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اعضای هیئت مدیره کانون فرهنگی  ایرانیان در کارولیناای شاماالای از 

راست به چپ: جواد طاهری، بهمن اصغریاان، باهاروز ما)ابای  ناایا  

رییس( آزیتا ویلسون  منشی(، ماریا تاونان، مایاناو رزشاا زازاناه دار(، 

 شهال باقری، کاظم ی)یی پور  رئیس کانون( 

 مدرسه فارسی:

سپتامبار باه مادیاریات  7در تاریخ  5102-5102سال ت)صیلی 

 زانم فرازه مهاجر آغاز شد.

معلمین داوطل  امسال: دکتر م)مد علی بط)ایی، دکتر  کاتاایاون 

منصوری، دکترسارا منصوری، افسانه کرامی، سمیرا وشااهای، 

 افروزدوگانی، دیوید ا)مدی، نیلوفر آگاه

اخبار      کانون

5102جشنواره بین المللی در رالی، سپتامبر  -گروه رقص نوجوانانجشنواره بین المللی در رالی -َمصی مهفر
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در ماه جون امسال که خانم آزیتا ویلسون به عضویت هیئت مدیره کانوون انوتوخوا،  ود  

من می دانستم که جستجویم برای نو تن زندگینامه یو  فورد بورجسوتوه در کوارو ویونوای 

 ما ی به پایان رسیده  زیرا استادعباس کواتووزیوان  یوزوی از نوبوا وان بوزر  مو وا ور 

با ند که بارها به  هر های "را ی" و "کری" سفر کرده و مواه هوا ایران  پدر آزیتا می

در این ناحیه اقامت کرده بودند. آزیتا با خو رویی فراوان پی نهاد مورا پوریورفوت و مون 

ی  ب د از ظهر را در منزل زیبای او و در مویوان  واهوزوارهوای نوبوا وی ایون هونورمونود 

برجسته گرراندم. 

آزیتا او ین  فتی را که از پدرش به یاد آورد "انضباط" بود. ای ان  وخو وی پور کوار  

خوش بین و م تبد بود وهمویو وه اعوتوبواد دا وت کوه بوا امویود بوه خودا  انسوان بوا هوموه 

م زالتی که در زندگی پیش می آید میتواند مبارزه کند. استاد  خ یتوی قووی دا وت و 

اجازه نمی داد  که  هیچ مسا ه ای مانع کاراو و هنر نبا یش  ود. او از دوره جووانوی 

عالقه زیادی به ورزش دا ت   در زورخوانوه فو وال بوود و  مویول موی زد. بو ود هوا بوه 

کوهنوردی  پرداخت و هر روز ساعت پنج  بو  بویودار  وده و روانوه کووه مویو ود. در 

تابستانها که مدرسه ها ت طیل بود  دو دختر خود  آزیتا و  هره  را هم با خوود بوه کووه 

نوردی میبرد. آزیتا م تبد است که این انضباط و سختگیریهوای او بواعود  ود کوه او و 

 خواهرش بتوانند با م زالت زندگی  به خوبی مبارزه کنند و موفق با ند. 

گردآورنده و نویسنده:دکتر شهال باقریاستاد کاتوزیان نقاش هنرمند معاصر اریان  

در تهران به دنیا آمد و از دوره کودکی خیلی پور انور ی  ۲۰۳۱استاد کاتوزیان در سال 

بود.  در نو جوانی به آموزش نبا ی و تاریخ هنر پرداخت   سب  کمال ا ومولو  را در 

هنرنبا ی برگزید و در آمووز وگواه کوموال ا ومولو  بوه آمووخوتون هونور خوود اداموه داد. 

