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ياد مانده ها

www.safinehnooh.com

  Islamic Society of California

٦٦٦٦-٤٥٤(٤١٥) تلفن:
٥٩٥٥-٤٥٩(٤١٥) فكس:

انيانكز اسالمى و خيريه ايرمر
كز اسالمى در آمريكاگترين مربزر

781 Bolinas Road

 Fairfax, CA 94930

گ طالق شرعى را براى بانوانى كه شوهران آنان غايبكز اسالمى كه برنها مرت
هستند را صادر مى كند و مورد تأييد مقامات دينى و دولتى نيز مى باشد.

انسانها گل هايى هستند كه اگر باد خزان آنها را پژمرده كند،
آورند!عطر آنها باقى مى ماند و هستى مى جويد اگر به هستى بخش پناه 

آدرس جهت مكاتبه
PO Box 418

Fairfax, CA 94978

كزآدرس جهت حضور در مر

٢٠ مايل شمال شهر سانفرانسيسكو

براى هر گونه خدمات مذهبى، اجنام مراسم عقد شرعى، طالق اسالمى و
كز اسالمى متاس حاصل فرمائيد!اطالعات در مورد مسائل دينى با دفتر مر

ت الله نوحاز نصر

✍ دنباله مطلب در صفحه  ٨

كت هاى غير  تشكيل شر✦كت ها   تشكيل ، ثبت و انحالل انواع شر✦
   تهيه و تنظيم كليه قراردادهاى✦انتفاعى و به ثبت رساندن اوراق مالياتى  

كاء، كارمند و كارفرما،...)مانند قرارداد مابين شرگانى و شراكت(جتارى ، بازر
   تنظيم تراست و وصيت نامه✦برنامه ريزى دارائى  ✦

Tel:(415)410-9199          Fax:(510)992-6701

Law Office of Tamara Nakhjavani

ا نخجوانىدفتر  حقوقى تامار
كيل رسمى دادگاههاى كاليفرنيا و فدرالو

4096 Piedmont Ave., Suite 810, Oakland, CA 94611

Tamara Nakhjavani

Protect Yourself & Your Business by Getting the Right Legal Advice!

Immigrantion Consultants ✦   Social Security Services

ت احتياج ما مى توانيم به منزل و يا محل كار شما بيائيمدر صور
PO Box 6191, Albany, CA 94706   ✦    forpouran@yahoo.com

دفتر  خدمات اجتماعى يارى
ادهان مهدى زستى پوربه سرپر

ا هميارى مى كندعت عمل، دقت و پشت كار، شما ربا سر
 ويزاى نامزدى✦تعويض نام ✦  H1B ويزاى ✦تابعيت ✦

 گرفنت بيمه هاى✦ تقاضاى گرين كارت ✦سوشيال سكيوريتى ✦
 گرفنت حقوق و مزايا براى اشخاص ٦٥ سال به باال و غيره✦مديكل و مديكر

(510)558-688  ✦  (510)417-2477

tamara@nakhjavanilaw.com  ✦   www.nakhjavanilaw.com

نوح به وعده خود وفا كرد
از: محمود بدوحى
در هشتم ماه جون سال ۲۰۰۸ بنا به دعوت كانون ايرانيان
ايالت كاروليناى شمـالـى, نـوح در شـهـر چـپـل هـيـل حـضـور
يافتند و در مورد طنز در ادبيات فارسى سخنرانى كردند.
ايـشـان در ايـن بـرنـامـه ضـمـن خـوانـدن اشـعـارى از شـعــراى
متفاوت و دوره هاى گوناگون از جمله اشعار خودشان, بـه
تشريح چگونگى پيدايش و رواج طنز در ايـران پـرداخـتـنـد

كه بشدت مورد استقبال حاضران واقع شد.
در انتهاى همان جلسه بسيارى از حاضران درخواست داشتند

كه سخنرانى ايشان براى زمان ديگرى جتديد شود.
در ماه مارچ سال جارى كه آقاى دكتر امير رضوانى از اساتيد
بـرجـسـتـه دانـشـگـاه دوك بـه منـايـنـدگـى از طــرف اجنــمــن
دانشجويان دانشگاه دوك, مركز هنرى ايرانيان كاروليناى
شمالى و همچنين گروه شعر و ادب چپل هيـل بـه هـمـيـارى
آقـاى مـحـمـود بـدوحــى از اســتــاد نــوح رســمــا بــراى اجنــام
سخنرانى دعوت بعمل آوردند و اعالم داشتـنـد كـه كـمـيـتـه
انتخاب سخنران, به اتفاق آراء دعوت از استـاد نـوح بـراى

سخنرانى را تأئيد و خواستار شده اند.
استاد نـوح ايـن درخـواسـت را اجـابـت منـودنـد و در تـاريـخ
هشتم ماه جون سال جارى دقيقا سه سال پس از اجراى برنامه
بسيار موفق اول, به ايالت كاروليناى شمالى سفر كردند و
در تاريخ ۱۲ ماه جون بـراى سـخـنـرانـى در دانـشـگـاه دوك
حضور يافتند. الزم به توضيح است كه  اين دانشگاه يكى
از معتبرترين دانشگاههاى آمريكا و جهان بوده و در رشتـه
هاى بسيارى از جمله مهندسى, قضائى, بازرگانى, نرسينگ
و پزشكى از دانشگاههاى پيشگام و ليـدر جـهـان مـحـسـوب

ميگردد و دو بيمارستان وابسته به اين دانشگاه از بهتـريـن
مراكز پزشكى جهان و مورد توجه و عالقه بسيارى از مـردم

در هر طبقه اى در سراسر دنيا ميباشند.

