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تحویل سال 14۰1 یکشنبه 2۰ مارس  2۰22 ساعت 8 و 33 دقیقه و 26 ثانیه صبح به وقت کالیفرنیا

• سال نو و قرن نو مبارک 
• معرفی و نقد کتاب:

     خانه دور: ناگفته هایی از زندگی فروغ فرخزاد  
• زیر نور مهتاب: ما و تاریخ

• بخوان بنام گل سرخ: گل اّمید
• هابیل و قابیل: انتخابات میان دوره ای یا جنگ داخلی

• گزارش ُجنگ فرهنگی: ادبیات عامیانه کودکان 
• بررسی فیلم فراری 

• حقایقی در مورد کووید ـ 19
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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

       

• 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

Farmers Insurance
425 W. 5th Ave, STE 202

Escondido, CA 92025

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  

Federal Capital Funding Group
425 W. 5th Ave, STE 205
Escondido, CA 92025
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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

Persian Cultural Center
 Annual Meeting

and Election
Sunday May 15, 2022

فراخوان
نشست ساالنه و انتخابات کانون فرهنگی ایرانیان

از تمامی اعضای محترم کانون فرهنگی ایرانیان دعوت می شود تا در
نشست سالیانه و انتخابات کانون در روز یکشنبه ۱۵ ماه می ۲۰۲۲ در

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

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

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

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

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

سارا تقوی، فریبا باباخانی ـقاضی، سهیل بیگدلی، علی صدر،
ونوس صفایی، شهال صالح و محمود رضا پیروزیان

 شورای نویسندگان
رضا خبازیان، شهری استخری، شهرزاد جوالزاده، 

شقایق هنسن، آریا فانی، راشل تیت و علی صاحب الزمانی

همکاران نویسنده: 
تانیا احمدی، محمد اهرار، هوشیار افسر، دانیال گلفروش، 

ساناز مجد، مرسده بصیریان حریری و سپیده شاملوفرد

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 )۸5۸(
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.
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طرح روی جلد: سعید جاللی

به استقبال نوروز می رویم. اجازه بدهید پیشاپیش فرارسیدن سال نو و آغاز قرن جدید هجری شمسی را به شما تبریک 
بگویم و برایتان سالی پر از شادی و بهروزی و سالمت آرزو کنم. بهاِر خجسته فرا می رسد و ما شاهد نو شدن طبیعت 
هستیم. حتی در این والیت به اصطالح »همیشه بهار« آمدن بهار را می توان با تمام وجود حس کرد؛ تپه ماهورها همه 
پر از گل و شکوفه می شوند، پرچین های کنار جاده و وسط شاه راه ها ناگهان مملو از گل های بنفش و نارنجی می شوند. 
بی اختیار لبخند بر لب جاری می شود. عشق و شباب و رندی، سراسر وجود را پر می کند. ریه ها را پر از هوای تازه 

می کنیم و برای لحظاتی پاندمی و نگرانی از اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود را به فراموشی می سپاریم.
در سی و چند سال گذشته، در این ایام بیشترین فکر و ذکر ما در کانون و مدرسه ایرانیان، تدارک در برگزاری 
خوب جشن های نوروزی برای همشهریان و شاگردان مدرسه بوده است. ضربه ناگهانی پاندمی باعث شد که همه 
برنامه های نوروزی در سال 2۰2۰ لغو شوند. سال گذشته آمادگی بیشتری پیدا کرده بودیم و توانستیم با همکاری 
گروه موسیقی رستاک، به صورت مجازی در کنار هزاران خانواده در سندیگو و دیگر نقاط جهان نوروز را جشن 
بگیریم. حس عجیبی داشت. هر کس در خانه خود و در کنار عزیزان خود ولی در عین حال به هم پیوسته از طریق 
تلویزیون و صفحه کامپیوتر، ساعتی با شادی و با موسیقی زیبای گروه رستاک بگذراند و غم زمانه و فراق یار را به 
دست فراموشی بسپارد. در مدرسه چون همه کالس ها به طور مجازی برگزار می شد، جشن نوروز را هم به طور 
مجازی برگزار کردیم. همه دانش آموزان و پدر و مادرها شاهد اجرای زیبای سرودها، رقص ها و هنرنمایی دانش 

آموزان بودند. تجربه ای بود برای خودش!
امسال هم از ماه ها پیش به تدارک پرداختیم به امید اینکه بتوانیم مثل گذشته، به طور حضوری جشن های نوروزی 
را برپا کنیم. ولی اوج گیری پاندمی در ماه ژانویه باعث شد دوباره احتمال اجرای مجازی را هم در نظر داشته باشیم 

و بتوانیم بر اساس شرایط موجود عکس العمل مناسب نشان دهیم.
تا قبل از پاندمی، بیش از بیست سال کانون با همکاری انجمن متخصصین و خانه ایران، جشن های چهارشنبه 
ایرانی تبار و  ایرانی،  از پارک های بزرگ شهر برگزار می کرد. هزاران  سوری و سیزده به در را با شکوه زیاد در یکی 
ایران دوست در آن شرکت کرده به جشن و پایکوبی می پرداختند. در دو سال گذشته این برنامه ها هم تعطیل شدند. 
امسال هم تا زمانی که این خطوط نوشته می شود، هنوز برنامه قطعی ای برای انجام این جشن ها وجود دارد. با توافق 
هر سه سازمان اجرای جشن چهارشنبه سوری راعملی ندانسته و فقط سیزده بدر را اجرا خواهیم کرد. این فرصتی 

خواهد بود که بتوانیم با همشهریان خوب خود دیدار تازه کرده و سال نو مبارکی بگوییم.
رسم است که با رسیدن بهار و نوروز، آرزو کنیم که بدی ها و پلیدی ها به دور ریخته شوند و برای یکدیگر امید و عشق 
و بهروزی آرزو کنیم. می دانم که وجود پاندمی و بحران های سیاسی و اجتماعی برای همه ما آزار دهنده است. امید 
من هم این است که با رفتن زمستان و شکوفا شدن طبیعت، زمستاِن پندار بد، گفتار بد و کردار بد هم به پایان 
برسد. هر چند متاسفانه نمی توان زیاد خوشبین بود. وقایع یک سال گذشته و اوضاع جاری نشان می دهد که دوباره 
بحران سازها با تمام قوا مشغولند. این ها را نمی توان نادیده گرفت چون آینده ما و فرزندان ما با آن ها گره خورده 
است. عده ای به هر نحوی که شده جلوی طرح های اقتصادی، زیربنایی و رفاهی ایستاده اند. جامعه به شدت قطبی 
شده است. کسانی تهدید می کنند که اگر کار بر وفق مراد آنان پیش نرود، جنگ داخلی به راه خواهند انداخت. با 
ایجاد موانع مختلف جلوی رای گیری عادالنه را می گیرند. اینان هنوز رئیس جمهور انتخاب شده توسط اکثریت 
مردم را قبول ندارند. این شامل عده زیادی از نمایندگان کنگره هم می شود. این شرایط در تاریخ معاصر بی سابقه 
بوده است. اینجا دیگر مساله این حزب و آن حزب نیست. اینان اگر حرفشان پیش برود دشواری های زیادی برای 
اقلیت ها و مهاجرین ایجاد خواهند کرد. اگر پیش نرود باز هم اقلیت ها و مهاجرین هدف اصلیشان خواهند بود. به 
خوبی هم نشان داده اند که اعتقادی به دموکراسی و حقوق مساوی در مقابل قانون ندارند، لذا نمی توان بی تفاوت 
ماند. باید از قانون و دمکراسی دفاع کرد. ما نتایج بی تفاونی و حکومت زور را با تمام وجودمان لمس کرده ایم. دلیل 
عمده مهاجرت ما و بسیاری از مهاجرین دیگر هم همین بوده است. بی تفاوتی و بی عملی نتیجه ای جز تسلیم به زور 

و بی قانونی نخواهد داشت. 
حال که سخن به اینجا رسید، اجازه بدهید به موضوعی که کم و بیش به این امر ربط دارد هم بپردازم. اخیرا ایمیلی 
از یکی از خوانندگان دریافت کردیم که در آن ابراز نگرانی کرده بوند که چون پیک متعلق به کانون است که سازمانی 
غیرانتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبی است، پرداختن به مسایل سیاسی ممکن است به قول معروف »کار دستمان 
بدهد«. ضمن تشکر از این خواننده گرامی، فکر می کنم الزم باشد به نکاتی در اینجا اشاره کنم. جنبه غیر سیاسی، 
که ما هم کامال به آن پایبندیم، براساس تعاریف قانونی و عرفی )با استناد به آی. آر. اس و دیگر ارگان های دولتی( 
طرفداری از یک حزب یا کاندیدای خاص است در مقابل دیگری. ما به عنوان یک ارگان غیرانتفاعی حق نداریم بر 
له یا علیه حزب و کاندیدای خاصی بنویسم و فعالیت تبلیغاتی کنیم. پرداختن به جنبه های سیاسی که عمومیت 
دارد، مثل طرفداری از حقوق بشر، طرفداری از دموکراسی و حقوق شهروندی، ضدیت با جنگ و خشونت، ضدیت 
با تبعیض نژادی، طرفداری از حفظ محیط زیست، ضدیت با سیاست های غلط اقتصادی و آموزشی، سیاست های 
ضد ایرانی و ضد مهاجرتی و نظایر آن به هیچ وجه در آن چهارچوب قرار نمی گیرند. به عنوان مثال ما در تمام طول 
حیات مجله، با جنگ طلبی و جنگ مخالفت کرده ایم، فارغ از این که چه کسی و چه حزبی در راس کار بوده است. 
به نظر من جنبه های ذکر شده بیشتر جنبه فرهنگی دارند تا سیاسی.  از این ها گذشته، یکی از وظایف ما آموزش 
است. پرداختن به مطالبی نظیر حقوق شهروندی یا »جری مندرینگ«، »فلی باستر«، دموکراسی، تساوی حق 
رای، بهداشت عمومی، قانون اساسی و متمم های آن، نقش قوای سه گانه در آمریکا و نظایر آن صرفا جنبه آموزشی 
دارند. درمواردی خاص، ما با ارائه نظرات مخالف و موافق، قضاوت را به عهده خوانندگان می گذاریم. به هر حال به 
آن خواننده گرامی اطمینان می دهم که ما تمام تالش خود را می کنیم که از چهارچوب تعیین شده در قانون تخطی 

نکنیم و جای نگرانی نیست. ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
در پایان باز برای شما و عزیزانتان سالمت و بهروزی و گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آرزو می کنم. 

پیروز باشید.                 

سال نو و قرن نو مبارک
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اخبار کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو

خوانندگان گرامی:

همانطور که می دانید صفحاتی از پیک را برای 

درج خبرهای ایرانیان منطقه اختصاص داده ایم. 

خبرنگاران ما هم شما هستید.در صورت اطالع 

داشتن از خبری که دانستن آن برای باقی ایرانیان 

سن دیگو مهم است، با ما تماس بگیرید، چه خوب 

و چه بد: خبر فوت، تولد، ازدواج، موفقیت و هر 

آنچه هست را همراه با یک عکس  به آدرس  

 pcc@pccsd.org

برایما ن ارسال نمایید.

با سپاس 

 پیک

جلسه های هیئت مدیره کانون فرهنگی ایرانیان سندیه گو، ژانویه و فوریه ۲۰۲۲
برای  فوریه  نهم  و  ژانویه  روزهای دوازدهم  در  کانون  مدیره  هیئت  جلسه های 

بررسی و برنامه ریزی فعالیت های کانون برگزار شد.

پخش آنالین کنسرت مهرگان ـ   ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱
کنسرت مهرگان با هنرمندی آیدا شاه قاسمی که در دوم اکتبر 2۰21 در موزه هنر 
سن دیگو برگزار شده بود در تاریخ 3۰ دسامبر 2۰21 به صورت آنالین پخش شد.

کنسرت سه نوازی با عود الکترونیک  ـ  ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲
بهرامی  فرهاد  و  رویت  انجلیکا  با هنرمندی کوشا کریمی،  نوازی  کنسرت سه 
در تاریخ 16 ژانویه در مرکز کانون ایرانیان سندیه گو برگزار شد و مورد استقبال 

تماشاچیان قرار گرفت.  

شعر و شب های قرنطینه ـ   ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲
با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های  برنامه شبی 
قرنطینه در تاریخ 19 ژانویه برگزار گردید. در این برنامه شعرهایی از رودکی، پدر 
شعر فارسی خوانده شد و همچنین عالقمندان شعرهای انتخابی خود را برای 
شرکت کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی و 

گروه شعر و ادب برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو  ـ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲
انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه ژانویه »محاکمه 7 متهم در  فیلم 
شیکاگو« محصول 2۰2۰ به کارگردانی آرون سورکین بود. مهمان این برنامه آقای 
دکتر محمد پویا، پزشک و بازیگر تئاتر و سینما بودند که به بررسی و نقد فیلم 

پرداختند. این برنامه به مدیریت محمود پیروزیان برگزار شد.

شعر و شب های قرنطینه ـ   ۱۶ فوریه ۲۰۲۲
با شعر و ادب به صورت مجازی و تحت عنوان شعر و شب های  برنامه شبی 
قرنطینه در تاریخ 16 فوریه برگزار شد. در این برنامه شعرهایی از رابعه بلخی 
شرکت  برای  را  خود  انتخابی  شعرهای  عالقمندان  همچنین  شد؛  خوانده 
کنندگان این برنامه خواندند. این برنامه به مدیریت فرشاد باباخانی و گروه شعر 

و ادب برگزار شد.

