبک نگارش و نوع  می باشد، 
متن آن گرفته تا میزان بازتابی که در زمان خود و پس از آن احیانا داشته )و یا 

نداشته(، شایان توجه و دقت است.

Ali Gheissari, “Rafiq - e Towfiq” A Lucid Example of Safavid 
Administrative and Political Prose, review of Mohammad ـ Ali 
Qazvini, Rafiq - e Towfiq: Dar Rosum - e Vezārat va Ādāb - e 
Saltanat bā Taʾkid bar Dowreh - ye Safavi, ed. Rasul Jaʿfariān 
(Qom: Nashr ـ e Movarrekh, 1396/2017), in Jahān - e Ketāb, 22/11 
.ـ March 2018, pp. 10 11 ـ February ,ـ 12

برای چاپ نخست این معرفی، بنگرید به: علی قیصری، »رفیق توفیق«، نمونه ای شیوا 
از نثر اداری و سیاسی دوره صفویه، جهان کتاب، سال 22 )شماره 11 ـ 12(، 1396 

)2۰18(، صص 11 ـ 1۰.
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از راست به چپ:  
1 ـ  پدر بزرگ رستم – جابجا کردن قلمه درخت 2 ـ  عمران ـ  به 
وجود آورنده باران ـ  دوست 3 ـ  اسباب خانه ـ  آتش ـ  کسی که 

ماست درست می کند 4 ـ  ورق کاغذ ـ  جغد ـ  مهتابی 5 ـ  هنگام 
عصر ـ  تازه ـ  پهلوان ـ  زراعت 6 ـ  میان چیزی ـ  بروز دادن ـ  

حدس 7 ـ  گریز ـ  چراغ دریایی ـ  ماده هر چیز ـ  پرنده کوچکی که 
حشرات را شکار می کند 8 ـ  ریگ ـ  محتاج 9 ـ  ایمن ساختن ـ  

عصاره گوجه فرنگی ـ  افسانه ـ  مخفف گاه 1۰ ـ  از توابع شهر کاشان 
ـ  تخته سنگ پهن ـ  ناپیدا 11 ـ  دیرین ـ  حرف همراهی ـ  درخت 

زبان گنجشک ـ  شاه تیر سقف 12 ـ  ریشه سوسن کبود ـ  فر و شکوه 
 ـ  یکی از ماه های زمستان 13 ـ  شایسته، الیق ـ  ننگ ـ  آیین 

14 ـ  شهری در استان آذربایجان که مقبره شمس تبریزی در آن است 
ـ  پسوند شباهت ـ  دانه خشک خوردنی 15 ـ  شالق ـ  شب گذشته.

از باال به پایین:
1 ـ  دیکته ـ  شاخه تازه درخت ـ  شانس 2 ـ  گیاهی ـ  گلدسته ـ  

حایز 3 ـ  باالی زانو ـ  رها ـ  خیال ـ  اثر پا 4 ـ  از هالوژن ها ـ  قابل 
 ستایش ـ  طمع 5 ـ  رزمایش ارتشی ـ  اشاره به نزدیک ـ  بی چیز 
6 ـ  بینی ها ـ  پول خارجی ـ  عاقل و دانا 7 ـ  بسیار درخشان ـ  

تکبر ـ  بانگ مهیب ـ  پرنده کوچک و خوش آواز 8 ـ  قلعه ـ  آشوب 
9 ـ  بنام ـ  جای بی خطر ـ  لحظه ـ  چوب خوشبو 1۰ ـ  مرغ حق ـ  

 درخت تسبیح ـ  کارگر کشتی 11 ـ  فرستادن ـ  دهان ـ  حمال
 12 ـ  بدن ـ  رختشوی خانه ـ  دیروز 13 ـ  شک و گمان ـ  اندک 

اندک ـ  گالبی ـ  معدن 14 ـ  تخم گیاه ـ  گلیمی که زیر سایر فرش ها 
می اندازند ـ  جمعه 15 ـ  تنه درخت ـ  پرنده عنکبوت ـ  بیخ و بن.