آمدند. او همچنین ت داد زیوادی استودیوی کار ای ان در منز ش بود و مد ها به خانه می

خوانوه ای وان   اگرد دا ت که به خانه اش می آمدند و از اسوتواد درس مویوگورفوتونود. درش

همی ه باز بود و چون خیلی مردم دوست بودند  هر روز ت داد زیادی از آ نایوان بورای 

ناهار به دور او جمع می  دند. استاد خیلی  وخ طبع بود و با  طیفه گویوی موجولوس را 

کرد. گرم می

استاد کاتوزیان به نگار گران هلندی عالقه زیوادی دا وت و بو وضوی از کوارهوایوش  از 

راموبورانود"  وبواهوت ” جمله ت اویری که از خود ک یده و نبا یهای بهلول  به کارهای 

ی  زنودگوی را دارند. همچنین مانند "ورمی یشر" نباش بزر  هلندی  او فبط  ی   حظه 

ثبت نمیزرد بلزه با استفاده از قوه پندار خود  به تزیین  باس مدل ها و همچنین تزیویون 

 زمینه بوم پرداخته و به آن  حظه می افزود. 

عالوه بر نبا ی  ورت و حا ت مدل   باس و جواهراتی که در تابلوهایش می بینیم 

ازقوه  خالقیت اوسرچ مه گرفته است. ای ان به ا یاء تزیینی هم عالقه زیادی دا ت 

و همی ه ت داد زیادی از این وسایل را خریداری کرده و آن ها را نبا ی میزرد. 

دخترانش به دیدن این ا یاء تزیینی عادت دا تند و آنها را هم در تابلوهای پدر ان و 

هم  روی پیش بخاری  طاقچه و یا جاهای دیگر در خانه  ان می دیدند. استاد ت داد 

زیادی تابلو از گلها  میوه ها  پرتره  خ ی خود و همچنین بهلول در زمانهای 

 مختلف  و موضوعا ت دیگر آفریده بودند. 

نمای گاه در آبادان برقرار کردند. در سوال  ۹نمای گاه در تهران و  ۱۲استاد کاتوزیان 

  استاد  نمای گاهی  م ترک با  اهزارهای مرحووم کوموال ا ومولو  در موجولوس ۲۰۳۱

 ورای ملی برقرار کرد و این نمای گاه به مدت  د روز ادامه دا ت. او برگراری ایون 

نمای گاه م ترک را افتخاری بزر  و یزی از بهترین روزهای زندگیش به حسا، موی 

نمای گاه در آمریزا و یو  نوموای وگواه  ۳آورد. از موفبیت های دیگر ای ان بر گراری 

در کتابخانه ملی  ندن بود. بو ود از بورگوراری نوموای وگواه هوا و تو وداد زیوادی م واحوبوه 

رادیویی و تلویزیونی  استاد  هرت بین ا  مللی پیدا کرد و از جومولوه در فورانسوه از او 

استببال فراوان  د و یزی از کارهایش هم اکنون در موزه رویال اروپوا در فورانسوه در 

م رض تما ا می با د. 
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زندگی استاد تغییر پیدا کرد و رفت و آمد ها به استوودیوو و خوانوه اش ۲۹۹۹ب د از سال  

کم  د و ی او همچنان با همان  ور و   ف هومویو وگوی بوه کوارش اداموه داد توا در سوال

ت میم گرفت نمای گاه دیگری در تهران  ت زویول   اگردانشبه ت ویق و با کم   ۱۳۳۲

کورد کوهدهد. ای ان برای برقراری آن نمای گاه زحمت زیادی ک ید. در این زمان فزر موی

آورد؛ و وی گ وایوش نوموای وگواه بوااند و کسی دیگر او را بویواد نومویمردم فرامو ش کرده

موفبیت و استببال عجیبی روبرو  د. حتی از  هرستانها هم در این مراسم  رکت کوردنود.

مردمش ت نه هنر  عالقه  دید خود را به  اهزارهای استواد ابوراز کورده و او را  ورق در 

ع ق و عالقه خود نمودند. استاد ب د از افتتاح ایون  نوموای وگواه بوا احسواس خورسونودی و

رضایت فراوان به خانه رفت. ب د از دو روز وقتی  اگردش به دنبوا وش آمود کوه او را بوه

نمای گاه ببرد  زنگهای مت ددش بی جوا، ماند. ب د از تلوفون هوای موتو ودد بوه دوسوتوان و

فامیل  به پلیس اطالع داده  د که در خانه را باز کنند.   اگرد وفادار  ای وان را در توخوت

خوابش یافت. استاد به علت حمله قلبی به سرای باقی  تافته بود. موفبیت  گوفوت انوگویوز

نمای گاه و ع ق  دیدی که پیروانش به او در روزهای آخر زندگیش ن وان دادنود  او را

با خو نودی و رضایت فراوان به دنیای دیگر بدرقه کرد. 