برنامه فیلم و گفتگو  ـ ۲4 فوریه ۲۰۲۲
فیلم انتخابی برای بررسی در جلسه مجازی ماه فوریه »خط آنتونیا« محصول 
محمود  برنامه آقای  این  میهمان  بود.  گوریس  مارلن  کارگردانی  به  و   1995
بازیگر تئاتر و سینما بودند که به بررسی و نقد فیلم پرداختند. این  بهروزیان 

برنامه به مدیریت محمود پیروزیان برگزار گردید.
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کمیته جوانان

www.pccsd.org

8 مارس 
روز جهانی زن

به همه مبارک باد

کمیته نوجوانان کانون 
این کمیته چهارمین برنامه جمع آوری غذا و اسباب بازی برای نیازمندان را در 
ماه نوامبر تدارک دید. با کمک این کمیته حدودأ 324 پوند غذا و 5۰ دالر پول 
نقد به بانک غذا در سندیه گو اهدا شد. اسباب بازی های جمع آوری شده، میان 

خانواده های ایرانی نیازمند در St. Vincent de Paul توزیع شد.
نوجوانان این کمیته همچنان به فعالیت خود در خصوص آموزش و راهنمایی 
به صورت مجازی و بدون هیچ  نیاز دارند  آموزانی که کمک درسی  به دانش 

هزینه ای ادامه  می دهند.

اعضا این کمیته، همکاری مداوم در مدرسه ایرانیان سن دیگو دارند و بیشتر 
اعضای این کمیته کمک معلم هستند.

برنامه های آینده این کمیته:
 San Diego Food Bank, کمک و همکاری با گروه های خیریه دیگر مانند

Father Joe’s , و کمک به مهاجران افغانستان 
برنامه های گروهی راه پیمایی

جمع آوری غذا برای نیازمندان
تالش بیشتر در نمایش فرهنگ غنی ایرانی در مدارس محل تحصیل خود

برنامه های این کمیته را از طریق ایمیل های هفتگی کانون و وب سایت کانون 
میتوانید دنبال کنید. اگر مایل به همکاری با این گروه هستید لطفأ با دفتر 

کانون فرهنگی ایرانیان تماس بگیرید.

کمیته خیریه
پروژه  دو  هر   دارد.  دست  در  پروژه  دو  حاضر  حال  در  کانون  خیریه  کمیته 
مربوط است به کمک به دو خانواده مهاجر با فرزندان کوچک، که با مرارت و 
سختی های بسیار به تازگی وارد سن دیگو شده اند. آن ها نیاز مبرم به مسکن،  
امور حقوقی و امکانات اولیه زندگی دارند. کمیته خیریه کانون برای رفع این 
نیاز ها با انجمن متخصصین و بنیاد یک دالر در ماه همکاری می کند. دوستانی 
که مایل به کمک در این پروژه ها هستند می توانند با دفتر کانون تماس بگیرند.

 جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
شنبه 19 مارس 2۰22 در هتل مریات الهویا از ساعت 7 بعد از ظهر

 جنگ فرهنگی
جمعه 15  آوریل 2۰22 ساعت 7بعد از ظهر

شب شعر و ادب
چهارشنبه 2۰ آوریل 2۰22 ساعت 7 بعد از ظهر

فیلم و گفتگو
پنجشنبه 28 آوریل2۰22 ساعت 7:3۰ بعد از ظهر

برنامه های نوروزی مدرسه ایرانیان

سیزده بدر
 یکشنبه 3 آوریل از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در پارک

 سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن
یکشنبه 6 مارس در محل مدرسه ایرانیان از ساعت 1۰ صبح تا 12 ظهر

جشن نوروز مدرسه ایرانیان سن دیگو 

 یکشنبه 13 مارس در محل دبیرستان دل نورته  از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

بازار نوروزی خیریه یک دالر در ماه

شنبه 12 مارس در مرکز ایرانیان از ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر 

 www.SanDiegoAccidentLawCenter.com 

Offices in Scripps Ranch & Chula Vista

Auto Accidents • Bike Accidents 
Medical Malpractice • Work Injury 

Workers Compensation 

Ali Golchin, Esq.
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زیر نور مهتاب
   از: رضا خبازیان 

ما و تاریخ
با و  گذاشتیم  سر  پشت  را  امسال  زمستان  و خشک  سرد  روزهای  سرانجام    

 آشتی دوباره با طراوات نسیم نوروزی به پیشباز سال نو دیگری روانه شده ایم.
 آرزومندم که سال نو را با سالمتی و شادمانی و به دور از سویه جدید ویروس
 کرونا سپری نمایید. مایلم در مقدمه مطلب کوتاهی را با شما در میان بگذارم

و آن اینکه:

 آنچه در این صفحه می آید و در طول این سال ها آمده است، صرفا نظر شخصی
 من است که گاه ممکن است با نظر شما هماهنگ باشد و گاه در تضاد. در
 نتیجه حق دارید که از مطالبی که زاییده فکر من است یا پند بگیرید یا مالل
 به شرطی که در نظر داشته باشید که مطالب این صفحه نه حکم قانون دارند و
 نه ادعا می شود که از حقانیتی برخوردارند زیرا که نه صاحب نظرم و نه ادعای
 تسلط به امور مورد صحبت را می نمایم. کاش به جای نوشتن،  امکان مکالمه
 و محاوره می داشتیم تا من هم از نظرات شما آگاهی پیدا می کردم و در فضایی
 بدون خشم و غیض به نتیجه ای دست می یافتیم که عقال آن را »خرد جمعی«

می نامند.

روزهای اولی که این صفحه را تهیه می کردم، عالوه بر عنوان صفحه، جمله ای 
را آورده بودم که همچنان در ذهن من به قوت خویش باقی است هر چند که 
آن جمله دیگر در باالی صفحه به چشم نمی خورد. آن جمله این بود که »زیر 
نور مهتاب مکانی است برای صحبت با خویش یا با دوستانی همچون خویش«. 
در اصل، مطالب این صفحه یک گپ خودمانی است و دیگر هیچ که گاه، چون 
مطلب شماره قبل )عباس قصاب و موتورش( جنبه طنز دارند و بالطبع مورد 
پسند تعداد کثیری از خوانندگان قرار می گیرند و گاه نظری در مورد موارد جدی 
جامعه ماست که گاه مورد توجه و حمایت و گاه مورد انتقاد قرار می گیرند. در 

درد دل  بیشتر جنبه  که  کنیم  فراموش  نباید  دو جنبه  هر 
نفاق و  باعث  از نظر من،  آنچه که  به  اعتراض  گاه  و  دارند 

ایجاد فضای عدم تفاهم در جامعه می شوند.

 اکنون که در آستانه سال نوی خورشیدی هستیم و هر یک
 از ما مایلیم که با بستن عهد و پیمانی سرمشق سال نوی
 خود را رقم بزنیم در این فکرم که نگاهی بیندازیم به یکی
در که  کنیم  سعی  و  خود  فرهنگی  جنبه های  مهمترین   از 
فرهنگی این جنبه  بهبود  برای  را  انرژی خود  نو،   این سال 

خودمان به کار بریم.

 فرهنگ ما ایرانیان، حتما همانند دیگر فرهنگ های انسانی،
مورد اگر  که  دارند  را  خود  مخصوص  ضعف  و  قوت   نکات 
 صحبت قرار گیرند شانس برخورد و تفکر در مورد آن ها را به
 وجود می آورد و اگر هیچ گاه مورد بحث قرار نگیرند حاصلی
 جز تکرار مکررات نصیب ما نخواهد شد. به گمان من یکی

 از نکات ضعف فرهنگی ما عدم توجه به تاریخ است. امیدوارم موافق باشید که
 این نقیصه، حداقل در طول چند دهه گذشته چه ضرر و زیان های غیر قابل

محاسبه ای را نیز به وجود آورده است.

 اگر بخواهیم دالیل این عدم توجه را مورد ارزیابی قرار دهیم، به سهولت به چند
عامل زیر برخورد خواهیم کرد:

 دلیل اول را من در قطع و اندازه کتاب های تاریخ و همچنین کتاب های جغرافیا
 می بینم که اصواًل حمل و نقل آن ها را با مشکل روبه رو می کرد. شاید همان

شکل و شمایل کتب تاریخ باعث و بانی عدم عالقه ما به مطالعه تاریخ بود.

 دلیل دوم و جدی تر را من در نظام آموزشی می بینم که دروس تاریخ و جغرافیا
به عبارت بودند که  بدون در نظر گرفتن ضریب قلمداد شده   در زمره دروس 
 دیگر عدم اهمیت آن ها را می توانست به دانش آموز القا نماید. از طرف دیگر،
 تدریس دروس تاریخ و جغرافیا، گذشته از استثنایاتی که وجود داشت، عمومًا به
 آموزگارانی داده می شد که از تعلیم دروس دیگر عاجز بودند و عمال از سر اکراه

و بدون عالقه و از روی انجام وظیفه کالس را اداره می نمودند.

به که  می بینم  مملکت  در سیستم های سیاسی  من  را  اصلی تر  و   دلیل سوم 
با غلو بایستی  به کتاب سرگذشت خود محدود می کردند که  را  تاریخ   نوعی، 
آنان دستاوردهای  و  پیروزی ها  و  جنگ ها  و  گشایی ها  کشور  داستان   بسیار، 
 را عنوان می نمود. به عبارت دیگر، تاریخ، از درون کاخ ها به رشته تحریر در
 می آمدند و گویی که مردمان سرزمین مان هیچ گونه حضوری در تاریخ را ندارند.
 این نقیصه بزرگ باعث شده بود که رفته رفته ما مردمان، خود را با تاریخ حّکام
 جدا و غریبه می پنداشتیم که در نتیجه، عالقه چندانی به مطالعه تاریخ را پیدا

نمی کردیم.

شاهان« »داستان  نیز  را  فردوسی  شاهنامه  که  بود  شده  باعث  نگاه   همین 
 بنامیم و در کنار کتاب های تاریخی قرار دهیم و کمتر توجهی به عمق این اثر
 جاودانه زبان فارسی روا داریم در صورتی که بر خالف نظر اکثریت ما ایرانیان،
اساس بر  بلکه  شاهان  سرگذشت  و  داستان  اساس  بر  نه  فردوسی   شاهنامه 
 پندهای گرانبهای زندگی سروده شده اند که فقط درنتیجه نگاهی عمیق می توان

به عمق معنای داستان های شاهنامه پی برد.

 تاریخ نیز، در صورت دقت، داستان سراسر پندهای زندگی است و تجربه هایی
 که مردمان یک سرزمین در طول هزاره ها زیستن و دست و پنجه نرم کردن با
 مشکالت و مسایل گوناگون برای آیندگان به ارث گذاشته اند. به عبارت دیگر،
 مطالعه تاریخ همگون با تماشای فیلم هیجان انگیزی است که در ابتدای فیلم،
 نتیجه، مورد نمایش قرار می گیرد و سپس با روندی به گذشته، مراحل مختلفی
 را که در به دست دادن چنین نتیجه ای موثر بوده اند را در مقابل دیدگان ما
 قرار می دهند. همین امر، تاریخ را به کالس درس با ارزش و بی نظیری تبدیل
 می کند که اگر مورد توجه مردمان یک سرزمین قرار گیرند چه بسا، از تکرار بالیا

و وقایع ناگوار جلوگیری به عمل بیاید.

در را  سرزمین  یک  مردمان  تاریخ،  دقیق  مطالعه   عدم 
 مقابل یک واقعه مشابه تاریخی، بدون سالح می نماید که
 نتوانند خیر و شر خود را به درستی تشخیص دهند. در
 چنین جامعه ای، نشانی از خرد جمعی نیست و مردمان
 نه در نتیجه تفکر بلکه در نتیجه جّو ساخته شده و غالب
 شده بر جامعه دست به حرکت های انبوه مردمی می زنند.
برد خواهند  خود  جمعی  اشتباه  به  پی  زمانی   متاسفانه 
 که بهای سنگینی را پرداخت نموده اند و راهی را آمده اند
 که برای بازگشت آن بایستی که بهای سنگین تری را نیز

بپردازند.

 اگر لحظه ای به سه دلیلی که در باال آورده شده اند دقت
 نماییم به راحتی می توانیم جواب سواالت بسیاری را که
بوده ایم گریبان  به  دست  آن ها  با  گذشته  دهه  چند   در 
 دریابیم و به این نکته نه چندان خوش هم واقف شویم
به بلکه  تنها در سرزمین مادری جای گذاشته نشده است  نه  نگرش،  آن   که 
 همراه ما در سرزمین میزبان نیز حضوری چشمگیر دارد. بهره گیری از احساس
 به جای عقل در حرکت های اجتماعی و سیاسی، درگیر شدن با جّو غالب بر
 اجتماع، ساده نگری به اخبار دریافتی در وسایل ارتباط جمعی، چه حقیقی و
 چه مجازی، عدم تجزیه و تحلیل عمیق مسایل بدون شک حاصل عادتی است
 که از سرزمین مادری با خود آورده ایم که بدون شک، در زیر ساخت ناموفق
 حضور سیاسی و حتی فرهنگی ما در کشور میزبان نقش بسیار مهمی را نیز

بازی کرده و خواهند کرد.