ايـن دانـشـگـاه اســت كــه بــعــلــت
ويژگى دانشگاه دوك در زمـيـنـه
پزشكى, به شهر پزشكى معروف
گرديده و  اساتيد برجسته و افراد
زبــده و نــخــبــه اى را در ســطــوح
بسيار باالئى از تخصص در خود

جا داده است.
خيام از ديدگاه
صادق هدايت

مراسم سخنرانـى نـوح در سـاعـت
۳ بـعـدازظـهـر روز يـكـشـنــبــه ۱۲
جـون آغـاز گـرديـد, ابــتــدا آقــاى
دكتر رضوانى ضمن خير مقدم و
معرفى نوح خالصه اى زندگى و
سوابق ادبى و سياسـى ايـشـان را
بسمع حاضران رسـانـده و ضـمـن
آن آثـار مــنــتــشــر شــده اســتــاد را

توانستم كه حداكثر بهره بردارى را از اين كالسهاى درس
داشته باشم. اساتيدى كه بكارتدريس مبن پرداختند عبارت

, دبير دبيرستانـهـاى آناراستاد مصطفـى بـى آزبودنـد از : 
ىازاجنوى شير استادزمان تهران كالس ادبيات و عروض, 

 كالس شاهنامه,بمسكو  استاد شاهرخكالس كليه و دمنه,
كترد عربى و هنماى رشيخ مصطفشيخ مصطفشيخ مصطفشيخ مصطفشيخ مصطف قابوس نامه, پرويز اتابكى

 دستور زبان فارسى. در نتيجـه بـهـنـگـام تـركداد بهـارمهـر
زندان اندوخته ارزشمندى از ادبيات را از اين عزيـزان بـه
غنيمت بردم. نوح سپس تأكيد كرد كه حتى در زنـدان هـم
ميشود به دانش اندوزى پرداخت و آنرا به مدرسـه تـبـديـل
كرد. پس از اين مقدمه نوح به موضوع سخنرانى پرداخت و
گفت: خيام و مولوى دو چهره متفاوت در ادب فارسى هستند
كه يكى به آخرت منى انديشد و جهنم و بهشت را در همين
دنيا مى بيند و ديگرى آنچنان به آخرت و جهنـم و بـهـشـت
معتقد است كه ميگويد در مردن من عزادارى نكنيـد چـون
به زندگى جاويدان خواهم شتافت. نوح مقايسه اين دوچهره
بـرجـسـتـه را بـا صـحـبـت در مـورد خـيـام آغـاز كـرد و گـفـت:
روانشاد صادق هدايت كتابى به نام ترانه هاى خيام نوشته
است كه مستند ترين كتاب در مورد خـيـام بـوده و تـابـحـال
كسى نتوانسته است مطلب «جديدى به آن اضافه» كند,
با اينكه استادان بزرگى مانند احسان طبرى, مجتبى مينوى,
دشتى و سايرين راجع به خيام مقاالت متعددى منتشر كرده
اند ولى آنچه كه صادق هدايت نوشته است- چون خود او
نيز خيامى از روزگار خـود بـشـمـار مـى آمـده - هـنـوز هـم از

معتبرترين و مستند ترين كتابها  در مورد خيام است.
رباعيات خيام مخلوطى از افكار متناقص است

استاد نوح به نقل از كتاب ترانـه هـاى خـيـام صـادق هـدايـت
گفت: كه شايد كمتر كتابى مانند تـرانـه هـاى خـيـام تـكـفـيـر
شـده, مـنـفـور بـوده, حتـريـs شـده, بـهـتـان خـورده, مـحــكــوم
گرديده, حالجى شده, شهرت عمومى و دنيا گير پيدا كرده
و باالخره ناشناس مانده است. اگر متام كتابهائى را كه در
مورد خيام و رباعيات او نوشته شده جمع آورى كنيم كتابخانه
بزرگى را تشكيل خواهد داد كه كتابهـاى آن از هـشـتـاد الـى

نگُيكهزار و دويست رباعى را در خود جا داده اند و تقريبا ج
مقلوبى از افكار مختلs را به منايش ميگذارند.   اگر ايـن
كتابها را ورق بزنيـم و بـخـوانـيـم در آنـهـا بـه افـكـار مـتـضـاد,
مضمونهاى گوناگون و موضوعهاى قديم و جديد برميخوريم,
بطوريكه اگر يكنفر صـد سـال هـم عـمـر كـرده بـاشـد و روزى
دوبار عقيده, مسلك و كيش خود را عوض كرده باشد قادر

به ارائه چنين افكارى نخواهد بود.

ك كاروليناى شمالى بخوانيدبجاى يادمانده ها سخنرانى نوح را در دانشگاه دو

ه متفاوت وخيام و مولوى دو چهر
سىهنگ و ادب فارمتناقض در فر

گنجينه غنى و پربار شعر پارسى داراى گلهاى گوناگون، با عطرها و بوهايى مختلW است كـه شـامـه هـاى مـتـفـاوت را
كسى با ذوق و سليقه خود در اين گلستان پرباروبر،مى تواند گلدسته هايى با رنگها و عطـرهـاىخوش آيند است و هر

گ عرفان ايران باباطاهر بگوئيم:متفاوت را در آغوش كشد. ساده تر بايد از قول پير بزر
هى اين پسندندهى آن گروى نيست               گرو                                                  متاع كفر و دين بى مشتر

اما آنانكه خودخواه و خود نگرند اين رنگارنگى و تنوع تفكر و ديده گاه انسان هاى ديگر و آزاد انديشى آنها را برمنى تابند
گگان چه اشكـالـى دارد كـه در بـاغ بـزرو بر آنها انگ هايى ناجوامنـردانـه و خـودخـواهـانـه مـى زنـنـد. بـه قـول يـكـى از بـزر

فرهنگ ما گلهايى با رنگهاى مختلW برويند. در دومين دعومت به كاروليناى شمالى كه به دعوت كانون ايرانيان كاروليناى
شمالى و گروه شعر و ادب چپل هيـل داشـتـم مـوضـوع سـخـنـرانـى ام را «دوچـهـره مـتـفـاوت در فـرهـنـگ و ادب فـارسـى»

قراردادم چون در دعوت گذشته «بررسى طنز در ادبيات و مطبوعات فارسى» موضوع سخنرانى ام بود.
ك و دوستـمدر اينجا بايد از دوستان عزيز كانون ايرانيان كـارولـيـنـاى شـمـالـى و آقـايـان دكـتـر امـيـر رضـوانـى اسـتـاد  دانـشـگـاه دو

محمود بدوحى كه سخنرانى مرا از نوار بازنويسى كرده و برايم فرستاده تشكر كنم و بتوامن پاسخگوى محبتهايشان باشم.