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:

• گزنه )رمان(، جعفر شهری
• قلم سرنوشت )رمان(، جعفر شهری

• لباِس مردانه برای تازه رفته )داستان کوتاه(، فاضله فراهانی – از    
  کتاب داستان های تیرگان، سی و هشت اثر برگزیدٔه جشنواره 2۰17

• مانکِن بی سر  ـ  )داستان کوتاه(، ندا کاووسی فر – از کتاب     
  داستان های تیرگان، سی و هشت اثر برگزیدٔه جشنواره 2۰17

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

شاهد برگزاری دوباره گردهمایی انجمن دوستداران کتاب باشیم.
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حضور داشته اند که این برای تبادل افکار و آشنایی محققین با یکدیگر خیلی 
سودمند است. عالوه بر این، در کتابخانه هایی مثاًل در الهور، دهلی یا الکنار 
گنجینه هایی از نسخ خطی فارسی موجود است که صاحبان آنها در طی این 
کنفرانس ها با یکدیگر آشنا شده و به تبادل منابع خود مشغول هستند. به این 
دلیل می توان گفت که در عمل نیازی به یک مرکز فیزیکی برای رشتۀ مطالعات 
ایران شناسی نباشد و همین همایش هایی که این سازمان ها برگزار می کنند از 

این نظر کفایت کند.

دکتر فانی افزود که از آنجا که امروزه در محیط های آکادمیک تأکید بر تحقیقات 
چندرشته ای است، نمی توان مثاًل زبان فارسی یا ادبیات فارسی را به صورت 
این است که  باستان شناسی مطالعه کرد. صحیح تر  از  به دور  و  و تکی  یگانه 
رشته ها یکدیگر را آبیاری کنند تا ایده های نو به ثمر بنشیند و تحقیقات صرفًا 
تکرار مکررات نباشند. بسته بودن محیط آکادمیک در برابر مردم طبعًا خوب 
نیست و نهادهایی مانند کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو و نشریۀ پیک که در 
می کنند،  فعالیت  غیر متخصص  مخاطب  با  پژوهشگران  کردن  نزدیک  جهت 

حلقۀ ارتباطی هستند که حتمًا مفید خواهند بود.

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

گزارشی از ُجنگ فرهنگی ماه ژانویه 2۰2۱

اخیر خود میزبان  ایرانیان سن دیگو در جلسۀ  جنگ فرهنگی کانون فرهنگی 
دکتر آریا فانی استادیار رشتۀ ایران شناسی بود.  مجری برنامه، علی صدر، از 
دکتر فانی دعوت کرده بود تا در مورد ارتباط ایرانی تباران مقیم در آمریکا با 
رشتۀ ایران شناسی صحبت کند. دکتر فانی ابتدا به تشریح تاریخچۀ این رشته 
در دانشگاه های سراسر جهان پرداخت، همین طور نشریات ایران شناسی را که 

تا به حال در آمریکا منتشر شده به اختصار برشمرد.

قرن  از  آمریکا  در  ایران شناسی  بود که رشتۀ  این  برنامه  اولین سئوال مجری 
و  شانزده  قرن  به  قدمتش  دیگر  در کشورهای  اما  گذارده شد،  بنیان  بیستم 
حتی پانزده میالدی می رسد؛ علت این سابقه آیا صرفًا عالقه به فرهنگ ایرانی 
و به منظور باستان شناسی و انسان شناسی بوده یا مقاصد اقتصادی و سیاسی 
پشت آن نهفته بوده؟ دکتر فانی در پاسخ ابتدا توضیحاتی در مورد دو مفهوم 
ناپذیر  تغییر  فراتاریخی  ماهیت  یک  ایران  اواًل  دادند؛  »شناسی«  و  »ایران« 
تغییرات سیاسی، جغرافیایی  اعصار دستخوش  و  قرون  در طول  بلکه  نیست 
ایران  هخامنشی  کوروش  زمان  در  مثال  عنوان  به  شده.  فراوان  فرهنگی  و 
یک  به  صفویه  دوران  در  بوده،  پادشاه  به  متعلق  انتزاعی  مفهوم  یک  صرفًا 
نهاد سیاسی تبدیل شده و در زمان رضاشاه به شکل کشور و ملت منسجم 
درآمده. تاریخ ملی ایران تنها از سال 193۰ میالدی نگاشته شده؛ تا پیش از آن 
تاریخ سلسله ها مطالعه می شده، نه تاریخ کشور ایران. ثانیًا مفهوم دوم، یعنی 
شناسی، آن طور که در عبارت ایران شناسی استفاده می شود، طی قرن های 
هفده و هجده ایجاد شد. در سال های پس از انقالب صنعتی که چرخ اقتصاد 
دنیا با استعمار می چرخید، قدرت های استعمارگر احتیاج داشتند خود را از 
اقوام مورد استعمار خود تفکیک کنند. این نوع قوم شناسی امروز به عنوان علم 
وجود ندارد و اساسًا رد شده اما ریشۀ ایران شناسی، و همین طور شرق شناسی، 