 بد نیست در آستانه سال نوی خورشیدی خود را مقید سازیم که با جدی گرفتن
 تاریخ گذشته و مطالعه همه جانبه آن، نه تنها حال خود را بهبود بخشیم بلکه
 قادر شویم که با چشم بازتری راه آینده خود و نسلی را که در کشور میزبان به

یادگار گذاشته ایم روشن تر از پیش سازیم.

سال نو بر شمای عزیز خجسته با
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مرسده بصیریان حریری

معرفی و نقد کتاب        

از چند فرخزاد«  مجموعه ای  فروغ  زندگی  از  ناگفته هایی  دور:   کتاب »خانه 
 گفتگو با نزدیکان فروغ فرخزاد است که توسط عسل همتی در دی ماه 1396
روی است که  به ذکر  البته الزم  است.  درآمده  به شکل کتاب  و   انجام شده 
 جلد از نام نگار همتی که نام شناسنامه ای ایشان است استفاده شده، ظاهرًا
 به این دلیل که حساسیت هایی نسبت به نام این خانم در ایران وجود دارد که
روشن، علیرضا  همسر  همتی،  عسل  شود.  کتاب  انتشار  راه  سد   می توانسته 
 نویسنده و شاعر و از دراویش زندانی در سال 1397 است. علیرضا روشن اخیرًا

این کتاب را در کالب هاوس روخوانی کرده که خود شنیدنی است.

 این کتاب شامل مقدمه و مصاحبه هایی با پوران فرخزاد، کامیار شاپور، شمسی
پرتو است. همچنین مجموعه ای  فضل الهی، عبدالرفیع حقیقت و عبدالکریم 
پیوست به  کتاب  انتهای  در  خانوادگی  عکس های  و  ارزشمند  پانویس های   از 
 آمده است. در طی سالیان همواره اشخاصی از خاطرات خود با فروغ گفته و
 نوشته اند اما دو نکته شاید  در مورد کتاب حاضر متفاوت و جالب توجه تر از

هر چیز دیگر است:

زندگیشان و محیط  از خانواده  بی پرده  و  بسیار رک  فروغ  پوران خواهر  ـ   1   
این خانواده داشته این محیط روی فرزندان  تاثیری که  به دلیل   می گوید که 

بسیار قابل تامل است.

 پوران درباره پدرشان می گوید: »کتابخوان بودن پدرم ریشه در عالقه پدربزرگم
بود و در کتابخانه اش چند او دیوانه کتاب خواندن   به کتاب داشته است... 
 هزار جلد کتاب داشت... پدرم مردی فرهنگی، ادب دوست و شعرشناس بود
 اما مسئولیت های نظامی کجا و دنیای شعر کجا؟ ... او مردی سرکش و مغرور

بود و مستقل و خودخواه.«

 »من و فروغ و فریدون جا باز کردنمان در ادب و هنر و فرهنگ را وامدار پدر
هستیم و جز او هیچ کس دیگر در این مهم سهمی ندارد.«

 از تاثیر رفتار پدر بر فروغ می گوید: »فروغ همیشه ادای پسرها را در می آورد.
 اهل مبارزه و کتک کاری بود و می گفت کسی که نام این خانواده را زنده و بزرگ
 می کند منم! علت این کارش در همان عقده های تربیتی بود و در حرف پدرم
 که می گفت پسرها با دخترها فرق دارند. پدر، پسرها را ترجیح می داد و به زن

به چشم موجودی فرودست تر از مرد نگاه می کرد.«

 پوران می گوید: »من و فروغ همیشه مدرسه را به خانه ترجیح می دادیم، چرا
 که خانه زیر نظر دو فرمانده خودکامه و خود رأی اداره می شد و کوچک ترین
 اجازه ابراز وجودی در خانه نداشتیم. نیمی از فروغ شوخ و شیرین و طناز بود

و نیمی دیگر تاریک و بی حوصله و خاموش.«

 وقتی مصاحبه کننده از پوران درباره رک گویی و بی پروایی در خانواده می پرسد
پنهان از چشم ها  را  راستینش  نمی توانست خوِد  ما  پاسخ می دهد: »مادر   او 
 کند... ریاکاری و دروغ را از گناهان کبیره می شناخت... به همین دلیل همه
 ما همیشه خودمان باقی ماندیم و هیچگاه نخواستیم نقش کس دیگری به جز
 خودمان را بازی کنیم... حاال شما آزادید آن را به رک گویی تعبیر کنید ولی من

آن را راست گویی و حقیقت گویی می دانم.«

 پوران از رنج و سختی و فشاری که فروغ در زندگی از سر گذرانده می گوید،
 چه در خانه پدر و چه در خانه شوهر: »حاال که از فاصله ای آشکار به گذشته و
 رویدادهای آن نگاه می کنم به این دریافت رسیده ام که آنچه در آن روزها اتفاق
 افتاد کامال طبیعی بود و زندگی خانوادگی فروغ باید بدان سان از هم پاشیده
 می شد تا از دردهای آن فروغ دیگری سربرآورد، زنی سراپا ذوق و استعداد و

شیدای شعر که برای ایفای نقش زن خانه یا مادر آفریده نشده بود.«

 2ـ کامیار پسر فروغ گه گاه چیزهایی در مورد مادرش در گذشته گفته و نوشته
 بود اما هیچگاه به این حد مفصل و طوالنی گفتگو نکرده و این نخستین بار

»خانه دور: ناگفته هایی از زندگی فروغ فرخزاد«  
نویسنده: نگار )عسل( همتی

 است  که به دلیل اطمینانی که به مصاحبه کننده پیدا کرده مطالب زیادی از
زندگی خود و پدر و مادرش را در اختیار خواننده می گذارد.

 کامیار می گوید که یکی از دالیل عمده جدایی پدر و مادرش شعر "گناه" بوده؛
 در پاسخ به این که روشنفکران در آن زمان چگونه واکنش نشان داده اند از قول
 عمران صالحی می گوید: »یک اشخاصی صحبت هایی راجع به فروغ می کردند که
 مرا هم به بی راهه برده بودند و واقعا فکر می کردم که فروغ فالن طور بوده است...
 اصال تصویر خوبی نبود. وقتی فهمیدم که پرویز شوهر فروغ بوده آن تصویر قدیم

اصاًل برگشت و متوجه شدم که حرف های قدیم چقدر احمقانه بودند.«

 »پدرم به نبوغ فروغ هیچ شکی نداشت همان طور که فروغ احترام زیادی برای
پدرم قائل بود.«

ارتباطش با حسین منصوری )پسربچه ای که در خانه جذامیان  کامیار درباره 
 تبریز با پدر و مادر جذامی اش زندگی می کرده و فروغ او را به فرزندخواندگی
داشته احساسی  چه  فروغ  خانه  در  او  حضور  به  نسبت  که  این  و   پذیرفت( 
 می گوید: »شاید من کمی در حق حسین اجحاف کرده ام، شاید بتوانم بگویم
 از این کار فروغ راضی نیستم... کاًل شاید مسئولیتش به پدرم برمی گردد که

نگذاشته فروغ مرا ببیند!«

 مصاحبه شونده بعدی شمسی فضل اللهی بازیگر و صداپیشه ای است که شرح
 می دهد که چگونه در »گلستان فیلم« بر حسب اتفاق با فروغ روبه رو می شود و

این آشنایی به دوستی کوتاه مدتی منجر می شود.

 عبدالرفیع حقیقت مورخ و شاعر ایرانی است که به گفته خود از سال 1337 تا
 هنگام مرگ فروغ در سال 1345 با فروغ »هماهنگ« بوده است. او می گوید
 که اندیشه های عرفانی اش در فروغ اثر گذاشته بوده و »دلیل تعلق خاطر فروغ

به او بیشتر جنبه های روحی و روانی« داشته است.

 او می گوید:»فروغ خود اشعارش بود. اصال گفته اش با شعرهایش هیچ فرقی
صادق، طّیبه،  آزاداندیش،  واقعًا  یعنی  بود.  صادق ترین ها  از  یکی   نمی کرد. 

بی ریا.«

 عبدالکریم پرتو هم در مصاحبه از خاطرات خود از فروغ در اهواز می گوید. او
 موسس چاپخانه امیرکبیر در اهواز و کارگر چاپخانه خوزستان بود که اول بار

شعر "گناه" فروغ را در مجله کارون چاپ کرد.

 عبدالکریم پرتو شرح می دهد که فروغ با اشاره به شعرهای او گفته بوده: »پرویز
یاد او  از  همیشه  شعرهایت  در  که  هستی  کسی  چه  عاشق  می گوید   همیشه 
این و  نداشته ام  با هیچ پسری دوستی  زندگی ام  تمام  باور کنید در   می کنی؟ 

شعرها همه در افکار من است که روی کاغذ می آورم...«

در بوده  قرار  دیگر هم  نفر  که چند  می دهد  نویسنده شرح  کتاب،  مقدمه   در 
 مصاحبه حضور داشته باشند اما به دالیلی در لحظات آخر پشیمان شده و پا
 پس کشیده اند. او می گوید دلیل این که دو مصاحبه کوتاه را حذف نکرده این
 بوده که شاید در آینده کسانی بخواهند فیلمی از زندگی فروغ بسازند و »چه
 بسا همین چیزهای ساده ـ کبریت وار و زودسوز ـ چراغ راهش شود... چنانچه
 آداِب در تاریکی زیستن همین است و ظلمت ایام را تحمل نمی توان کرد در

غیاب ماه و ستاره، مگر به کورسوی همین کبریت های کوچک و زودسوز.«

اپلیکیشن در  به صورت دیجیتالی  ایران،  کتابفروشی های  بر   این کتاب عالوه 
کتابخوان »فیدیبو« نیز قابل خریداری است.
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گردآوری از سپیده شاملوفرد

گل اّمید
هوا هوای بهار است وباده بادۀ ناب

به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست

که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته روی من، ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی از این آب آتشین دریاب

به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش
به بزم سادۀ ما ای چراغ ماه بتاب

گل امید من امشب شکفته در بر من
بیا و یک نَفس ای چشم سرنوشت بخواب

مگر نه خاک ره این خرابه باید شد؟
بیا که کام بگیریم از این جهان خراب

)فریدون مشیری(

**********************
مهدی اخوان ثالث زاده 1۰ اسفند 13۰7 و درگذشته 4 شهریور 

1369، شاعر پرآوازه، ادیب و موسیقیپژوه ایرانی بود. نام و تخلص 
وی در اشعارش م. امید بود.او برگزیده اولین دوره جشنواره 

بینالمللی شعر فجر در بخش ملی و میهنی بود. اشعار او زمینه 
اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را به تصویر کشیده 

است. همچنین دارای لحن حماسی آمیخته با صالبت و سنگینی 
شعر خراسانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه است.

نذر کرده ام
يک روزی که خوشحال تر بودم

بيايم و بنويسم که
زندگی را بايد با لذت خورد

که ضربه های روی سر را بايد آرام بوسيد
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

يک روزی که خوشحال تر بودم
می آيم و می نويسم که

اين نيز بگذرد
مثل هميشه که همه چيز گذشته است و

آب از آسياب و طبل طوفان از نوا افتاده است
يک روزی که خوشحال تر بودم

يک نقاشی از پاييز می گذارم که 
يادم بيايد زمستان تنها فصل زندگی نيست

زندگی پاييز هم می شود، رنگارنگ، از همه رنگ، بخر و ببر
يک روزی که خوشحال تر بودم

نذرم را ادا می کنم
تا روزهايی مثل حاال

که خستگی و ناتوانی الی دست و پايم پيچيده است
بخوانمشان

و يادم بيايد که
هيچ بهار و پاييزی بی زمستان مزه نمی دهد

و هيچ آسياب آرامی بی طوفان
)مهدی اخوان ثالث(

********************

سیروس شمیسا زاده 29 فروردین 1327 در رشت، استاد 
ادبّیات فارسی و نویسنده پرکار ایرانی است که تاکنون بیش 

از 4۰ اثر خلق کرده است. وی تحصیالت عالی خود را در 
دانشگاه شیراز آغاز کرد و چند سالی پزشکی خواند، ولی 

پس از چندی تغییر رشته داد و در همانجا مدرک کارشناسی 
خود را در ادبّیات فارسی گرفت. پس از آن وارد دوره دکتری 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال 1357 از رساله 

خود به راهنمایی خانلری دفاع کرد. او در سال 138۰ یکی از 
چهره های ماندگار ایران لقب گرفت. کتاب های او در بسیاری 

از دانشگاه های ایران تدریس می شود.

اینک پیام بارانی خود را
از منقار خونین آخرین پرندۀ سفری

بر این رهگذار خنک ببار
بفرما

تا ناگهان بر آخرین وزش بهار
شب شود

و آنگه
به نم نِم پیامی

بر خنکای خاک و خاطره جلوه ای کن
و با آشوب رودها بخوان.

جاده ها بی تو
بوی سفر نمی دهند

و تو که آن سوی کهکشان مه و بخار رفتی
برای عاشقان زمین

چیزی نخواندی
تا بغض کوله بار را سبک کند
اینک بر آرامش این شب آبی

به محزون ترین هنجار حنجره
زمزمه ای باش

تا در خواب علف پذیرفته شویم
و مرا که مام من

در انتهای یک بهار زمینی
برای تو زاده بود.