ك كاروليناى شمالىمهمانى پس از سخنرانى در دانشگاه دو
ميزبانان و شركت كنندگان در مراسم سخنرانى كوشش مى كنند كه با مهمان بيشتر آشنا شوند و به او بد نگذرد. در
اين مراسم نيز كه در منزل آقاى دكتر امير رضوانى استاد دانشگاه دوك برگزار شـد بـخـشـى از عـزيـزانـى كـه در بـرنـامـه
سخنرانى حضور داشتند شركت كرده اند. اشخاصى كه در اين عكس حضور دارند ايستاده از راست: محمود بدوحى,
ناصروكيلى, قاسم وطنچى, دكتر امير رضوانى استاد دانشگاه دوك و رئيس اجنمن فرهنگى ايرانيان كاروليناى شمالى,

اسد مهرابى, نصرت الله نوح, دكتر كامران ارمى, فريدون نعيمى راد, بهروز جهان نيا, پرويز ماهوتچيان.
رديs نشسته از راست: گلى نوايى, شهال رضوانى, مريم ماهوتچيان, شهال وكيلى

معمولى بود و از آجنائيكه از حافظه خوبى هم برخورداربودم,شهر دورهام با جمعيتى معادل ۲۰۰ هزار نفر محل استقرار

مراسم امضاى كتاب
در هر برنامه اى كه برگزار مى شود معموال سخنران مقدارى از آثار خود را براى عرضه
به شنوندگان و دوستان تازه اى كه پيدا مى كند در معرض فروش مى گذارد و شركت
كنندگان در برنامه نيز به سليقه خود براى خريد كتاب اقدام مى كنند و آنرا به امضاى

سخنران مى رسانند. اين عكس نيز يكى از آن حلظه ها را بازگو مى كند.
برشمردند و يادآورشدند كه جلد چهارم كتاب  «يادمانده
ها» كه در برگيرنده حوادث سياسى, اجتماعى و ادبى دوران
معاصر بوده و از افراد مؤثر و متأثر در اين حوادث و خاطرات
مربوط با آنها يادميكند هم اكنون منتشر شده و در اختـيـار
عموم قرار دارد و در حال حاضر جلد پنجم اين مجموعه بـه
بوسيله استاد در دست تهيه ميباشد. سپس نوح رشته سخن
را به دست گرفتند و ضمن تشكر از همه حاضران و دست
اندركاران برنامه به «مقايسه خيام و مولوى دوچهره متفاوت
فرهنگ و ادب فارسى» كه موضوع سـخـنـرانـى ايـشـان بـود

 در مـوردًپرداختند. استاد در آغاز سخنرانى خـود مـخـتـصـرا
چگونگى دانـش انـدوخـنت خـود از سـنـيـن نـوجـوانـى سـخـن
گفتند و يادآورشدند كه : در سن ۲۳ سالگى بعلت انتشار
مجموعه شعر«گرگ مجروح» از زندان سردرآوردم ولى از
بخت خوش در زندان با اساتيد بزرگى آشنا شدم كه هريك
از آنها از روز بعد از ورود من, زندان را برايم به كالسهاى
مختلs درس تبديل كردند كه مبراتب غنى تر از مدارس
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419 E. Hamilton Ave., Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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با ٤٬٥درصد كميسيون
ا  با قيمت مناسب خانه شما  ر

سانيم.بفروش مير

پيش قسط٣ درصد  /با ٥
صاحب منزل دخلواه خود شويد!
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شمسان پوركامر

شمسآيدين پور
مشاورين امالك و سرمايه گذارى
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از صفحه ۷    يادمانده ها...     ادامه مطلب

آيا مشكل پرداخت اقساط ماهيانه منزلتان را داريد؟
آيا با مشكل از دست دادن خانه تان مواجه هستيد؟

Forclosure?!...Short Sale?!
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دفاتر در شهرهاى، سن حوزه، اكلند، تورالك-مودستو، ساكرامنتو
آشنائى به زبانهاى فارسى، انگليسى، اسپانيائى، آسورى و عربى

هيچگونه وجهى تا قبل از◆ دريافت حقوق قانونى شما در اسرع وقت  ◆ مشاوره رايگان◆ 
دريافت حقوق قانونى شما در امور تصادفات،  از شما دريافت نخواهد شد.

با بيش از ٢٢ سال جتربه

كارولين ناصرى

cnasseri62@yahoo.com

كيل تصادفات و صدمات بدنىو

٦٠٦٠-٥٢٥-٨٠٠-١

675 North First Street, San Jose, CA

     فكس:  ٠٤٨٨-٢٧٨ (٤٠٨)✦تلفن:  ١٥٠٠-٢٩٨ (٤٠٨)   

صدمات ناشى از حمالت حيوانات❃ 
دعاوى افراد بدون بيمه اتومبيل❃ 
صدمات ناشى از شنا و قايق رانى❃ 
صدمات اتوبوس، قطار و هواپيما❃ 
سهل انگارى در تشخيص پزشكى❃ 

مرگ ناشى از سهل انگارى❃ 
تصادفات اتومبيل و موتور سيكلت❃ 
تصادفات تريلى و كاميون❃ 
اجناس خراب و فاسد❃ 
تصادفات دوچرخه❃ 

با ما مى توانيد ٢٤ ساعته متاس بگيريد
No Out of Pocket Expense

دفتر حقوقى كارولين ناصرى

DRE# 010666478

 برعقايد و فلسفه هاى متفاوت مبتـنـىمضمون اين رباعيـات
است از قبيل الهى, طبـيـعـى, دهـرى, صـوفـى, خـوش بـيـنـى,
بدبينى, تناسخى, افيونى, بنگى , شـهـوت پـرسـتـى, مـادى,
مرتاضى, المذهبى, رندى, قالشى, خدائى و وافورى. آنگاه
سوالى كه مطرح ميشود اين است كه آيا ممكن است يكنفـر

اينهمه مراحل مختلs را پوئيده باشد?
است كه خير. پس چه اتفاقى ممـكـن اسـت رخجواب ايـن 

داده باشد? هدايت ميگويد: خيام واقعى در اين مـيـان گـم
شده و بايد او را جستجو و پيدا كنيم. خيامى كه مبا معرفى
كرده اند معجون و ملقمه اى است از متام اين تناقضاتى كه
به او نسبت داده شده است. هركسى كه قصد داشته مطلبى
را بگويد ولى بنام او نباشد آنرا بنـام خـيـام نـوشـتـه و بـه او
نسبت داده است.  براى اينكه خيـام واقـعـى را پـيـدا كـنـيـم