دا وت. اکوثور ایوناستاد کاتوزیان تابلوهایش را نمی فروخت و همه تابلو هایش را نگه موی

 وونود. خوانومتابلوها امروز در خوانوه دو دخوتورش در کوارو ویونوای  وموا وی نوگوهوداری موی

کاتوزیان  همسر استاد سا هاست که با دختورش آزیوتوا زنودگوی موی کونود. ای وان در ایوران

بی تر از سی سال به "مامایی" ا تغال دا ت و با افوتوخوارهومویو وه از هوموسور هونورمونودش

 کرد. پ تیبانی و حمایت می

کتابی از کارهای استاد کاتوزیان به نام "بر گزیده آثار عباس کاتوزیان"   نا ر: یساو ی 

 در دسترس می با د.    

گردآورنده و نویسنده:دکتر شهال باقریاستاد کاتوزیان نقاش هنرمند معاصر اریان  
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معروفترین اثر کمال الملک، ناصرالدین شاه در تاالر آینه کاری، کاخ گلستان  

 نه تو ميماني و نه اندوه و نه هيچيک از مردم اين آبادي...

به حباب نگران لب يک رود قسم، و به 

 کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،

 غصه هم ميگذرد،

آنچناني که فقط خاطره اي 

 خواهدماند..

 لحظه ها عريانند.

 به تن لحظه خود،جامه اندوه 

مپوشان هرگز...!!! 

سهراب سپهري      

 خو نویس: دکتر پرویز  ببایی
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در تهران در زانواده ای مرفه و ت)صیل کرده باه  ۳۸۱۸گلی ترقی، نویسنده نامدار ایرانِی ساکن پاریس، در سال 
دنیا آمد. پدر او لطف هللا ترقی، بنیان گذار و سردبیر مجله ترقی بود. گلی پس ازاتمام دوره دبیرستان باه آماریا اا 
آمد و لیسانس زود را در رشته  فلسفه در دانشگاه "ِدِریکِ"  ایالت "آیووا"  گرفت و سپس به ایاران باازگشات. او 
ت)صیالتش را در دانشگاه تهران ادامه داد و بعد از گرفتن فوق لیسانس، در سازمان برنامه در قسمت روابط بایان 

در دانشگاه تهران به تعلیم فلسفه، میتولوژی و آماوزش سامابالایاسام  ۰۷المللی چندین سال به کار پردازت. در دهه 
ادامه داد. بعد از انقال ، دانشگاه ها مدتی تعطیل شدند. در این زمان از همسرش "هژیر داریوش" جادا شاد و باه 

 همراهی دو پسرش، به پاریس نقل م ان کرد.

گلی تعداد زیادی رمان وداستانهای کوتاه  منتشرکرده و چندین کتابش به انگالایاسای، فارانساوی و زبااناهاای دیاگار 
ترجمه شده اند. داستانهای او غالبا در باره روابط انسانها، زندگی در ایران و زاطرات اوسات.  باعاضای از ایان 
داستانها و روابط بین افراد زانواده و فامیل  گاهی من را به یاد "دایی جان ناپلئون" می اندازد. ی ی از دالئلی کاه 
من ا)ترام زیادی برای گلی ترقی قائل هستم این است که او توانایای ناظاارت زایالای قاوی در رفاتاار انسااناهاا و 
شناسایی عمیقی در روانشناسی دارد. او در نقل داستانهایش از این استعداد و بینش طبیعای زاود اساتافااده کارده و 
شزصیت های داستانهایش را با قلمی زیلی روان پرورش می دهد. مثال در چ یده ای که در این صف)اه از یا ای 
از داستانهایش نقل شده،  یک روانپزشک زیلی آسان می تواند نوع  ازتالل روانی آن دزتر جاوان  را تشازایاص 

 دهد. 