در سفر منقار جایی نبود
پیغام تو

با رودها و دریاها می رفت
و شب مانند هر شب پرواز

در راز بود
)سیروس شمیسا(

*********************
عبدالحسین جاللیان یزدی متخلص به جاللی شاعر و 

حافظ پژوه ایرانی است. او در بسیاری از جنبه های شعر 
چون غزل، قصیده، رباعی و... طبع آموزی کرده است اما 

آنچه بیشتر زبانزد مردم است اشعار فکاهی او به لهجه یزدی 
است. دیوان شعر او به نام پله های سنگی در سه جلد به 

چاپ رسیده و جلد چهارم آن نیز در دست انتشار است. دکتر 
جاللیان اثری حاوی شرح اشعار حافظ به نام شرح جاللی در 

چهار مجلد به طبع رسانده است.

ِدی، چنان قهرمان ز راه رسید
پشت پاییز را به خاک نهاد

سبزه را زرد کرد و بعد سپید
بار بر پشِت تاک پیر نهاد
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سیروس شمیسا زاده 29 فروردین 1327 در رشت، استاد 
ادبّیات فارسی و نویسنده پرکار ایرانی است که تاکنون بیش 

از 4۰ اثر خلق کرده است. وی تحصیالت عالی خود را در 
دانشگاه شیراز آغاز کرد و چند سالی پزشکی خواند، ولی 

پس از چندی تغییر رشته داد و در همانجا مدرک کارشناسی 
خود را در ادبّیات فارسی گرفت. پس از آن وارد دوره دکتری 
ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در سال 1357 از رساله 

خود به راهنمایی خانلری دفاع کرد. او در سال 138۰ یکی از 
چهره های ماندگار ایران لقب گرفت. کتاب های او در بسیاری 

از دانشگاه های ایران تدریس می شود.

اینک پیام بارانی خود را
از منقار خونین آخرین پرندۀ سفری

بر این رهگذار خنک ببار
بفرما

تا ناگهان بر آخرین وزش بهار
شب شود

و آنگه
به نم نِم پیامی

بر خنکای خاک و خاطره جلوه ای کن
و با آشوب رودها بخوان.

جاده ها بی تو
بوی سفر نمی دهند

و تو که آن سوی کهکشان مه و بخار رفتی
برای عاشقان زمین

چیزی نخواندی
تا بغض کوله بار را سبک کند
اینک بر آرامش این شب آبی

به محزون ترین هنجار حنجره
زمزمه ای باش

تا در خواب علف پذیرفته شویم
و مرا که مام من

در انتهای یک بهار زمینی
برای تو زاده بود.

در سفر منقار جایی نبود
پیغام تو

با رودها و دریاها می رفت
و شب مانند هر شب پرواز

در راز بود
)سیروس شمیسا(

*********************
عبدالحسین جاللیان یزدی متخلص به جاللی شاعر و 

حافظ پژوه ایرانی است. او در بسیاری از جنبه های شعر 
چون غزل، قصیده، رباعی و... طبع آموزی کرده است اما 

آنچه بیشتر زبانزد مردم است اشعار فکاهی او به لهجه یزدی 
است. دیوان شعر او به نام پله های سنگی در سه جلد به 

چاپ رسیده و جلد چهارم آن نیز در دست انتشار است. دکتر 
جاللیان اثری حاوی شرح اشعار حافظ به نام شرح جاللی در 

چهار مجلد به طبع رسانده است.

ِدی، چنان قهرمان ز راه رسید
پشت پاییز را به خاک نهاد

سبزه را زرد کرد و بعد سپید
بار بر پشِت تاک پیر نهاد

چه تلخ تلخ فرو می ریزم 
با سنگینی این غربت عمیق 
در سرزمین اجدادی خویش 

و دریغا 
چه عطشناک و پریشان پیر می شوم 

در بارش این گستره تشویش 
در خانه خورشیدها، خاطره ها 

دریغا 
چه بی برگ و بار الل می شوم 

در دور دست آن گل ها، گمان ها، گفتگو 

و مگر فراموش می شود؟
سرانجام آن جست و جوها و آن چشمه و 

چشم انداز آواز و آرزوها 

و مگر فراموش می شود آن بهاری که آمده بود 
با رقص شکوفه هایش و وعده همان بهار 

که در کرامت درختان تابستانیش 
هیچ سبد و سفره ای بی نصیب نخواهد ماند 

از سرشاری میوه های مهربانیش 

و دریغا بر من 
چگونه فراموش می شود سبدها وسفره هایی که 

سال هاست نه سیب را می شناسند و نه مهربانی را 

و دریغا بر من 
چه الل و بی برگ و بار پیر می شوم 

در این سوی دیوارهایی که از من
دزدیده اند سیب را و 

جانمایه سرودهای جوانی را 

و دیگر جوان نمی شوم 
نه به وعده این بهاری که آمده است 

و نه به وعده آن شکوفه های نو شکسته 
)محمدرضا عبدالملکیان(

***********************
سیاوش َکسرائی )5 اسفند 13۰5 – 19 بهمن 1374( 
شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران و از فعاالن 

سیاسی چپ گرای تاریخ معاصر ایران بود. کسرائی 
دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و از بنیانگذاران انجمن ادبی شمع سوخته بود. 

وی یکی از شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک 
شعر او وفادار ماند. از جمله مجموعه شعرهای به 

جای مانده از سیاوش کسرائی، می توان به مجموعه 
شعر آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای 
خاک، تراشه های تبر، خانگی، با دماوند خاموش و 

خون سیاوش اشاره کرد.

بهار می شود
 یکی دو روز دیگر از پگاه

 چو چشم باز می کنی
 زمانه زیر و رو

 
برف بارید و دشت و صحرا را
فرش سیمین بیکران گسترد
توری از نقره های برف کشید
بر سر و روی این عجوزه َبرد

 
شد به دهلیز النۀ مور و بشد
شب نشینی و عیش او آغاز
بینوا بلبل است در تردید

به هر روزی کجا کند پرواز
 

ماه دی در رسید و بهمن و برف
بر سر سرو باغ شد آوار

سرو برپاست سربلند و سفید
زاغ برجاست روسیاه و نزار

 
چند ماه دگر زند اسفند

دست رّد را به سینۀ سرما
باز گردد بهار و فصل امید

می شود دشت سبز و روح افزا
 

باز بلبل صال دهد گل را
آن که چندی به زیر بال بماند

رفت فصل ِشتا، بهار دمید
روسیاهیش بر زغال بماند

)دکتر عبدالحسین جاللیان(

************************

در منزل خجستۀ اسفند
همسایۀ سراچۀ فروردین

با شاخه های ُترد بلوغ جوانه ها
باران

    به چشم روشنِی صبح آمده ست.
 

زشت است
 اگر که من

یار قدیم و همدم هم ساغر سحر
در کوچه های خاُمش و خلوت

                                    نجویمش
یا...

با جام شعر خویش
خوش آمد نگویمش!

 
)محمدرضا شفیعی کدکنی(

**********************
و دیگر جوان نمی شوم 

نه به وعده عشق و نه وعده چشمان تو 
... و دیگر به شوق نمی آیم 

نه در بازی باد و نه در رقص گیسوان تو 
چه نامرادی تلخی 

و دریغا

زمینه پرنگار می شود
 زمین شکاف می خورد
 به دشت سبزه می زند

 هر آنچه مانده بود زیر خاک
 هر آنچه خفته بود زیر برف

جوان و شسته رفته آشکار می شود
 به تاج کوه

 ز گرمی نگاه آفتاب
بلور برف آب می شود

دهان دره ها پر از سرود چشمه سار می شود
 نسیم هرزه پو

 ز روی الله های کوه
 کنار النه های کبک

 فراز خارهای هفت رنگ
 نفس زنان و خسته می رسد
غریق موج کشتزار می شود

 در آسمان
 گروه گله های ابر

 ز هر کناره می رسد
 به هر کرانه می دود

به روی جلگه ها غبار می شود
 درین بهار… آه

 چه یادها
 چه حرف های ناتمام

 دل پر آرزو
چو شاخ پر شکوفه باردار می شود

 نگار من
 امید نوبهار من

لبی به خنده باز کن
 ببین چگونه از گلی

خزان باغ ما بهار می شود

سیاوش کسرایی
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Please follow us on Facebook, Instagram and our website: issd.pccsd.org 

Nowruz (New Day)
The Arrival of Spring Equinox

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

HAFT-SEEN

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

In looking at twenty million Parsi words, we cannot 
find another item that could fit the requirements for 
the actual haft-seen but the above-mentioned seven. 
Today, some families add to these original seven “S” 
items additional items to round out their displays; these 
include Sekeh (coins-prosperity), colored eggs (fertility 
equal to the number of family members), a bowl with 
live goldfish (life and the sign change of Pisces), candles 
(enlightenment and happiness), and perhaps a holy 
book for those who celebrate as such. At the exact time 
to the minute and second when the season changes, all 
family members gather around the table to greet the 
New Year and the elderly give money or coins to the 
younger members of the family. 

This year, Nowruz begins on Sunday, March 20, at 
8:33:26 a.m., which is the exact time when winter 
turns into Spring, the Spring Equinox.

Let’s Take Nowruz 
to Our Classrooms
Dear Parents:

Now that the pandemic has somewhat subsided and classroom 
activities have resumed, let’s organize a talk and perhaps a 
demonstration about Nowruz for our students’ classmates. The 
first thing we need to do is to approach the teachers and ask if 
we could give a presentation to the class about Persian New Year.  
Most teachers by now have some familiarity with Iranian culture 
and Nowruz. If not, this would be a great opportunity as an ethnic 
group to educate students and educators about the positive 
aspects of our culture. Several years ago, our friend Dr. Sheiveh 
Jones—who, at the time, was running the education column of 
Peyk—wrote about the importance of sharing the Iranian culture 
and the positive impact that it makes on students. The following 
is an excerpt from one of her articles, which first appeared in Peyk 
#126 (2010).
-----------------------------------------------------------------------
By the time children are in upper elementary and/or middle 
school, they could easily incorporate Nowruz into a cultural 
project they might be working on in English or social studies. In the 
lower elementary grades, however, there are still opportunities as 
a parent to “volunteer” the information. 

I thought today I would share with you some tips on how to 
successfully engage elementary school children on the topic of 
Nowruz without losing your audience. Younger students have 
a hard time sitting still and listening to someone speak for long 
periods of time. The rule of thumb is one minute of talking for 
every year of age. So, for instance, when I go to a kindergarten 
class full of 5 and 6 year olds, I’m going to limit my talking to 5- 
to 6-minute chunks and will stick with a ten to fifteen minute 
presentation.

Below you will find a list of suggestions for engaging students:

1- Set up a mini haft-seen table so students are curious about 
what you are sharing.

2- Ask the group if and how they celebrated New Year’s this year. 
Allow a few students to share what they do for New Year’s. By 
doing this, you are creating a connection to and a context for 
Nowruz.

3- As you talk about the haft-seen table, use the Persian terms for 
the various items while holding them up and have students guess 
what they mean in English. For example, I might hold up garlic and 
say this is “seer” in Persian. Can you “seer”? When they say the 
word, then ask “what do you think seer means in English?”

4- Pass around the items so students can see and smell them.

5- When you finish the presentation, take questions. Be prepared, 
particularly with the younger students, to answer very random 
questions or hear random comments. You might have a student 
telling you her mom buys garlic from Sprouts!

6- If you are creative, you might talk to the teacher beforehand 
about having students create their own haft-seen. Most teachers 
would be very happy to help you with this—you can direct 
students while the teacher deals with the management of the 
classroom.

Whatever you do, consider you are paving the way for Iranian 
students and parents coming to the teacher’s classroom in the 
future. If the experience is pleasant, the teacher will most likely 
ask the next Iranian parent to do something for the class around 
Nowruz as well!
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www.issd.pccsd.org    follow us on Facebook and Instagram

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

34th Nowruz Celebrations
Sunday March 13, 2022

For more information: 

858-552-9355

Iranian School of San Diego

Del Norte High School
16601 Nighthawk Lane 
San Diego, California, 92127

Preparation for Nowruz:
Sabzeh kari and egg coloring

Sunday, March 6, 2022, 10 AM to 12 noon
Nowruz Celebration:

Sunday, March 13, 2022, from 4 to 6 PM 
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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 آن ها 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
از را،  نظر خود  دارند می توانند  یک  هر  با  یا مخالفت  به طرفداری   نظری 
 طریق فرستادن ایمیل به آدرس پیک، با ما در میان بگذارند. گفتار این بار

در رابطه با »انتخابات میان دوره ای یا جنگ داخلی« است.