الزمست كه رد او را از ابتدا در تاريخ جستجو كنيم.
اولين كتابى كه با اهانت به خيام شاعر از او ياد مى كند
مى بينيم كه تا دويست سال بعد از مرگ خيام در هيچ كتابى
از او بعنوان شاعـر و صـاحـب ربـاعـيـات نـام بـرده منـيـشـود.
هدايت كتابهاى مختلs را مرور كرده و مى گويد قديمى
ترين كتـابـى كـه در آن از خـيـام نـام بـرده شـده چـهـار مـقـالـه

نظامى عروضى است.
در آن كتاب نظامى ميگويد من خيام را ديـدم, مبـن گـفـت
اگر مبيرم جايى دفن خـواهـم شـد كـه در آن روى قـبـرم گـل
برويد, ولى در اين كتاب هيچ اشاره اى به اشعار خيام نشده
است.  كتاب بعدى تاريخ بيهقى است. بيهقى نيز مـطـلـب
عمده اى در مورد خيام ننوشته و سخنى درباره شاعر بـودن
خيام ابراز نداشته است, فقط از او بعنوان حجت احلق نام

برده و او را بعنوان يك دانشمند معرفى ميكند.
در ادامه بررسى كتابهائى كه در آنها از خيام نام برده شده
به كتاب جنم الدين رازى ميرسـيـم. از زنـده بـودن خـيـام تـا
سال ۵۰۸ يعنى اوائل قرن ششم مطمئنيم, اما تاريخ فوتش

نامعين است و از آن بى خبريم.
در سال ۶۲۱ يـعنى صد سال بعد از اين تاريخ, مى بينيم كه
جنم الدين رازى صوفى بزرگ آن روزگار در كتاب «مرصاد
العباد» به ناسزاگوئى به خيام مى پردازد و دو رباعى را بـه
نام او چاپ كرده و ميگويد اين ملعون اشعارش براى شريعت
از زهر هالهل هم بدتراست. جنم الدين رازى دقيقا در مورد
خيام چنين نوشته است: يكى از فضال كه به نزد نابينايان,
به فضل و حكمت و كياست مشهور است و آن عمـر خـيـام

است, از غايت ضاللت اين بيت(رباعى) را ميگويد:
فت ماسته اى كامدن و ردر داير

ا نه بدايت نه نهايت پيداستآنر
استند دمى در اين عالم ركس مى نز

فنت به كجاستكاين آمدن از كجا و ر
بيت (رباعى)دوم:

استكيب طبايع آرنده چو تردار
كم و كاست؟باز از چه سبب فكندش اندر

استعيب كه رشت آمد اين صورگرز
استابى از بهر چرنيك آمدخرور

اولين كتابى كه خيام شاعر را معرفى كرد
پس از اين ديگر در كتابها نامى از خيام ديده منيشود تا در
قـرن هـشـتــم , ســال ۷۴۱ و در «مــونــس االحــرار» نــوشــتــه
«بدرالدين جاجرمى». در اين كتاب است كه براى اولين
بار از خيام بعنـوان شـاعـرى نـام بـرده شـده كـه صـاحـب ۱۲
رباعى است.  مى گويد يكى از شاگردان خيام در خاطراتش

دهخيام بود حجت احلق حكيم عمر«من شاگرنوشته است كه 

ك منايى از گوشه سالن سخنرانى در دانشگاه دو
حضور دختران و پسران ايرانى كه از دانشجويان دانشگاه دوك هستند در جلـسـه سـخـنـرانـى بـراى آدمـى چـون مـن مـايـه
سربلندى است. اما چون فرصتى نيست تا نام و نشانى از يكايك آنها داشته باشيم مجبوريم با چاپ گوشه اى از عكس
سالن سخنرانى  بدون اشاره به نام و نشان شركت كنندگان در مراسم سخنرانى , به قول ادبا بسنده كنيم, اگر ما اسامى

آنها را منى دانيم آنها كه عكس خود را مى بينند و حضور خود را در آن مراسم بياد مى آورند!

اى مــا ازس دادن خـسـتــه مــيــشــد بــرام، او گــاهــى كــه از در
ىدآورا گرده رباعى از او رازاند و من دورباعياتش مى خو

كه بدرالدين جامى آنها را در كتابش چاپ كردهده ام» كر
است. هدايت ميگويد كه بعد از مرگ خيام هر گروهى بنا
به داليل مربوط به خود تالش كردند كه او را توجيه كنند.
عده اى او را صوفى مى دانسـتـنـد و عـقـيـده داشـتـنـد كـه او
صوفى بوده و به مرحله حيرت و فنا رسيده و بهمين علت از

يات سخـن مـى رانـده اسـت. مـى دانـيـم كـه در تـصـوفّشـك
مراحل مختلفى وجود دارد كـه آخـريـن مـرحـلـه آن حـيـرت و
فناست. عده ديگرى ميگويند كـه خـيـام در آخـر عـمـر تـوبـه
كرده و با پاى پياده به مكه رفته است تا خدا از گناهانش
بگذرد ! حال ببينيم كه آن دوازده رباعى منتـسـب بـه خـيـام

كه در مونس االحرار آمده اند از چه قرار ميباشند.
هدايت مى نويسدكه: اين دوازده رباعى نشان ميدهند كـه
سراينده همه آنها صاحب يك عقيده بوده, هيچوقت تغيير
عقيده نداده و تا پايان زندگى در همـان خـط فـكـرى اولـيـه
باقى مانده است.  هدايت اين رباعيات را شاهد گرفتـه و
ميگويد چند رباعى مربوط به سنين جوانى, تعدادى مربوط
به ميان سالگى و چندتاى ديگر كه مربوط به سنين پيرى و
هفتادسالگى او هستند, همه نشانگر ثبات فكـرى خـيـام در
سراسر عمر او و صحت تعلق آن رباعيات به خيام ميباشند.