"زوا  زمستانی،" "زاطرات پراکنده،" "دو دنیا،" "جای دیگر،" " زانم گرگه،" "زاانام اناار و پسارهاایاش" چاناد 
مثالی است از کتا  های گوناگون و فراوان  گلی ترقی. 

 دکتر شهال باقری، روانپزشک

 چ یده ای از کتا  "دو دنیا" نوشته گلی ترقی

پدر می گفت که این مرد بی شعور، باالزره، چو  زریتش را زواهد زورد. او هم از رو نمی رفت و جوا  پدر را با نیش و کنایه می داد. ”

رطم شامی گفت: "جنا  مرتاض. تو با همه شعورت زود تر از من می میری. پول هایت را هم می گذاری و می روی. بازنده بزرگ جانااباعاالای هساتایاد. )ااضار

 ببندم."

بی زود نبود که عاشق آتش افروز شد. هر دو مثل هم بودند، زوشگذران و بی زیال و ولزرج و بی بند و بار. 

ز کارهای عاجایا ت اآتش افروز که پاک زل بود. این را همه می دانستند. اما ف ر می کردند با گذشت زمان، باالزره، سِر عقل زواهد آمد، بزرگ زواهد شد و دس

 و غریبش زواهد کشید. پدر معتقد بود که االغ همیشه االغ می ماند، چه پیر و چه جوان. 

میگفت: "کسی تا به )ال االغ با شعور دیده است؟"

شد، چنان هایااهاو وارد می که اسم واقعی اش شعله بود. آتش افروز لقبی بود که دیگران به او داده بودند. هر چه بود، این دزتر با مواد منفجره متولد شده بود. از در

شد. همه را بغل می کارد، رفت. غریبه و آشنا سرش نمیپریدند. بی زودی می زندید و غش و ریسه میو سر و صدا می کرد که مهمان ها یک ذرع از جایشان می

شد، یا پایش به گلدان کنار دیوار می گرفت، زورد، که دمر میکشید. اغل  هم دستش به است ان چایی داِغ کسی میبوسید و از شدت زوش)الی و هیجان شیهه میمی

ای بزرگ بود. اگر از آن روز های زوشی و شادی اش بود که واویال. انقدر ش ست  اصال )الی اش نبود.(، و زالصه این ه ورودش شروع فاجعهافتاد و میکه می

گرفت شد. اگر، برع س، دلزور و بد ازالق بود که )ال همه را میمی زندید و )رف می زد و می زورد و می رقصید که باعث ِ سرگیجه و دل آشوبه دیگران می

کرد. عاشق جواهرات بدلی بود و لباسهای عجی  و غاریا  مای و مهمانی را به هم می زد.  از من هفت هشت سالی بزرگ تر بود و زودش را هفت قلم آرایش می

ی گارفاتاناد. ناما پوشید. مردم توی زیابان نگاهش می کردند و الت ها برایش سوت می کشیدند. بزرگ تر ها )وصله اش را نداشتند و هم السی هایش او را ت)ویال

ود. بزصوص سایاناماا ن بزودش را به زور وارِد دارو دسته من و دوستانم کرده بود و هر جا که می رفتیم، اگر زبر می شد، دنبالمان می آمد. کشته مرده سینما رفت

ش شابایاه باه هاایاایران و سینما رکس.اگر از فیلمی زوشش می آمد، ده بار به دیدن آن می رفت. از سینما که در می آمد، کسی دیگر بود. صدا و )ارف هاا و کاار

زیاالای باود،  جودهنرپیشه فیلم می شد. زیال می کرد گرتا گاربو است و مثل او تو دماغی )رف می زد و ص)نه های عاشقانه فیلم را ت رار می کرد. معشوقش مو

"چرزیدبعضی وقت ها، جاروی دسته بلند را بغل می گرفت، آن را به سینه اش می فشرد و دور اتاق می .  