ندیدمت. بودید. فکر کنم یک ماهی شد که   هابیل: شنیدم کووید گرفته 
همگی خوبید؟

 قابیل: آره دیگه، االن همگی خوبیم. برای کریسمس رفته بودیم الس وگاس،
 توی سالن کنسرت یهو ترس ورم داشت. نمی دونی چه خبر بود! نصف مردم
یا اون تو ورداشتن. بعد هم به ما که ماسک زده  ماسک هم نزده بودن! 
 بودیم با ریشخند نگاه می کردن. شنیدم نود درصد اونایی که اومده بودن
 کووید گرفتن. ما هم وقتی برگشتیم همه مون تست گرفتیم و مثبت بودیم
مجبور فقط  نکشیدیم؛  ناراحتی  خیلی  بودیم  زده  واکسن  چون  خب   ولی 
 شدیم  ده روز خودمون رو قرنطینه کنیم. بعضی ها رو که از قبل می دونستم
 ضد واکسن هستند خیلی بدجور افتادن و بیمارستانی شدن. ولی همون ها
 هم شنیدم که االن خوب شدن دیگه. البته خوب که چه عرض کنم، فکر

نمی کنم هیچ وقت اوضاعشون عادی بشه.
همه دیدیم،  رو  »اومیکرون«  حمله  وقتی  ما  متاسفم.  خیلی   هابیل: 
من گذشته.  خیر  به  فعال  خونه.  موندیم  و  کردیم  کنسل  رو   برنامه هامون 
 واقعا موندم که چی تو مغز این آدم ها می گذره که زندگی خودشون و بقیه رو
 این طور به خطر می اندازن. تا قبل از کریسمس فکر می کردم دیگه پاندمی
 فروکش می کنه یا به مصونیت گله ای می رسیم ولی این »اومیکرون« نشون
نه. یا  می کردی  دنبال  رو  آمار  نمی دونم  بودن.  پرت  همه  چقدر  که   داد 
تا یک میلیون هم می رسید. ولی خوشبختانه  بعضی روزها تعداد مبتالها 
 همون طور که گفتی اون هایی که واکسن و بوستر زده بودن خفیف گرفتن.
 من مطمئنم که تعداد خیلی بیشتر از ایناس، چون اونایی که تست خونگی
 می گرفتن و مثبت بودن جایی ثبت نشدن. به هر حال وارد سال سوم شدیم.
نهصد نزدیک  و  آمریکا مبتال شدن  تو  نفر  از هفتاد میلیون  بیشتر   تا حاال 
 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. احتمااًل واریانت های دیگه هم دوباره
 به وجود می آن ولی فکر نمی کنم به این شدت اوج بگیره. کم کم باید با این

ویروس ناخلف همزیستی پیدا کنیم.
به اوضاع چی  قابیل: منم امیدوارم. چون واقعا همه خسته شدن. راجع 
 فکر می کنی؟ فکر می کنی بایدن به اوکراین لشکر کشی کنه یا پوتین کوتاه
 بیاد؟ فکر می کنی مردم حال و حوصله یه جنگ دیگه رو دارن؟ بایدن قول
 می ده که جنگ افغانستان رو تموم کنه. و می کنه، اون هم با اون افتضاح!
 حاال می خواد با روسیه دربیافته! البته من فکر می کنم بیشترش ژسته. چون

محبوبیتش اینقدر اومده پائین، داره واسه خودش پرستیژ درس می کنه!
 هابیل: با بعضی حرف هات موافقم. چون این که پوتین اوکراین رو میخواد
 چیز جدیدی نیست و جّدًا هم فکر نمی کنم آمریکا و ناتو بخوان به یه جنگ
 تموم عیار دست بزنن. اگر دارن »خالی بندی« می کنن، که پوتین خدای
 خالی بندهاس. اینکه اصال امریکا اونجا چه کار می کنه و چرا داره اوضاع
 رو متشنج می کنه، درجایی که خود اوکراینی ها هم خواهان جنگ و تشنج
 نیستن هم معنی نداره. جالب هم اینجاست که غیر از انگلیس بقیه کشورهای
 ناتو هم طرفدار درگیری نیستن. اگه طرفین حماقت کنن و درگیری بشن
 دیگه از اون جنگ های کالسیک نیست؛ هر دو طرف سه هزار موشک اتمی
بشریت نابودی  اون ها  درگیری  گرفتن.  نشونه  همدیگه  طرف  به  که   دارن 
 رو به دنبال داره. واسه همین فکر می کنم این دعواها بیشتر واسه لحاف

 مالست. چیزی که این وسط واسه من خیلی جالبه دفاع جمهوری خواه ها از
از علنا  هنیدی  و شان  تاکرکارسون  مثل  راست  بلندگوهای  از  بعضی   پوتینه! 
 پوتین حمایت می کنن!  بعضی ها توی کنگره هم همین طور. خیلی خنده داره
 از زمانی که ترامپ اومد روی کار، رفتار و گفتار جمهوری خواه ها با پوتین خیلی

دوستانه شده. فکر می کنی چه کاسه ای زیر نیم کاسه است؟
 قابیل: نمی دونم کاسه ای زیر نیم کاسه هست یا نه ولی حرف هایی که می زنن
 بی حساب نیس. مثال می گن پوتین حق داره نگران بشه که اوکراین رو هم عضو
 ناتو بکنن. از اول هم همین رو می گفته؛ موقع اشغال کریمه و جنگی هم که به
 وسیله طرفدارهای روسیه در شرق اوکراین اتفاق افتاد هم همین رو می گفت.
 یعنی موشک های آمریکایی و ناتو بیاد پشت مرزهاش. من نمی خوام از پوتین
 حمایت کنم ولی این دخالت مستقیم و تهدید مستقیم به حساب می آد، توی

هرجایی که می خواد باشه.
 هابیل: این که نباید توی امور داخلی کشورهای دیگه دخالت کرد و این که اصال
 ناتو دیگه به چه درد می خوره و این که بعد از فروپاشی شوروی و کشورهای به
 اصطالح استقالل پیدا کرده چرا یکی یکی به ناتو پیوستند و ناتو تا پشت دیوار
 روسیه کشیده شده و این که حاال این کشورها از دمکراسی برخوردارن یا نه،
 این ها همه بحث خودش رو داره. ولی اینکه چرا ترامپیون طرفدار روسیه شدن
ضد رو  خودشون  که  بودن  جمهوری خواه ها  همیشه  چون  تاریخیه  پدیده   یه 
 روسیه نشون می دادن و جنگ سرد رو دامن می زدن؛ دموکرات ها رو بی جربزه
 و در مقابل روسیه نرم نشون می دادن. چی شده؟ آیا ماهیت پوتین عوض شده؟
 یا این ها اینقدر با دموکرات ها دشمنن که با روسیه و پوتین رفیق شدن؟ به
 هر طریق این ماشین عظیم نظامی کارخودش رو می کنه. وِاال بودجه هفتصدو
»امنیت عنوان  به  واکردن  دکونی  رو می خواد چی کار؟  میلیارد دالری   پنجاه 
 ملی« که توی هشتاد کشور دنیا پایگاه داره. باالخره کارشون اینه که توی دنیا

تشنج ایجاد کنن و وجود خودشون رو توجیه کنن.
 قابیل:  حاال همه این حرف ها به کنار، من که فکر نمی کنم حتی جنگ راه
 انداختن هم بتونه محبوبیت بایدن رو باال بیاره. االن دیگه مطمئنم که توی
 انتخابات میون دوره ای هم اکثریت هاوس رو از دست می ده هم سنارو. همیشه
 هم همین طور بوده: اون حزبی که ریاست جمهوری رو داره توی میون دوره ای
 کنگره رو از دست می ده. اگه االن فکر می کنی میچ مکانل واسه بایدن قدرت
توی سنا اکثریت  و  راس هاوس  در  کارتی  با کوین مک  ببین   نمایی می کنه، 
 چی کار خواهد کرد. به نظرم زمینه رو درست می کنه که دوباره ترامپ انتخاب
 بشه. من مطمئنم که او موقع دیگه این بن بست نخواهد بود و کارها پیش بره. هر
 چند االن هم اوضاعتون خیلی بی ریخته. جو منچین و کرستین سینما فقط
 یه ُهل دیگه می خوان که حزبشون رو عوض کنن و راحت اکثریت رو بدن به

میچ مکانل.
زمان از  نمی کنه.  تعیین  آمار محبوبیت هیچ چیزرو  این  که  این  اول   هابیل: 
 ریگان تا حاال همه رئیس جمهورها سال اول محبوبیتوشون رفته پایین چهل
اول این که توی همون سال  به خاطر  اون هم  پدر و پسر.   درصد، جز بوش 
 جنگ راه انداختن. جنگ که می شه همه چیز دیگه از جمله ناالیقی ها پوشونده
 می شه. مگه بوش اول و دوم چه گلی به سر مردم زدن؟ از اون گذشته مگه دو
 سال اولی که ترامپ سرکار بود، کنگره دست جمهوری خواه ها نبود؟ چه کار
 کردن؟ فقط قانون مالیات رو به نفع میلیاردرها و کمپانی های بزرگ تصویب
 کردن که تا سال ها دودش به چشم مردم بدبخت خواهد رفت. بهت قبال هم
 گفتم که کارهایی که میچ مک کانل و ترامپ و حزبتون درکل توی این اواخر
 انجام دادن، ممکنه به طور کوتاه مدت به نظرتون پیروزی باشه ولی در طوالنی
 مدت کشور رو داغون می کنه. همین دو قطبی شدن کشور، روی کار اومدن
 ترامپ، قدرت گرفتن راست های افراطی و فاشیست ها، حمله و اشغال کنگره
 و سد کردن همه لوایح و طرح هایی که به نفع جامعه و اقتصاده، همه به خاطر
 میچ مک کانله. خطر میچ مک کانل از ترامپ بیشتره. حاال هم داره کشور رو

به طرف جنگ داخلی هدایت می کنه.
 قابیل: مث همیشه احساساتی می شی و همه چیز رو این طوری ساده می ببینی.
رو مردم  که  درمیارن  خودشون  از  لیبرال ها  رو  این ها  کدومه؟  داخلی   جنگ 
 بترسونن. مگه کشکه؟ این همه پلیس و این همه ارتشی؛ دولت همیشه دست

انتخابات میان دوره ای یا جنگ داخلی
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 باال رو داره. کی می خواد جنگ راه بندازه؟ ببین، اشکال شما اینه که خودتون
از پاره ان.  تیکه  دموکرات ها  می زنین.  ساز  یه  کدوم  هر  نیستید،  متحد   هم 
 یک طرف برنی سندرز و سوسیالیست ها، از طرف دیگه کرستین سینما و جو
 منچین. این فقط توی سناست ولی خوب میدونی که توی جامعه هم همین
 طوریه. مطمئن باش اگه جمهوری خواه ها توی انتخابات میون دوره ای ببرن
 به خاطر اینه که اواًل ما خیلی راحت تر با هم کنار می آییم و متحد می شیم،
 ثانیًا خیلی از دموکرات ها خونه می شینن و رای نمی دن. خودت می دونی که
 االن توی جمهوری خواه ها هم یه اختالفاتی هست، اونم فقط بین یه اقلیت
 کوچیک که ترامپ رو قبول نداره و بقیه حزب که همه پشت سر ترامپ صف
 کشیدن، ولی موقع انتخابات همه می رن به نامزد جمهوری خواه رای می دن.
 این وسط اون به اصطالح »تصمیم نگرفته ها« هم نگاه می کنن می بینن توی
بایدن نتونسته هیچ کاری واسه شون بکنه، خیلی ها شون رای  این دو سال 
 نمی دن یا به جمهوری خواه ها رای می دن، بلکه شاید یه تغییری ایجاد بشه. به

هر حال جنگ داخلی نمی شه.
 هابیل: پیش بینی تو وقتی درسته که جمهوری خواه ها ببرن. بعد چی می شه؟
 چکار می خوان بکنن جز سد کردن کارای بایدن. چه طرحی دارن؟ متاسفانه
 حزبتون االن دربست در اختیار ترامپه. اون اقلیتی هم که اون رو قبول ندارن
 نتونستن توی بدنه حزب جای پا پیدا کنن. هیچ کس هم جرات نمی کنه با
 ترامپ مخالفت کنه چون به خاک سیاه می نشوننش. این سیستم پایدار نیست
 و واسه کشور خیلی خطرناکه. خیلی از مردم این رو می فهمن. افراطی هایی
اقتصادی؛ و  اجتماعی  نه  دارن  کار  سیاسی  مسایل  به  نه  ترامپن  دنبال   که 
 واسه اونا حزب فقط حزب اهلل است و رهبر هم ترامپه. االن ترامپ نه تنها
 شکست خودش رو قبول نکرده بلکه مدعیه که انتخابات پارسال رو برده. اگه
 فردا دادگاه رای به محکومیتش بده و احیانًا بخوان به خاطر تخلفات عجیب و
 غریبش و راه انداختن کودتا و اشغال کنگره بگیرنش، فکر می کنی هوادارهاش
فاصله ازش  و  باالخره جرات می کنن  کار کنن؟ شرط می بندم خیلی ها   چه 
 می گیرن. ولی اون از طرفدارهاش خواسته بریزن تو خیابون ها. تنها راه حزب

جمهوری خواه اینه که از شر ترامپ خالص شه، همین!
 قابیل: ولی باز هم دموکرات ها نمیان نوامبر رای بدن. چون بایدن کارهایی
 رو که قول داده بود نتونست انجام بده. واسه همین به هر حال انتخابات رو
 می بازن. توی این یه ساله دموکرات ها نشون دادن که بایدن انتخاب خوبی
 نبوده. توی هیچ زمینه ای نتونسته کاری بکنه. جاهایی هم که تونسته، کار
 رو خراب کرده. مثال افغانستان. خودت خوب می دونی که جناح چپ باهاش
 مخالفه چون واسه شهریه کالج و آموزش قبل از دبستانی و چیزای دیگه ای که
 قول داده بود کاری نکرده. واسه حفظ محیط زیست که دیگه بدتر، غیر از این
 که توی کنفرانس اسکاتلند چرت بزنه! می دونستی توی همین یه سال 35۰۰
 جواز حفر چاه نفت صادر شده در مقابل 25۰۰ تا در زمان ترامپ؟ این هم از
 مبارزه با سوخت فسیلی و حفظ محیط زیست!  دموکرات ها هم که می دونی