رباعى اول بقرار زير است:
انگ و روى زيباست مرچند گه رهر

اچون الله رخ و چو سرو  باالست مر
م نشد كه در طربخانه خاكمعلو

ااست مرنقاش ازل بهر چه آر
از اين رباعى كه مربوط به دوران جوانى خيام است شك و
ترديد به طور كامال آشكار و مشاهـده مـيـشـود و امـا منـونـه

رباعيات مربوط به اواسط عمر:
انى طى شدس كه نامه جوافسو

گانى دى شدنده بهار زان تازو
انى گفتندا نام جوحالى كه ور

س ندامن كه كى آمد كى شدافسو
و اينست منونه تفكر خيام در سن هفتاد سالگى:

عكسى تاريخى جغرافيايى با ميزبانان مهربان من!
در دومين دعومت به كاروليناى شمالى براى سخنرانى در دانشگاه دوك ميزبانان
من همان ميزبانان بار اول بودند. كه شرح آن در همين صفحات آمده است.
اين عكس تاريخى- جغرافيايى نيز يادگار همين جلسه است كه شرح آن را
خوانده ايد. عزيزانى كه در عكـس حـضـور دارنـد آقـاى دكـتـر امـيـررضـوانـى
اسـتـاد دانـشـگـاه دوك و آقـاى مـحـمـود بـدوحـى دوسـت عـزيـز بـنـده كـه مـنت
سخنرانى مرا در اين جلسه از نوار پياده كرده و برايم فرستادند كه بـا كـمـى

دستكارى و يا به قول فرنگى ها «اديت» براى شما چاپ كرده ايم.

داهم كرهد و توبه طى خومن دامن ز
داهم كربا موى سپيد قصد مى خو

سيدپيمانه عمر من به هفتاد ر
داهم كراين دم نكنم نشاط كى خو

و بدين ترتيب ميتـوان ديـد كـه مـوضـوع پـاى
پياده رفنت خيام به مـكـه منـيـتـوانـد واقـعـيـت
داشته باشد و وصله اى غيرواقعـى اسـت كـه
به او چسبانده اند. بطور كلى در مورد خيام
بايد گفت كه او انسانيـسـت آگـاه در جنـوم,
رياضى, فلسفـه و حـكـمـت و قـبـل از  ايـنـكـه
بـعـنـوان شـاعـر شـنــاخــتــه شــود بــعــنــوان يــك
فـيـلـسـوف, دانـشـمـنـد, حـكـيـم و يـك مـنـجــم
مـعـروف بـوده و در متـام كـتـب در زمـانــهــاى

مختلs به اين نكات اشاره شده است.
خيام رياضى دان را فراموش نكنيم

همچنين ميدانيم كه رساله جبر و مقابله او از
معروفتريـن كـتـابـهـايـش مـحـسـوب مـيـگـردد.
خيام كتابـهـاى ديـگـرى نـيـز بـه زبـان فـارسـى
داردكــــــــــــــــــه «نــــــــــــــــــوروز نــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــه»
است. ايـن كـتـاب از نـثـر زيـبـائـى بـرخـوردار
است و پس از هزار سال هنوز هم قابل استفاده
ميـبـاشـد. تـعـداد ديـگـرى از آثـارش بـه زبـان
عربى است كه به زبان روز آنزمان بود نوشته
شــده انــد. الزم بـــه تـــذكـــر اســـت كـــه متـــام
دانشمندانى كه در آن زمان حـضـور داشـتـنـد
مطالب خود را به زبان عربى مى نوشتند, چون

جمع آورى آنهـا بـراى مـا غـيـرممـكـن اسـت. در ايـنـجـا نـوح
خاطرنشان كرد كه در جلد سوم يادمانده ها به تفـضـيـل در
مورد ابن مقفع و زندگانى و آثار او نگاشته است و سپـس

ادامه داد كه يكى از اين كتابهاى ارزشمنـدى كـه بـوسـيـلـه
ابن مقفع و مبنظور حفظ آن به زبان عربى ترجمه شد كليه و
دمنه بود كـه در دوره انـوشـيـروان تـوسـط بـروزيـه طـبـيـب از
هندوستان به ايران آورده شـده و بـه زبـان پـهـلـوى  تـرجـمـه

شده بود.
با تسلط اعراب بر ايران نسخه پهلوى آن معدوم گرديد ولى
همانطوريكه گفته شد ابن مقفع با ترجمه اين كتاب به زبان
عربى آن را حفظ كرد و در قرن ششم نصرالله منشى دوباره

آنرا به فارسى برگرداند.
فراموش نكنيم كه كليله و دمنه بهمراه مرزبان نامه تا قبـل
از اينكه در قرن هفتم كتابهـاى گـلـسـتـان و بـوسـتـان تـوسـط
سعدى نوشته شوند از اولين كتابهاى درسى مدارس بشمار
مى آمدند. نوح در ادامه صحبـت در مـورد خـيـام گـفـت كـه
خيام مطمئن بود كه در زندگى فردائى وجود ندارد و زندگى
همين است كه در حال گذر است و بهميـن عـلـت از مـردن
وحشت داشت. او هر روز پنجه هاى مرگ را باالى سر خود
مى ديد و اين وحشت را در بسيارى از شعرهـايـش مـيـتـوان

مالحظه كرد. ميگويد:
دىميدن بوايكاش كه جاى آر

دىسيدن بوا ره دور ريا اين ر
دل خاكسال ازارايكاش پس از هز

دىدميدن بوه اميد برچون سبز

***
اى آنكه نتيجه چهار و هفتى

دايم اندر تفتىهفت و چهارو ز
ار باربيشت گفتم:مى خور كه هز

فتىفتى رباز آمدنت نيست چو ر
***

د با دريا شده آب بويك قطر
ا شدد با صحره خاك بويك ذر

اين عالم چيست؟اندرآمد شدن تو
آمد مگسى پديد و ناپيدا شد

***
✍ دنباله مطلب در صفحه ٤٤

وقتى كه اعراب بر ايران مسلط شدند, همه آثار ايرانـى را
غارت كردند و سوزاندند. ميهن پرستان ايرانى براى حفظ
آثار قديمى ناچار شدند كه آنها را بـا زبـان عـربـى تـرجـمـه
كنند. چون ميدانستند كه زبان پهلوى آنها با تسلط اعراب
از بين خواهد رفت. دو نفر از معروفترين اين وطن پرستان
يكى جرير طبرى صاحب تاريخ بزرگ طبرى و ديگرى ابن
مقفع بود. كتابهائى كه از آنزمان بـراى مـا بـاقـيـمـانـده انـد
بخصوص به بهاى خون ابن مقفع, كه منصـور او را در سـن
۳۶ سالگى قطعه قطعه كرد و در آتش تنور سوزاند به دست
ما رسيده اند. در مورد ابن مقفع, منصور خليفه عباسى گفت:
كه اين ملعون با اين سن كم ما را فريب داده و آثار پهلوى