در این تاریخچۀ استعماری است.

دومین سؤال مجری برنامه این بود که آیا رشتۀ ایران شناسی مرکزی هم دارد 
که نتایج همۀ تحقیقاتی را که در این حوزه انجام می شوند در آن گردآوری شود 
آیا اصال لزومی دارد که  تا از دوباره کاری محققین جلوگیری شود؟ و این که 
چنین مرکزی وجود داشته باشد؟ همین طور این پرسش مطرح شد که آیا در 
جهت برقرار کردن ارتباط بین این محیط آکادمیک و مخاطب غیرآکادمیک آیا 

کاری صورت می گیرد یا خیر؟

دکتر فانی ابتدا از این که مراکز ایران شناسی در دانشگاه های خارج از ایران قادر 
به فرستادن دانشجویان و محققین خود به داخل ایران نیستند اظهار تأسف 

نمود. وی از دو سازمان در آمریکا نام برد: 
انجمن ایران پژوهی )The Association for Iranian Studies( که در حوزه های 
و  می کند  فعالیت  ایران  فرهنگی  جغرافیای  و  انسان شناسی  باستان شناسی، 

دیگری انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان
صرفًا  که  است   )The Association for the Study of Persianate Societies(

ایران  با  ارتباطی  الزامًا  تحقیقات شان  و  می پردازد  فارسی  زبان  مطالعۀ  به 
ایران سمیناری  در  به حال  تا  این دو سازمان  از  ندارد. متأسفانه هیچ کدام 
نداشته اند؛ اکثرًا در اروپا، کانادا و آمریکا کنفرانس های خود را برپا می کنند. 
در این کنفرانس ها از کشورهای دیگر، مانند ترکیه و هند نیز شرکت کنندگانی 

Information: 858-552-9355
6790 Top Gun Street, Suite 7

San Diego, CA 92121
E-mail: pcc@pcsd.org
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ویدیوی کامل این برنامه در کانال یوتوب کانون فرهنگی ایرانیان موجود می باشد.
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Darian Mani

Shirin Sabouri

معرفی و نقد کتاب        

بقیه از صفحه 9

نام گرگ و حمله دسته جمعی گرگ ها در برف بارها در داستان تکرار می شود و 
بی اراده خواننده را به یاد داستان »گرگ« هوشنگ گلشیری می اندازد؛ چه بسا 

که نویسنده خود متاثر از این داستان باشد.

یکی از نقطه های قوت این داستان زبان و منطق بچگانه بنیامین است. نویسنده 
از این مهم سربلند بیرون آمده است. به عنوان مثال در صفحه 78 آمده:

بنیامین چشم هایش را گرد کرد و جیغ زد، »من اگر شغلم بخورم مثل مامان 
افتسراخ می کنم خاله.«

یا در صفحه 95: 
بنیامین ذوق زده شده بود. لذت می برد از تلق تولوق قطار. جیغ زد، »مامان 

ما داریم از این طرف می ریم، درخت ها از اون طرف.«

یا در صفحه 97:
دهانش  روی  گذاشت  را  دستش  و  کشید  را  خیره اش  نگاه  دنباله ی  بنیامین 
دادم  قورت  را  توی دهنش!« خنده ام  داره  گنج  این خانمه  و گفت »مامان، 
رو  کار  این  قدیمی ها  پسرم.  از طالست  کردم، »دندون شون  زمزمه  آهسته  و 