چقدر دل نازکن! واسه همینه که دموکرات ها اینقدر ساکتن.
 هابیل: دموکرات ها ساکتن چون چهار سال پرتالطم و ترسناک رو گذروندن،
که کاری  اول  زامبی ها  مث  روز صبح  هر  ترامپ  سال  توی چهار   من خودم 
مث داده.  آب  به  گندی  چه  امروز  ببینم  می کردم  چک  رو  تلفنم   می کردم 
 این بود که توی یه اتوبوس نشستی و و راننده اش یه بچه هشت ساله تخسه
 که پاش هم به زور به پدال می رسه و داره توی گردنه پرپیچ و خم و باریک
 راننگی می کنه. دل توی دلت نیست. بعد یه دفعه راننده می شه یه عاقله مرد
پایه یک. خب مسافرها کرخت می شن و خیالشون راحت می شه  با تصدیق 
 که توی دره نمی افتن. ولی مطمئن باش با همه مشکالتی که رفقای تو توی
 ایاالت مختلف واسه رای دادن درست کردن، بازم نمی تونن نتیجه ها رو عوض
 کنن و دموکرات ها می برن. در مورد اون چاه های نفت، منم باهات موافقم
بایدن یه کاستی هایی ناامید کننده ست ولی همه می دونستیم که   که خیلی 
 داره. مث همه سیستم. ولی آلترناتیو چیه؟ مردم به کاندیداهایی رای بدن که
 توی جیب ترامپن و بدون اجازه اون آب نمی خورن؟ یا یه آدم هایی که به فکر
مردم و محیط زیست و آینده، آموزش و عدالت باشن. انتخاب سختی نیست.
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ُجنگ فرهنگی، یکی از برنامه های کانون فرهنگی ایرانیان سن دیگو است که 
برگزار شده  ماه  هر  یا سومین جمعه  دومین  در  مرتب  به طور   2۰13 از سال 
است. در این سال ها بسیاری از هنرمندان، صاحب نظران، دانشمندان، شعرا و 
نویسندگان به عنوان مهمان در این برنامه شرکت کرده اند. برنامه ها یا به صورت 
سخنرانی یا مصاحبه انجام می شوند و با جلسه پرسش و پاسخ تمام می شوند. 
با آمدن پاندمی اجرای این برنامه ها به طور موقت با وقفه روبه رو شد ولی به 
زودی اجرا به صورت مجازی دوباره برقرار شد. چکیده نشست ماه دسامبر 2۰21 

در زیر می آید.

ــــــــــ

برنامه ماه دسامبر ُجنگ، فردین صاحب الزمانی، فیلمساز، تدوینگر و  مهمان 
محقق در زمینه ادبیات عامیانه بودند. در ابتدا علی صدر، میزبان برنامه، به 

معرفی این هنرمند و سابقه فعالیت هایش پرداخت.

فردین صاحب الزمانی متولد 1342 است. او پس از تحصیل در رشته کارگردانی 
سینما در دانشگاه هنر، یکی از موسسین اولین استودیوی صداگذاری دیجیتال 
سینمایی در ایران بوده و خود صداگذاری و طراحی صدای فیلم های متعددی 
»دختر  داودنژاد،  علیرضا  ساخته  تو«  آن  از  »بهشت  جمله  از  داده  انجام  را 
او  و...  مصفا  علی  ساخته  آخر«  »پله  مهرجویی،  داریوش  اثر  گمشده«  دایی 
فیلم  اولین   1389 سال  در  تدوین،  و  صداگذاری  زمینه  در  تجربیاتی  از  پس 
سینمایی خود را با نام »چیزهایی هست که نمی دانی« ساخت که از فیلم های 
تحسین شده سینمای ایران است و جوایزی بین المللی از جمله جایزه ویژه هیئت 
تدوینگر  همچنین  او  است.  آورده  دست  به  را  کارلووی واری  داوران جشنواره 
تو ساعت چند است؟«  آخر« )علی مصّفا(، »در دنیای  فیلم هایی چون »پله 

)صفی یزدانیان( و نیز چندین فیلم مستند بوده است.

علی صدر پس از معرفی، چنین ادامه داد که این جلسه اما درباره اپلیکیشن 
»نمکی و فلفلی« است که فردین صاحب الزمانی همراه با گروه بیست نفره اش 
به  فردین صاحب الزمانی  کار کرده اند. سپس  برای ساختنش  از 5 سال  بیش 
میان  در  فارسی  زبان  عامیانه  فرهنگ  و حفظ  احیاء  برای  از کوشش  اختصار 
از وسعت  داد  ایرانیان مهاجر گفت و شرحی  ویژه کودکان  به  آینده  نسل های 
افسانه ها،  تا  ملی  یا  محلی  رقص های  عامه:از  فرهنگ  گسترده  شاخه های 
باورهای  هزلیات،  ضرب المثل ها،  شفاهی،  تاریخ  اقوام،  موسیقی  داستان ها، 
طبی، باورهای مردمی دربارٔه بخت و شگون و چشم زخم، الالیی مادران، تعبیر 
آیین ها و سّنت ها برای هر موقعیت و مناسبتی. او سپس در توضیح  خواب، 
برنامه ای که ساخته اند افزود که اپلیکیشن »نمکی و فلفلی« حدود 5۰ دقیقه 
انیمیشن است با یک قصه نوساخته و اریجینال که پر است از متل های قدیمی 
و ضرب المثل و شعرهای کودکانه، اصطالحات و بازی ها و الالیی ها و... که از 

ادبیات عامیانه برگرفته اند. 

پس از نمایش تکه هایی از این انیمیشن، علی صدر با اشاره به قدرت و تازگی 
الالیی ها  و  شعرها  و  ضرب المثل ها  از  مناسب  و  جالب  استفاده  از  داستان، 
گفت که در طول تماشای داستان اصلی، تماشاگر شاهد این است که هر چند 
ثانیه یک داستان جدید از آن جدا می شود با شاخه هایی از بازی ها، متل ها و 
شعرهایی که از مناطق مختلف ایران آمده اند. او سپس با ابراز ناخشنودی از 
نقش کنونی بازی های کامپیوتری و فیلم هایی که در معرض دید کودکان هستند 
در تضعیف قدرت تصور و تخیل آن ها، با اشاره به داستان های فولکلور در زمان 
کودکی خود و هم نسالنش، به نقش تقویت قدرت تخیل در کودکان با شنیدن 
و تصور این افسانه ها و داستان ها پرداخت. سپس از اهمیت این اپلیکیشن در 

به ویژه در شکل  زبان فارسی در میان بچه ها  از  این بخش  زنده نگه داشتن 
انیمیشن که برای بچه ها جذاب تر است گفت و افزود که این اپلیکیشن حتی 
برای بزرگترها هم جذاب خواهد بود چون حتما یادها و خاطراتی از شعرها و 
داستان های استفاده شده در این کار را برایشان زنده خواهد کرد. او سپس به 
پانویس های مورد استفاده در اپلیکیشن اشاره کرد و از مهمان برنامه خواست  
ما  که  گفت  صاحب الزمانی   فردین  بدهد.  بیشتری  توضیحات  مورد  این  در 
می توانستیم این قصه ها را به صورت یک فیلم ارائه کنیم ولی آنچه ما را وادار 
کرد تا قصه را در قالب اپلیکیشن ارائه کنیم حجم زیاد توضیحاتی است که در 
پانویس ها آورده ایم. در طول تماشای قصه هر واژه یا اصطالحی که برای بچه ها 
سوالی پیش بیاورد یا شاید حتی برای بزرگترهایشان، می توانیم با استفاده از 
یا  یا اصطالح  این شعر  گاه مفصلی که مثال معنی  توضیح  به  پانویس  عالمت 

ضرب المثل چیست یا کاربردش چه بوده است و غیره دست یابیم. 

فردین صاحب الزمانی سپس با افسوس از بی توجهی به زبان فارسی در میان 
فارسی زبانان، آموزش را تنها راه توجه به این گنجینه فراموش شده زبان فارسی 
مدارس  در  عامیانه  ادبیات  واحدهای درسی  اختصاص  با  که  افزود  و  دانست 
آموزش فارسی می توان کودکان را با این بخش از فرهنگ آشنا کرد. او در پاسخ 
به سئوال علی صدر درباره محدوده سنی اپلیکیشن و بازی های جالبی که در 
در  که  عامیانه ای  ادبیات  تنوع  به  توجه  با  گفت  دیده شده  تدارک  قصه  کنار 
این قصه استفاده شده، بچه های از 4 سال به باال می توانند از آن لذت ببرند؛ 
تصاویر  و  موسیقی  و  شعر  نشوند  قصه  از  بخش هایی  متوجه  کامال  اگر  حتی 
از  مجموعه ای  قصه ها،  کنار  در  اما  کند  سرگرم  را  آن ها  کامال  می تواند  زیبا 
بازی های ساده هم در اپلیکیشن وجود دارد برای آشنایی بچه ها با انواع غذاها 
و سوغاتی های مناطق مختلف ایران، سازهای ایرانی و حیواناتی که در انیمیشن 

به آن ها اشاره شده. 

علی صدر سپس در پاسخ به یکی از حاضران اعالم کرد که این اپلیکیشن در 
فروشگاه های گوگل استور و اپ استور در دسترس قرار گرفته است.

مطرح  را  خود  آنالین سواالت  مخاطبان  هم  و  هم حاضرین  ُجنگ،  پایان  در 
کردند و فردین صاحب الزمانی به آنان پاسخ داد.

ویدئوی این برنامه در کانال یوتوب کانون موجود است.

ُجنگ فرهنگی ماه دسامبر
مهمان: فردین صاحب الزمانی

میزبان: علی صدر

موضوع: ادبیات عامیانه کودکان 
و  رونمایی از اپلیکیشن »نمکی و فلفلی«

Friday
Dec. 10, 2021

7 pm

Financial support is provided by the City of San Diego 

Commission for Arts and Culture.

Persian Heritage

Foundation
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داستان و کیم النجیناتو، »فراری«  زیبا میرحسینی   دومین مستند مشترک 
و ناَامن  و جامعه  اذیت خانه  و  آزار  از  که  روایت می کند  را  نوجوان   دخترانی 
 مردساالر به 'خانۀ ریحانه' پناه آورده اند. خانۀ ریحانه در واقع یک پناهگاه در
 تهران است که به دختران فراری اسکان می دهد. فیلم به صورت موشکافانه به
 دالیل اجتماعی و فرهنگی فرار دختران نوجوان و جوان از خانه و تاثیر این فرار
 بر خانواده و جامعه می پردازد. این مستند با تاکید بر زندگی پنج نفر از دخترانی
 که تحت حمایت خانۀ ریحانه هستند، وضعیت زنان و دیده نشدن جایگاه و
 خواستارهای آن ها را در فضای اجتماعی به چالش می کشد. همه این دختران
 مشتاق آزادی، امید به آینده ای روشن و دنبال به چالش کشیدن استانداردهای
 جامعه در مورد حقوق جنسیتی هستند. »فراری« تصویری قدرتمند از دختران
 جوانی است که برای رهایی از خانواده های بدسرپرست خود )عمدتا ناپدری،
نمی کنند. همچنین مسائلی تالشی شانه خالی  از هیچ  و شوهر(  پدر   برادر، 
مستند این  در  خانوادگی  دلخراش  موقعیت های  سایر  و  آزاری  کودک   مانند 
 مطرح می شود. میرحسینی و النجیناتو زنان را در ایران نه به عنوان قربانی،
 بلکه به عنوان پیشگام در یک نظام حقوقی که بین سنت مذهبی و مدرنیته

گرفتار شده اند، به تصویر می کشند.

 به نقل از زیبا میرحسینی, مشکل آزار و اذیت دختران در خانه و فرار آن ها از
 موقعیت های غیر تحمل نه در ایران تازگی دارد و نه محدود به بخش خاصی
 از جامعه می شود. این بحث در اصل یک پدیده قدیمی و عمیقًا ریشه دار است
مقامات سوی  از  همیشه  و  بود  کردنش  پنهان  در  سعی  اواخر  همین  تا   که 
 دولتی نادیده گرفته می شد. این مستند شامل مصاحبه هایی است با دختران
دو این  است.  ملموس  بسیار  فیلمساز  دو  همدرد  و  حساس  نگاه  که   فراری 
کاماًل آن ها  فراری می پردازند؛  به معضل دختران  انسانی  نگاهی  با   کارگردان 
 واقف بر این موضوع هستند که مسئله دختران فراری یک مسئله جهانی است.
 میرحسینی در جایی دیگر می گوید که این دختران بالفاصله گروه فیلمساز که
 از سه زن تشکیل شده بود را پذیرفتند. این گروه هرگز بدون رضایت دختران و
 خانواده های آن ها فیلم نگرفتند. در حین مصاحبه ها، دختران به تدریج حضور

 دوربین را فراموش می کنند و بی پروا با مستند سازان درد و دل می کنند.