زبان عربى تـرجـمـه و پـخـش كـرده اسـت كـهبسـيـارى را بـه 
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Carpet

Care

كت، مبلمان و انواع قالىشستشوى مو
با استفاده از جديدترين و قوى ترين ماشين هاى شستشو

Residential & Commercial         اماكن مسكونى و جتارى   

(408)334-6000
5 start service is
what we provide,

check us out on yelp

LVCarpetCareBayArea@gmail.com

Carpet Cleaning Summer Special

Same Day Appointment Available

Now only on 1 to 4 Rooms

✦  1 to 2 Rooms (Reg. $85.95) Now Only $49.00

✦  3 Rooms (Reg. $150) Now Only $69

✦  4 Rooms (Reg. 139.99) Now Only $79

With Coupon includes Steam Cleaning, Turbo Drying, Color Brightening, & Sanitation

✦  Whole house Special (Reg. $189.95) Now Only $99

With coupon includes Steam Cleaning, Turbo Drying, Sanitation, Deodorizing

(Excluding Stairs) Light Furniture moved.

✦  Scotch Guard $40 per 500 sqft.

✦  Sofa & Love Seat (Reg. $170) Now Only $85

✦  Turbo Drying System

✦  Locally Owned and Operated

✦  48 Hours Notice For Rescheduling

✦  Senior Citizen Discount Steam Cleaning 15% off

✦  3 out of 5 carpet saved when deep cleaned

✦  We honor all competitors coupons less 10%

✦  10 Years Combined Experience

✦  We provide ECO friendly products

✦  Free Scotch Guard up to 150 sqft.

✦  20% discount on all additional services

✦  Your 3rd service is 50% off

✦  Expert Upholstery Steam Cleaning

Stairs, Soil Treatment, Deep Clean, Anti-Bacterial, Pet Treatment, Tile & Grout Cleaning, Area Rugs

كت، مبلمان و انواع قالىشستشوى مو
با استفاده از جديدترين و قوى ترين ماشين هاى شستشو

(408)334-6000
7 days a week

Visa, Master Card

LV

Carpet

Care

(408)334-6000

Carpet
Cleaning

از صفحه  ۲۸   ه فيلم هاى...جشنوار  ادامه مطلب
«آكوردئون» فيلمى است شخصى و نشانگر بخش فقيرى از
جامعه ايران  و داستان دختر و پسرى كه براى جنات مجبـور
مى شوند براى جمع آورى پول در خيابان ها آكوردئون بزنند.

كه به طور غيرقانونى به اسـم«ايـن فـيـلـم فيلم آخر «پـنـاهـى»
نيست» ساخته در جشنواره كن امسال به منايش درآمد.  فيلم

كارگردان برجسته «رامين بحرانى» «پاكت كاغذى» ساخته
ايرانى-آمريكايى است كه قهرمانش پاكتى است كه باد آنرا
از جايى به جايى ديگر مى برد. فيلم نخستين بار در جشنواره
''ونـــــــيـــــــز'' بـــــــه منـــــــايــــــــش در آمــــــــد و گــــــــويــــــــنــــــــده اش
«ورنرهرزاگ»فيلمساز شهير آملانى است.  «درباره نيس»
فيلمى است چند قسمتى كه توسط هشت كارگردان برجسته
دنيا نظير «كوستاگاوراس» و دو فيلـمـسـاز ايـرانـى «عـبـاس
كيارستمى» و «پرويز كيمياوى» و چنـد نـفـر ديـگـر سـاخـتـه
شده و درباره شهـرنـيـس و نـگـاهـى بـه فـيـلـم كـالسـيـك«ژان

ويگو» سينماگر معروف فرانسه است.جشـنـواره فـيـلـم هـاى
ايرانى سن فرنسيسكو, عالوه بر  حمايت از فيلمسازان ايرانى
سراسر دنيا, مى كوشد تا ازهنرمنـدان ديـگـر در رشـتـه هـاى
وابسته به سينما كه شامل هفت هنر مى شود حمايت كند و
در طول جشنواره برنامه زنده يى توسط «پژهام اخواص» كه
حتصيالتش در رشته موسيقى و آالت موسيقى ايرانى به ويژه

تنبك و دف است اجرا خواهد كرد كه متاشايى است.
✧✧✧✧

راى اطالعات بيشتر از كليه برنامه ها, و حمايـت از ايـنب
جشنواره فرهنگى كه در طول عـمـر كـوتـاهـش تـا دورتـريـن
نقاط اين جهان پهناور كه ايرانى هـا بـه آن جـا كـوچ كـرده
اند رسوخ پيدا كـرده, بـه تـارمنـاى ايـن جـشـنـواره مـراجـعـه
مناييد و با حمايت هايتان بكوشيد تا اين نغمه به بلندگويى

براى جامعه ايرانى خارج از ايران مبدل شود.

ولـى جـاى شـكـرش بـاقـيـسـت كـه عـبـادت هــا را از روى وزن
حيوانات تعيين نكرده اند, واال وقتى قرار باشد گـنـجـشـك
چند مثقالى اين همه عبادت كند, فرزند آدم كه صدها برابر
وزن دارد چقدر مى بايست شكر كند? خدا آن روز را نياورد.
جهان پر از عبادت ميشد و مردم مجبور بودند از كله سحر تا
بوق سگ عبادت كنند و مرغ تسبيـح خـوان بـودنـد. نـشـد بـا
اين دهن كجى كه كردم و فحشـى كـه دادم خـواب شـيـريـن و
تنبل پرور صبح دوباره برنگشت. بايد براى فردا و روزهاى
ديگر فكرى كرد. از بد حادثه روى درخت همسايه اين جنجال
راه مى افتد و منى توان سنگ انداخت و اين گنجشك هاى
پرگو و وراج را سرجاى خود نشاند. چه طور است تيرو كمان
بدست گيرم. آن هم كه مضحك  است. مى ترسم همسايه ها
از پشت پنجره مرا ببينند و بگويند اين آقاى عينكى ديوانـه
شده است. صبح برتى  ژوليده و پوليده از بستر برخاست و
مثل بچه  هاى كوچك تير و كمان بدست گرفت. مگر عقلش
را گم كرده است. بسيار خوب مى سوزم و ميسازم, اما اشتباه
كردم گناه به گردن گنجشك ها به تنهايى نـبـود. ايـن كـالغ
حرامزاده بدتر كرد. روى چوب آننت راديو نشست و آن قدر
غار غار كرد تا من از خواب برخاستم. مرده شور هيكلش را
ببرد. به قول حافظ: تو سياه كم بها بين كه چه در دماغ دارد...
فرض ميكنم گنجشك ها عابد و زاهد شده انـد, ايـن كـالغ
بوگندى چه غلطى مى كند. هنرش كثافت خوردن و غار غار
كردن و سه قرن زيسنت است. بـه نـظـر شـمـا عـجـيـب نـيـسـت
موجودى به اسم كالغ به دنيا بيايد و سه قرن يعنى سيصدسال
در اين دنيا مباند و فقط كارش غار غار كردن باشد? شايد
او را آفريده انـد كـه اجـل جـان مـن بـاشـد و نـگـذارد خـواب
صبحدم با آن همه لذت و شيرينى بدلم بچسبد. (قضيه هنوز