می کردند که خوشگل بشن.«

یا در صفحه 121: 
گنبد طال را که از دور دیدم، سالم دادم و ایستادم. یک لحظه فراموش کردم 
بنیامین همراهم است. پسرکم چادرم را کشید و گفت:»مامان، این قصِر کیه؟«

 یکی دیگر از نقطه های قوت داستان عنصر تکرار است. اسم دختر شیرخوار 
مریم، نگار است و در ضمن راوی فصل آخر نامش نگار است. اسم همسایه 
نسترن و اسم زن درون کوپه قطار و دختری در کوپه کناری، نیز نسترن است. 
»زل زده ام به دیوار سفید« در فصل اول دوازده بار و در فصل بیست و یکم ده 
بار پشت سر هم تکرار شده است. یازده قاب عکس در منزل نسترن خانم بر 

دیوار است و همین یازده تا قاب بر دیوار زیر زمین خانه مریم نیز هست.

همانند داستان های هوشنگ گلشیری این نوشته از عدم قطعیت استفاده کرده 
است. استفاده از واژه »شاید« به کرار عدم قطعیت را ثابت می کند. پس از این 
حیث، رمان مذبور رمانی نو محسوب می شود. حذف شدن روند منطقی داستان، 

توقف زمانی، کش آمدن زمان و حتی َدَوران زمانی خود گواه این مدعا هستند.

در ابتدای داستان مریم می گوید که شوهرش در جایی خوانده که هر کس باید 
برای  را  او  تا  کند  باید صدایت  که  باشد، سنگی  داشته  برای خودش  سنگی 
خودت نگه داری. در انتهای رمان، سنگی از سینه مریم جدا می شود و »سالم« 
آن سنگ را بر می دارد. انگار غمی که از واقعه ی بریدِن ترمز اتومبیل بر سینه 
سنگینی کرده به سبب مرگ بنیامین و نگار بیرون می افتد، و داستانش نوشته 
باید قصه گنج  می شود. »سالم« می داند که گنج همیشه زیر سنگ هاست و 

نوشته شود.

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن۹۳55 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 کووید ـ۱9 تمامی برنامه ها به صورت آنالین و با زووم 
برگزار می شود. 

آشپز که سه تا بشه!!
برنامه جدید آشپزی کانون

شنبه 8 می، ساعت 11 صبح با زووم
شنبه 12 جون، ساعت 11 صبح با زووم

جنگ فرهنگی
جمعه 21 می، ساعت7 بعد از ظهر  

جمعه 18 جون، ساعت7 بعد از ظهر  

شب شعر و ادب
چهارشنبه 19 می ساعت 6 بعد از ظهر

چهارشنبه 16 جون ساعت 6 بعد از ظهر  

فیلم و گفتگو
پنجشنبه 27 می ساعت 7:3۰ بعد از ظهر  

پنجشنبه24  جون ساعت 7:3۰ بعد از ظهر  

                   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 اینده )شماره 194( مبادرت می ورزد که متن آن از طریق فکس تا 3۰ 

می به وسیله ارگان های غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

مدرسه ایرانیان سن دیگو ۹۳55ـ 552)858(

جشن پایان سال تحصیلی
یکشنبه 23 می، ساعت 11 صبح با زووم

End of the Academic Year Celebration
Sunday, May 23, 2021 at 11 AM
with virtual music and dance

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
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For our recent school photography content, 
we asked students to send us photos of 
their haft-seen. We received 56 entries by 
the deadline, which were judged based on 
concept, originality, and artistic quality. The 
judges included the editorial board of Peyk, 
ISSD teachers and staff, and several local artists.  

The winning photographs are presented 
here. We sincerely thank the participants and 
their parents for encouraging and helping 
the students submit their photographs. 

The first place winner receives $100, second 
place receives $75, and third place receives $50.

1st Place: Romteen Azmoodeh
2nd Place: Hanna Hajisattari
3rd Place: Blureen Bahremani

Third ISSD Photography Contest 
(Nowruz Haft-seen)

Ali smadi

Tina Khadem

Mila Akbarnia

Mana Azhideh

Darian Mani

Shirin Sabouri

3rd Place: Blureen Bahremani

1st Place: Romteen Azmoodeh

2nd Place: Hanna Hajisattari