 مریم کوچک ترین دختر پناهگاه ریحانه است که از پدری بدرفتار و برادری خشن
از داشتن شناسنامه او حتی  فرار کرده است.  برق می زدند  با کابل  را  او   که 
 محروم است و به همین دلیل هیچ وقت نتوانسته به مدرسه برود. در قسمتی
توافق به  و  با مشاوران صحبت کنند  تا  پناهگاه می آیند  به  پدر مریم  و   برادر 
 برسند. پدر و برادر مریم از رفتار خود پشیمان هستند اما درستی این قضیه هیچ
 گاه مشخص نمی شود چرا که وجود دوربین باعث می شود بیننده به نیت خوب
 آن ها شک کند و این سوال مطرح شود که آیا این ابراز ندامت حرکتی نمایشی
 است؟ اما مریم حتی در پناهگاه هم آرام و قرار ندارد و به تدریج با دختران دیگر
 ناسازگار می شود. گاهی او در حرف زدن خود از ادبیات مبتذل استفاده می کند
بین دائم  دوربین  است.  و خیابان  کوچه  در  او  نظر حاصل سرگردانی  به   که 
 مشاوران و پدر مریم که ناامیدانه سعی بر متقاعد کردن مشاوران را دارد حرکت
 می کند. او مدعی است که مادر مریم فلج است و مریم به عنوان دختر خانواده
احساساتی مریم  جا  این  در  بگیرد.  دست  به  را  خانه  امور  که  است   موظف 
 می شود و گریه می کند. پدرش قول می دهد که مریم دیگر مورد آزار فیزیکی قرار
 نگیرد و مریم راضی  به رفتن با آن ها می شود. در صحنۀ پایانِی داستان مریم،
 دوربین پشت به در شیشه ای نظاره گر مریم به همراه پدر و برادرش است. اگرچه
 هدف فیلم های مستند این است که رسانه ای »حقیقت گو« باشد اما در واقع
 مستندها پاسخ همه مسائل را نمی دهند. مسئله صحت عمل و عاطفه نیز یکی

فراری 
فیلمی از زیبا میرحسینی و کیم النجیناتو

 از مواردی است که حقیقت آن مشخص نمی شود: وقتی پدر مریم قول می دهد
 که دیگر با او بدرفتاری نکند و برادری که او را زده شروع به گریه می کند، آیا
 این بدان معناست که می توان آزارهای قبلی آن ها را فراموش کرد؟ آیا هم اکنون

این دو به دلیل آگاهی از حضور دوربین خوب رفتار می کنند؟

 آتنا دختر دیگری است که قربانی خودخواهی های خانواده شده است. هنگامی
این مادر اما  آتنا سر می رسد.  را داشته مادر  او  به  او قصد تجاوز  ناپدری   که 
 معتقد است که عملکرد شوهر او ناشی از رفتار بد آتنا است و به همین دلیل به
 قصد آتش زدن آتنا، روی او بنزین ریخته ولی در آخرین لحظه آتنا موفق به فرار
 می شود. با این حال آتنا در پناهگاه بسیار دلتنگ مادرش است. تصویر نگران
 کننده تر، زمانی رخ می دهد که مادر برای مالقات با او می آید، اما از بازگرداندن
بدحجابی با  آتنا  که  ادعا می کند  مقابل مشاوران  در  مادر  امتناع می کند.   او 
 شوهر او را فریب داده است. آتنا با وجود مقاومت مادرش مصمم به بازگشت به
 خانه است و با گریه از مادرش التماس می کند که پذیرای او باشد. دوربین بین
 این دو حرکت می کند و درد و رنج این رابطه مادر و دختر را نشان می دهد.
 بیل نیکولز، منتقد و نظریه پرداز آمریکایی و بنیانگذار مطالعات معاصر فیلم های
 مستند، معتقد است که مسائل اخالقی محور ساخت فیلم های مستند هستند؛
 در مورد آتنا، پیچیدگی های اخالقی و معنوی دائمًا مورد بحث و بررسی قرار
غذا شده اش  متولد  تازه  فرزند  به  آتنا  مادر  فیلم،  از  در صحنه ای   می گیرند. 
 می دهد در حالی که یکی از مشاوران ناُامیدانه سعی می کند او را متقاعد کند
 که آتنا نیز به مادر نیاز دارد اما مادر اعتراف می کند که تنها نگرانی او در حال
کار مادر  است.  کرده  رها  را  آن ها  آتنا(  که شوهرش)ناپدری  است  این   حاضر 
روی دوربین  است.  به شوهرش  متکی  کامال  زندگی  مخارج  برای  و   نمی کند 
 چهره گیج یکی از مشاوران می ماند، چرا که حرف های مادر برایش قابل هضم
 نیست. مشاوران در تالش هستند که برای آتنا شغلی پیدا کنند و به او توصیه
 می کنند که پیوندهای عاطفی با مادر را قطع کند. داستان آتنا از طرفی جامعه
 مردساالر را نیز مورد انتقاد قرار می دهد که در آن برخی از زنان به این باور غلط

   رسیده اند که باید از نظر مالی به مردان وابسته باشند.

 »فراری« انعکاس عمیقی بر پیچیدگی های دختر بودن در ایران است و جامعه
تداوم را  مردساالری  که  کننده  کنترل  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان  به  را   ایران 
 می بخشد مورد انتقاد قرار می دهد. این مستند نقش و تصویری پاک نشدنی از
 دخترانی به جا می گذارد که در میان هرج و مرج و آشفتگی خانواده های خود،
 ویژگی های سرکش و مستقل از خود نشان می دهند. این فیلم به نوعی َاشکال
 مردساالرانه اقتدار را به چالش می کشد و تصویری از همبستگی ایجاد می کنند
 که به زنان اجازه می دهد تا خواسته های خود را به وضوح بیان کنند. هر دو
و دسترسی  قابل  داکیونایت  وبسایت  در  اکنون  هم  کارگردان  دو  این   مستند 

مشاهده است.
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حل جدول 197    

پیک نشریه کانون فرهنگی ایرانیان است و هر دوماه یکبار منتشر می شود. 
نظرات مطرح شده در مقاالت الزاما نظر هیات مدیره کانون نبوده و

 مسولیت آن به عهده نویسنده آن است.

پیک در رد و قبول، 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 198( مبادرت می ورزد که متن 
آن از طریق فکس یا ایمیل  تا 31مارس به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی 

در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

 1ـ برکه ـ مخترع تمبر 2ـ حیوان زحمتکش و باربر ـ بانی تلگراف ـ جانور تک
  سلولی ـ  منفرد 3ـ  آزمایش ـ کاشف اورانوس ـ نان برنجی شمال ایران

  4ـ  شکوه و عظمت ـ خالق لغتنامه شش جلدی ـ  صدف نشین ـ  یونجه
 5ـ  ضمیر جمع ـ  سوء عاقبت ـ  سمک ـ عالمت مفعولی 6ـ  کی بود مانند

  دیدن ـ  گل همیشه بهار ـ  از گازها 7ـ  بیماری پوستی ـ  ضمیر مفرد ـ  بهشت
  8 ـ  عدل ـ  خالق الفهرست ـ  از شما دورباد 9ـ  بزرگوار ـ  معاون هیتلر ـ

 اجزاء اتومبیل 1۰ـ خالق سه تفنگدار ـ  پیامبر نقاش ـ  کاغذ کپی 11ـ  صدای
 زنبور ـ  امتحان و سبب ـ  قوای مسلح یک کشور ـ  عدو 12ـ  ایما ـ  خداوند در

تورات ـ  فدیه دادن، سربها 13ـ  شهری و نوعی قانون ـ  نژاد ما – جرس
  14ـ  نوعی اشتباه ـ  قبول شده و پذیرفته شده ـ  درخت خرما ـ  درخت

جدولی 15ـ  کتاب ریچارد رایت ـ کوتاه.

 1ـ کاخ هخامنشی ـ مرکورکروم 2ـ نام یکی از پادشاهان سلجوقی ـ یاد دادن ـ
 ستون بدن 3ـ خم ـ یک بند یا یک تله ـ آرزو 4ـ مادر عرب ـ شوخ طبع ـ مکان ـ
 مردود 5ـ کتاب فرانسوا موریاک ـ شالوده ـ هادی 6ـ متاع زمستانی ـ چاشنی غذا
 ـ درخت تاک ـ درخت تسبیح 7ـ زبانه آتش ـ پنهانی ـ نیمه اول لعاب 8ـ حاکم ـ
 مخترع میکروسکوپ ـ حاشیه کتاب 9ـ رطوبت ـ شاهی که ادعای خدایی می کرد

 ـ سرگرد سابق 1۰ـ عشیرهـ  حرف نداـ  عنصر شیمیاییـ  زیِر دین رفته 11ـ عبای گشاد
ـ کشورـ  شهر آلمانی 12ـ بانوی بازیگر فیلم عروس و دو زنـ  مخترعـ  وسط

  13ـ قصبه ای در فشند ـ ساز قدیمی ـ جانور وحشی 14ـ اولین عدد ـ نگهبان
 چماق به دست ـ از جمهوری های سابق شوروی 15ـ کشوری با مرکزیت ورشو ـ

شاهکار ژرژ ساند.ظ

افقی

عمودی

بازار نوروزی
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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

FIESTA 
AUTO INSURANCE 
& TAX SERVICES   Ali Matinfar    

760-294-1500
Office: 982 W. Valley Parkway, Escondido, CA 92025

Insurance
• Auto 
    (NO DL, Foreign DL, California ID, Ticket, DUI, Revoked, Expired)
   NO PROBLEM we have a solution for you.  
• Boat
• Rental
• Homeowners
• Motorcycle

TAX Services
• Personal
• Business 
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Visit our weekly ad at

Join us on FaceBook at 
Su� Club San Diego
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برگرفته از سخنرانی دکتر علیدادزاده 
در بیست و ششم ژانویه ۲۰۲۲ در انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو

»تازه های کووید ـ ۱۹«
آمار جدید نشان می دهد که هم اکنون در آمریکا حدود 7۰ میلیون فرد مبتال 

به کووید ـ 19 وجود دارد و روزانه 7۰۰ هزار نفر به این بیماری مبتال می شوند. 
از این تعداد 16۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری می شوند که این رقم شامل 

25 هزار نفر بیمار بخش مراقبت های ویژه نیز می شود. تعداد مرگ و میر 
ناشی از این بیماری بالغ بر 21۰۰ نفر به طور روزانه است. خوشبختانه سیر 

ابتالء به این ویروس در هفته های اخیر رو به نزول گذاشته است.

»آمار واکسیناسون در آمریکا«
طبق امار سی دی سی تا تاریخ 24 ژانویه 2۰22 تعداد افرادی که حداقل 

یک دوز واکسن را دریافت کرده اند 251 میلیون نفر است )75/6 %(. تعداد 
کسانی که دو دوز واکسن زده اند 193/9 میلیون و افرادی که واکسیناسیون 

کامل را چه بصورت واکسن های کامل یک وعده ای یا واکسیناسیون کامل دو 
مرحله ای انجام داده اند بالغ بر 21۰/5 میلیون نفر می شود. تعداد افرادی که 

بوستر زده اند 84/3 میلیون نفر است. 

»اثرات واکسن«
واکسن ها مقاومت بدن را در مقابل عفونت باال برده و از بستری شدن در 

بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه جلوگیری می نماید. آمار اخیر نشان 
می دهد که تا نوامبر 2۰21 واکسن ها مقاومت بدن را تا حدود 85% باال برده اند 
ولی از دسامبر 2۰22 به نظر می رسد که الزامًا واکسن ها دیگر جلوی ابتالی به 
کووید ـ 19 را به طور کامل نمی گیرند ولی همچنان از وخیم شدن حال بیمار 

و مرگ و میر آن ها جلوگیری می کنند.
بنا بر مطالعات اخیر کسانی که واکسن نزده اند نسبت به افراد واکسینه 13 

برابر احتمال دارد که تست کوویدشان مثبت باشد و امکان فوتشان بر اثر این 
بیماری نیز به 68 برابر افزایش می یابد.

در کالیفرنیا که نزدیک به 8۰% افراد واکسینه شده اند، هنوز روزانه 1۰6,968 
نفر تست مثبت دارند که روزانه 45 نفر از آن ها می میرند. از این گروه 

15,383 نفر در بیمارستان ها بستری هستند و این رقم شامل 2488 نفر 
بیماران در بخش مراقبت های ویژه نیز می شود.

»انواع واکسن های کنونی«
MRNA شامل Moderna و Pfizer. اتحادیه اروپا Moderna را برای 

تزریق در افراد 18 سال به باال تصویب کرده ولی هنوز این موضوع به تصویب 
FDA نرسیده است. )البته در 22 ـ 31 ـ 1 به تصویب رسید!( Pfizer برای 
افراد 16 سال به باال از طرف FDA تصویب شده است. اتحادیه اروپا تزریق 

واکسن فایزر را برای افراد بین 5 تا 15 سال بالمانع می داند. Pfizer به زودی 
برای تزریق کودکان زیر 5 سال نیز مجوز خواهد گرفت.

 ـ واکسن های Vector. این واکسن ها شامل  AstraZenecaو J&J است که 
اتحادیه اروپا برای افراد 18 سال به باال آن را تصویب کرده است.

 ـ واکسن های زیر رده پروتئینی. مانند Novavax که هنوز در دست مطالعه 
و بررسی و ساخت است.

»اثرات جانبی واکسن ها«
 ـ شوک آنوفلکسی یا حساسیت شدید به پروتئین ها که در )%۰.3( موارد دیده 

شده است.
 AstraZeneca ـ ایجاد لخته خون که بیشتر در واکسن های نوع وکتور مثل 

و J&J دیده شده است.