ادامه دارد)
جالل دلقك

 نثر احمد غالمى را ميستايم. روان, دقيق, نكته دار و جذاب
است. ميداند چگونه بنويسد, هنر دارد.  از كـتـاب: «آدم

نوشته وى بخشى از داستان كوتـاه جـالل دلـقـك او را ها»
برايتان نقل ميكنم. اميد كه پسند افتد.

«جالل كارش نصب آننت ماهواره بود. چنـد بـار دسـتـگـيـر
شد و برده بـودنـش نـيـروى انـتـظـامـى جـريـمـه, بـازداشـت و
زندانى شده بود. وقتى از زندان آزاد ميشد تا مدتى سر به
راه بود. اما چيزى منى گذشت كه دوباره روز از نو روزى
از نو. وقتى كمى سر به راه مى شد رفقاى دوره كودكيـش
كه اغلب بچه مسجدى ها بودند مى بردنش مسجد و منـاز
مى خواند. مناز كه نه, نوك به زميـن مـى زد چـون خـالف
منى كرد از اين و آن پول قرض مى گرفت و پس منى داد.
همه چك هايش برگشت مى خورد. صاحبان چك مى آمدند
دم مغازه فكـسـتـنـى اش, او راكـتـك مـى زدنـد و وقـتـى مـى
ديـدنـد آه در بـسـاط نـدارد تـهـديـدش مـى كــردنــد و از ســر
ناچارى بهش فرصت مـى دادنـد تـا قـرضـش را بـدهـد. امـا
جالل  همين موقع سوار موتورش ميشد و عشق دنيا را ميكرد.
با رفقا ميرفت فرحزاد كباب مى خورد. ميرفت خانه ها تـا
صبح تختـه مـى زد. اغـلـب دور و بـرى هـاش سـركـارش مـى
گذاشتند و مى خنديدند. اما او بيدى نبود كه به اين بادها
بلرزد. بـا ايـن كـه سـنـى نـداشـت امـا شـبـيـه پـيـرمـردهـا بـود.
موهايش يكدست سفيدشده بود و كمرش قوز داشت. جناق
سينه اش تو رفته بود. وقتى هم بچه بود باز شبيه پيرمردها
بود. لب هايش يك نخ نازك بود كه بيش از اندازه كشيده
بود و شده بود شبيه دلقك ها.«جالل دلقك» در اين هيرو
ويرى  جالل دو تا زن گرفته بود. يكى از آنها فاميلشان بود

كه وقتى ۲۲ سالش بود با او ازدواج كرده بود, يكى ديگر
را هم يك سال پيش يعنى در ۲۸ سـالـگـى گـرفـتـه بـود. زن
هايش با اين كه ميدانستند دو زنه است عاشـقـش بـودنـد.
بعضى وقتا كه دعوايشان ميشد تالفى اش را سر او در مـى
آوردند و جالل هم از خدا خواسته خراب ميشد.»(بقيه اين
داستان را انشاءالله اگر كتابش بـدسـتـتـان رسـيـد خـواهـيـد

خواند)
قلعه حيوانات

جورج ارول به سال ۱۹۰۳در هندوستان متولد شد و مدتى
در برمه بود. دو سال در پاريس زندگى كرد و در انگلستان
به معلمى و كتابفروشى اشتغال داشت. در ۱۹۳۷ در جنگ
هاى اسپانيا شركت كرد و زخمى شد و در سال ۱۹۵۰  در
لـنـدن درگـذشـت. از جـمـلـه كـتـاب هــايــى كــه وى نــوشــتــه
عبارتنداز: آس و پاس در پاريس و لنـدن, روزهـاى بـرمـه,
جاده اى بسمت اسكله ويگـن.  ايـن نـويـسـنـده بـا نـگـارش
كــتــاب قــلــعــه حــيــوانــات بـــه شـــهـــرت رســـيـــد و كـــتـــاب''
هزارونهصدوهشتادوچهار'' او هم بعد از قلعه حيوانات منتشر
شد و شهرت و محبوبيتى نظير قلعه حيوانات يـافـت. حـاال
كمى از مطالب كتاب قلعـه حـيـوانـات جـورج ارول تـرجـمـه
امير اميرشاهى را مالحظه كنيد: بشر يگانه مخلوقـى اسـت
كه مصرف مى كند و توليد ندارد. نه شيرمى دهد, نه تخم
مى كند. ضعيفتر از آنست كه گاو آهن بكشد و سـرعـتـش
در دويدن به حدى نيست كـه خـرگـوش بـگـيـرد. مـعـذالـك
ارباب مطلق حيوان است. اوست كه آنها را بكار مى گمارد
و از دسترجن حاصله فقط آنقدر به آنها مى دهدكه منيـرد و
بقيه را تصاحب مى كند. كار ماست كه زمين را كشت مى
mكند و كود ماست كه آن را حاصلخيز ميسازد. با اين وص
ما حيوانات صاحب چيزى جز پوست خودمان نيستيم. شما
اى گاوانى كه جلو من ايستاده ايد,  سال گذشته چند هزار
گالن شيرداده ايد و بر سر آن شير كه بايد صرف گوسـالـه
هاى شما ميشد چه آمد? هر قطره آن از حلقوم دشمـنـان مـا
پائين رفت. شما اى مرغان در همـيـن سـال گـذشـتـه چـقـدر
تخم كرده ايد. چند تاى آن جوجه شد? بقيه متام به بـازار

رفت تا براى جونز وكسانى پول گردد.
شناخت هدايت از زبان عاميانه ما

در داستان هاى صادق هدايـت, مـشـهـورتـريـن نـويـسـنـده ى
تواناى معاصر, هركس, از هر صنm و طبقه اى كه هست,
با همان  زبان ولهجه خاص صنm و طبقه ى خـود گـفـتـگـو
مى كند. تعبيرات, اصطالحات, ضرب املثلها, همه بطور
طبيعى و بى هيچ نقص و عيب, بدون آنكه كار به ابـتـذال
بكشد- در مورد خاص خود بكار مى رود. چنان است كـه
گويـى نـويـسـنـده بـا يـكـايـك ايـن افـراد سـالـهـا بـسـر بـرده و
گفتگوى آنان را بى تخلm يادداشت كرده است. و به جرأت
ميتوان  گفت كه تاكنون هيـچ كـس از نـويـسـنـدگـان ايـران
نتواسته مانند  هدايت زبان عاميانه را در فارسى بـا چـنـان

مهارت و شايستگى بكار ببرد.
و از نگاه ديگر بايد گفت هدايت سبك خود را از آرايش
هاى لفظى مخصوص منشيان و مترسالن پيراسته وايـن امـر
در ايجاد يك زبان ادبى زنـده و بـديـع و عـارى از تـصـنـع و
خودمنايى را بايد يكى ديگـر از خـدمـات بـزرگ و مـهـم او
بشمار آورد. تاثير و نفوذ هدايت در نويسندگان جوان كه
پس از او آمده اند قابل انكار نيست و براستى بايد او را
يكى از نويسندگان آغازگر, راهگشا و پيشتـاز در ادبـيـات

منشور ايران دانست...
(نقل از كتاب '' از نيما تا روزگار ما'')

داين قافله عمر عجب مى گذر
دب مى گذردر ياب دمى كه با طر

ىداى حريفان چه خورساقى غم فر
دا كه شب مى گذرپيش آر پياله ر

***
م يا نهم كه دارتا كى غم آن خور

م يا نهشدلى گذاروين عمر به خو
مم نيستكن قدح باده كه معلوپر

م يا نهآرم براين دم كه فرو بر
***

داهد بوگويند بهشت و حور عين خو
داهد بوو آجنا مى لعل و انگبين خو

ما مى و معشوق گزيديم چه باكگر
داهد بوچون عاقبت كار همين خو

و يا:
داهد بواى بسكه نباشيم و جهان خو

داهد بوما و نى نشان خونى نام ز
ديم و نبد هيچ خللزين پيش نبو

داهد بومن بعد نباشيم و همان خو
و ديگر اينكه:

ىس سحردانى كه سپيده دم خرو
ى؟حه گراز چيست چنين همى كند نو

دند در آئينه صبحيعنى كه منو
ىكز عمر شبى گذشت و تو بى خبر

و همچنين:
اهد خفتمى خور كه به زير گل بسى خو

نس و بى ياور و بى همدم و جفتبى مو
از نهفتنهار به كس مگو تو اين رز

اهد بشكفتد نخومرهر الله كه پژ

حافظ و خيام
پس از خيام شاعرى كـه پـيـش از هـمـه از حتـت تـأثـيـر خـيـام
قرارگرفته حافظ بوده است. بطوريـكـه گـاهـى مـيـتـوان روح
خيام را در قالب حافظ احساس كرد. او نيز مانند خـيـام در
بسيارى از مواقع پنجه هاى مرگ را بر باالى سر خود احساس

مى كند و با همان نگاه خيام به دنيا مى نگرد:
بنشين بر لب جوى و گذر عمر ببين

ا بسان ما رت ز جهان گذركاين اشار

از صفحه ۳۱   ه...مشقى تاز ادامه مطلب

ميدانيم كه از محسنات حافظ يكى اين است كه همواره و
در سخت ترين شرايط به انسان ها اميد مـيـدهـد.از داليـل
گرفنت فال حافظ و توجه و محبت ما ايرانيها به حافظ يكى
اين است او وقتى كه ايران مورد حمله مغولها قرارگـرفـت
مثل سعدى از ايران نگريخت و در شيراز باقى ماند و روى
خرابه هاى مغول زده ايران نشست و  همواره به مردم اميد

رهايى داد:
آيد به كنعان غم مخورس� گم كشته بازيو

ى گلستان غم مخورد روزان شوكلبه احز
د دل بد مكناين دل غمديده حالش به شو

آيد به سامان غم مخوروين سر شوريد باز
داد ما نگشتى بر مردون گر دو روزدور گر

ان غم مخور يكسان مناند حال دورًدائما
ف چمنگر بهار عمر باشد باز بر طر

ان غم مخورشخوكشى اى مرغ خوسرچتر گل بر
ار غيباق� نه اى ز اسرميد چون وهان مشو نو

ى هاى پنهان غم مخورده بازباشد اندر پر
د قدماهى زدر بيابان گر به شوق كعبه خو

نش ها گر كند خار مغيالن غم مخورسرز
كندسيل فنا بنياد هستى برايدل ار

فان غم مخورا نوح است كشتيبان ز توچون تر
ناكست و مقصد ناپديدچه منزل بس خطرگر

ا نيست پايان غم مخوراهى نيست كان رهيچ ر
حافظ در بسيارى از غزلها ضمن دادن اميد, پنجه هـاى
استخوانى مرگ را نيـز خـيـام واربـر بـاالى سـر خـود مـى

بيند:
اهد شدنفس باد صبا مشك فشان خو

اهد شدان  خوه جوگر بارعالم پير د
اهد دادان جام عقيقى به سمن خوغوار

اهد شدان خوگس به شقايق نگرچشم نر
ست غنيمت شمريدش صحبتگل عزيز

اهد شداه و از آن خوكه باغ آمد از اين ر
شيدماه شعبان منه از دست قدح كاين خور

اهد شدمضان خواز نظر تا شب عيد ر
ده مگيرابات شدم خرمسجد به خرگر ز

اهد شدمان خوست و زازعظ درمجلس و
دا فكنىت امروز به فرايدل ار عشر

اهد شد...ا كه ضمان خومايه نقد بقا ر

از صفحه  ۸   ياد مانده ها...  ادامه مطلب