 ـ سندروم گیلن ـ باره که در مورد واکسن J&J دیده شده است.
 Moderna که در نوع RNAM ـ تورم عضله قلب با تزریق واکسن های 

بیشتر از Pfizer مشاهده شده است.
طبق تحقیقاتی که در اسرائیل انجام شده از 5 میلیون واکسن MِRNA که 

تزریق شده، 136 نفر این گرفتاری را پیدا کرده اند که البته در 95% موارد 
خفیف بوده. احتمال تورم عضله قلب پس از ابتالی به کورونا 4 برابر می شود.

»چه زمانی باید بوستر را زد؟« 
به نظر می رسد که 5 ماه پس از تزریق دوز دوم و یا 9۰ روز پس از ابتالی به 
کووید زمان مناسبی برای زدن بوستر باشد. بوسترها در 9۰ درصد مواقع در 

جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان موثر بوده اند و تعداد مراجعین به 
اورژانس ها و درمانگاه ها را تا 82 درصد کاهش داده اند. این موضوع در افراد 

باالی 5۰ سال کامال مشهود است.

»ترتیب موثر بودن ایمنی ها«
ایمنی عالی: زمانی است که دو بار واکسن زده اید و یک بار هم کووید 

گرفته اید.
ایمنی خیلی خوب: وقتی است که دوبار واکسن و یک بوستر زده اید.

ایمنی خوب: هنگامی است که واکسن نزده اید ولی یک بار کووید گرفته اید.
ایمنی نسبتا خوب: زمانی است که دوبار واکسن زده اید. 

ایمنی ضعیف: هنگامی است که نه واکسن زده اید و نه کورونا گرفته اید.

»عواقب ابتال به کووید«
آشفتگی و درهم ریختگی ذهنی، تنگی نفس، سردرد، ریزش مو و افسردگی 

»انواع کووید« 
نوع آلفا )می 2۰2۰( در انگلیس ظاهر شد و نوعی است که مسری است.

نوع بتا ) آگوست 2۰2۰( در آفریقای جنوبی پیدا شد که بسیار مسری بود و 
بعضی واکسن ها هم روی آن تاثیر نداشت.

نوع گاما )نوامبر 2۰2۰( در هندوستان پدیدار شد. مسری بود و عالئم 
گوناگونی داشت. واکسن ها اثر چندانی نداشتند ولی همچنان از وخامت حال 

بیماران جلوگیری می کردند.
Omicron )نوامبر 2۰21( در کشورهای مختلف پیدا شد و بسیار مسری 

است. این روزها کم شدن نوع دلتا و زیاد شدن نوع Omicron را می بینیم. 
قدرت سرایت بسیار باال دارد و حتی افراد واکسینه شده را مبتال می سازد. 
این نوع کووید دوره نهفتگی کوتاهی دارد و عالئم آن در دو سه روز ظاهر 
می شود. این بیماری به طور کلی خفیف تر از سویه های دیگر است. عالئم 
آن گرفتگی و احتقان مخاط، گلودرد، سردرد و خستگی است و به ندرت 

عالئمی نظیر سرفه ـ تب و لرز و از دست دادن حس بویائی و چشائی در آن 
دیده می شود.

»تست های موجود برای کووید«
هنوز هم بهترین و قابل اعتمادترین تست ها تست  PCR است و حدود 48 

ساعت قبل از تست آنتی ژن جواب می دهد. متاسفانه کمبود این تست 
در آمریکا مشهود است. تست آنتی ژن نسبت به پی سی آر از دقت کمتری 

برخوردار است و زمانی جواب تست را مثبت نشان می دهد که مقدار ویروس 
زیادی در بدن موجود باشد. این تست بیشتر در دسترس است.

ASSOCIATION OF IRANIAN AMERICAN PROFESSIONALS حقایقی در مورد کووید ـــ ۱9
شعله دادخواه
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»درمان کووید«
درمان های سرپایی که EUA تصویب کرده، عبارت اند از:

تزریقات وریدی: Anti body Monoclonal  ـ 
SOTRoVIMAB:Omicrom

COV_REGEN :alpha/delta
ESEVIMAB et/BAMLAVIMINAB

MOLNUPIRAVIR و PAXLOVID :قرص ها
EVUSHELD :تزریقات عضالنی

تزریقات وریدی با Infusion )در تاریخ 22 ژانویه 2۰22 تصویب شد(: 
REMEDISVIER

درمان های دیگری که EUA تایید نکرده عبارت اند از:
INVERMECTIN که مطالعاتی با نتایج خوب و بد دارد ولی به نظر 
می رسد بی تاثیر نیست ولی عوارض جانبی آن شامل حمالت عصبی، 

حرکات غیر ارادی، ضعف، دوبینی و آشفتگی ذهنی است.
ACTIV ـ 6 که هنوز در دست مطالعه است.

HYDROXICHLOROQUIN فایده ای ندارد ولی عوارض جانبی 
مانند اختالل در واکنش ها، دوبینی، آریتمی خطرناک قلبی )مخصوصا 
 QT در بیمارانی که باالنس الکترولیتی نداشته و به طور ژنتیکی قوس

طوالنی دارند( و کم خونی کشنده را شامل می شود. همین طور G6PD و 
آسیب های چشمی از عوارض دیگر آن است.

 )OCD که داروی )اختالل وسواس فکری ـ عملی یا FLUVOXAMINE
است و بعضی مطالعات نشان می دهد که شاید موثر باشد. و ACTIV ـ 6  

هنوز در دست مطالعه است.
درمان هایی که برای بیماران بستری ولی فقط در شرایط اضطراری تصویب 
شده، عبارتند از: REMEDISIVIR که از تکثیر ویروس جلوگیری می کند. 
TOCILIZUMAB یا BARICITINAB که از طریق مدوالسیون سیستم 
ایمنی، جلوی التهاب و خطر آن را می گیرد. DEXAMETASONE که در 

درمان التهاب ها به کار گرفته می شد.
»آینده کووید را چگونه می بینیم؟«

اگر به جایی برسیم که خطر واکسن ها بیشتر از خود بیماری باشد، باید 
آن را کنار گذاشت. به نظر می رسد که فعال با واکسیناسیون مثال اگر 

omicron بگیریم ایمنی عالی خواهیم داشت و تحت چنین شرایطی لزوم 
اجباری شدن ماسک از میان می رود. به نظر می رسد که کووید تبدیل 
به یک بیماری موسمی و بومی )Endemic( خواهد شد، چیزی مانند 

سرماخوردگی معمولی. به نظر می رسد که به مصونیت گله ای هم نرسیم 
زیرا که خیلی از کودکان و مردم کشورهای دیگر جهان واکسیناسون و 

ایمنی کافی ندارند. واقعیت آن است که نه واکسن ها و نه خود بیماری ما را 
در مقابل بیماری های آینده آن مصون نمی سازند. 

امید ما آن است که:
ویروس کووید از بیماری همگانی )Pendemic( به یک بیماری موسمی/ 

محلی یا )Endemic( تقلیل پیدا کند.
این روزها کشورهایی مانند انگلیس، اسرائیل )که فقط 2۰ مورد ابتالء 

در روز دارد(، دانمارک، سنگاپور، تایلند، آفریقای جنوبی و شیلی کم کم 
محدودیت های کووید را کم و کمتر می کنند. از این رو می توانیم امیدوار 

باشیم که آینده روشنی در پیش است! 

ایرج پزشکزاد
در دوازدهم ژانویه گذشته ستاره تابناک دیگری از آسمان 
پزشکزاد  ایرج  پیوست.  ابدیت  به  و  کرد  افول  ایران  ادب 
نویسنده و طنز پرداز شهیر و خالق »دایی جان ناپلئون« 
با توشه ای پر زندگی را بدرود گفت. نوشته زیر به قلم وی، 

شاهدی است گویا دروصف شخصیت کم نظیر او:

از بهبهان تا پاریس 

در روستایی اطراف بهبهان به دنیا آمدم. روستایی با یک رودخانه فصلی که 
روستا را دو تکه کرده بود: این ور رود و آن ور رود. ما کودکان روستا نسبت به 
این ور رود تعصب شدید داشتیم؛ مرتب با بچه های آن ور رود دعوا می کردیم! 
در حالی که هر دو گروه اهل یک روستا بوده و گاهی آن وری ها حتی پسرخاله 

و پسردایی و اقوام نزدیک ما بودند. اما مالک برای ما رود بود!
بزرگ تر که شدیم به دبستانی رفتیم که اتفاقًا بچه های روستای کناری هم آن جا 
می آمدند! حاال ما خط مرزی )رود( را فراموش کرده و همۀ روستای ما متحد 
شده و اختالفات و دعواهای قبلی را فراموش کرده و علیه دشمن مشترک به 

وحدت رسیده بودیم! هر روز با بچه های روستای کناری بحث و نزاع داشتیم.
القصه، بزرگ تر شدیم و رفتیم راهنمایی! آن روزها روستای ما و روستای کناری 
هیچ کدام مدرسه راهنمایی نداشتند و به همین خاطر همه ناچار می رفتیم به 
راهنمایی روستایی دور تر. آنجا ما و بچه های روستای کناری بر علیه بچه های 

روستای دورتر  متحد شدیم.
بزرگتر شدیم و رفتیم دبیرستانی در بهبهان. آنجا بود که فهمیدیم که »ای بابا ما 
و روستای کناری و روستای دورتر همه »ُلر« هستیم و برادر و دشمن مشترک ما 
بهبهانی ها هستند! کل دورۀ دبیرستان را با جنگ متعصبانه لر و بهبهانی گذراندیم 
و در اکثر دعواها، ما قوم شجاع و غیور لر بودیم که پیروز میدان می شدیم و البته 

بهبهانی ها با جنگ فرهنگی، یعنی ساختن ُجک لری به نبرد ما می آمدند.
بزرگتر شدیم و رفتیم دانشجوی اهواز شدیم! آنجا بود که فهمیدیم، عرب ها 
اصل دشمن ما هستند چرا که برای آن ها لر و بهبهانی تفاوتی ندارد و در نتیجه، 
بر علیه عرب ها ُجک  بهبهانی ها  اعراب!  برعلیه  بهبهانی ها متحد شدیم  و  ما 
می ساختند و هر وقت به نیروی جنگی کارآزموده نیاز داشتند ما لرها حامیشان 

بودیم. عرب ها را کالفه کرده بودیم و احساس غرور و برتری می کردیم!
تا این که زمان خدمت سربازی افتادیم آذربایجان غربی، میان یک مشت ترک! 
آنجا بود که ما لرها و بهبهانی ها و عرب ها و دزفولی ها و … را یک کلمه خطاب 
می کردند: خوزستانی. دیگر ما لرها و بهبهانی ها با عرب های اهواز و شادگان 
برای هم شده بودیم برادر و هم پیمان بر علیه ترک ها.اختالفات گذشته و آن همه 
جنگ و دعوا و جک و … را فراموش کرده و متحد علیه ترک جماعت شده بودیم!

القصه چند سال بعد از پایان خدمتم به فرانسه رفتم. یک روز در پارکی نشسته 
بودم و تقریبًا ساعت دو بعد از ظهر بود که خوابم گرفت و رفتم آن طرف تر روی 
چمن ها گرفتم خوابیدم. بعد از چند دقیقه احساس کردم کسی با لگد آرام به 
به فارسی  بیدار شدم. طرف  باشد، سریع  این که پلیس  از ترس  من می زند. 
گفت: »چرا اینجا خوابیدی؟ رو چمن ها ممنوعه!« با تعجب پرسیدم: »آقا شما 

کی هستی؟ از کجا فهمیدی من ایرانی ام؟«
طرف خودش را معرفی کرد؛ از ترک های ارومیه بود. گفت: »اواًل اینجا کسی 
این موقع روز نمی خوابه! فقط ایرانی ها اهل چرت بعد از ظهرند! تازه کسی روی 
ایرانی هاست! بنا به همین دو برهان  چمن دراز نمی کشه، اون هم فقط کار 
قاطع، فهمیدم که تو ایرانی هستی!« آنجا بود که همدیگر را در آغوش گرفتیم 
و به عنوان دو ایرانی فارغ از قوم، احساس یگانگی و دوستی و اخوت کردیم و 
از مالقات هم در دیار غربت مشعوف شدیم. از همدیگر آدرس و نشانی گرفتیم 
و با اعتماد به هم، حاضر به هر کمک و مساعدتی نسبت به هم شدیم، صرفًا 

به دلیل ایرانی بودنمان.
هم  بودن  ایرانی  تعصب  از  حتی  رسیده ام،  سالگی  پنجاه  سن  به  که  اکنون 
گذشته ام و فهمیده ام که انسان ها در هر نقطه از زمین، چه ایرانی و هندی و 
چینی و چه فرانسوی و آلمانی و هلندی و چه مصری و آفریقایی و لیبیایی و چه 

آمریکایی و برزیلی و آرژانتینی و... همه انسان هستند و مثل خود ما.
تعصب نژاد و ملیت و جنسیت و رنگ پوست و ثروت و … ناشی از کوچکی 
فرد و عدم بلوغ معرفتی اوست. هرچه فرد بزرگ تر و داناتر باشد، خودبه خود 
از دام و زنجیر تعصبات کوچک و بی ارزش و کم مقدار دورتر شده و جهانی تر و 

انسانی تر میاندیشد.
باز هم درک خودم را باالتر برده و همه دین ها را در هم ادغام کردم و دینی 
ساختم به نام انسانیت و با بی دین ها هم کنار آمدم تا با ابزاری به نام دانش، 

کره زمینی پر از انسان های صلح دوست و شرافتمند داشته باشیم.
به راستی قدم بعدی چیست؟
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