،                             گلی رتقیمعرفی نویسنده معاصر   
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ICSNC Board of Directors 

Kazem Yahyapour: President 

Behrooz Mohebbi: Vice President

Minoo Rakhsha: Treasurer 
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Maria Thoenen: Board Member 

Shahla Bagheri: Board Member 

Javad Taheri: Board Member 

Bahman Asgharian: Board Member

 Farid Alborzi: Board Member

 نامه سردبیر

از این شماره نشریه پیوند دوره جدیدی را در فعالیت زود  با تیمی جدید آغاز 

می کند. در تیم جدید، مهدی سنجر و جواد طاهری مسئول تبلیغات هستند و 

ماریا تونن مسئول ارتباط با زوانندگان می باشد. این تیم مقدار زیادی از 

مسئولیت های انتشار پیوند را به عهده زواهند گرفت. مسئول طرا)ی نشریه 

زانم ش یبا عنایتی است  که جانشین مجید روح افزا می باشد. مجید و همسرش 

الدن  به ایالت پنسیلوانیا نقل م ان کرده اند و بدین وسیله فرصت را مغتنم 

شمرده و از ز)مات فراوان او تش ر می کنیم. از زوانندگان عزیز تقاضا 

داریم که برای پیشرفت و بهبود این نشریه  با اظهارعقاید زود و انتقاد های 

 سازنده با ما هم اری داشته باشند. 

کانون فرهنگی ایران در کارولینای شمالی مرکزی برای گرد همایی و نزدی ی 

ایرانیان است و نقطه مشترک در جامعه ایرانیان  فرهنگ و رسوم ایرانی و 

زبان فارسی می باشد. ما در این نا)یه چندین دانشگا ه معتبر داریم و در این 

مراکز ت)صیلی و بزصوص در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی تعداد زیادی 

دانش جوی ایرانی نسل جدید برای گرفتن مدارک مهندسی و دکتری  در )ال 

ت)صیل می باشند. ما در کانون سعی داریم با هم اری با این دوستان عزیز با 

 فرهنگ نسل جدید ایران آشنایی بیشتری پیدا کنیم. 

زانه ای که در آن تفرقه وجود ” پرزیدنت لین لن در ی ی از نطق هایش گفت: 

البته او در باره برده داری ص)بت می کرد ولی این “ دارد، بر پا نمی ماند.

عقیده در موارد زیادی ص)یح است. و ما ایرانیان که وارث چنین فرهنگ 

قوی، اشعار و ادبیات ش وهمند  و زبان زیبای فارسی هستیم باید با ات)اد و 

همبستگی دین زود را به نیاکانمان که این فرهنگ را به ما اهدا کردند، ادا کنیم 

 و تمدن باستانی ایران را زنده نگه داریم.    

 شهال باقری 
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 زنی را می شناسم من
 که شوق بال و پر دارد

ولی از بس که پر شور است
 دو صد بیم از سفر دارد

 زنی را می شناسم من
که در یک گوشه ی زانه

 میان شستن و پزتن
 درون آشپززانه

 سرود عشق می زواند
 نگاهش ساده و تنهاست
صدایش زسته و م)زون
 امیدش در ته فرداست

 زنی را می شناسم من
که می گوید پشیمان است
 چرا دل را به او بسته
 کجا او الیق آنست

 زنی هم زیر ل  گوید
 گریزانم از این زانه

شعری از سیمین بهبهانی

 ولی از زود چنین پرسد
 چه کس موهای طفلم را
پس از من می زند شانه؟

زنی آبستن درد است

زنی نوزاد غم دارد

زنی می گرید و گوید
 به سینه شیر کم دارد

زنی با تار تنهایی
لباس تور می بافد

زنی در کنج تاری ی
 نماز نور می زواند

زنی زو کرده با زنجیر
 زنی مانوس با زندان
 تمام سهم او اینست
 نگاه سرد زندانبان

مجید اکنون از طریق ویدئو کنفرانس شاگرد برای آموزش زوشنویسی قبول مای 

 کند.

majid@lookpersian.com,  phone: 832-419-4026 

پیوند، در دوره جدید، دوستان تازه ای پیدا کرده ولای ماا یاک دوسات گارامای، 

مهندس مجید روح افزا، را به دلیل انتقال به پیتسبورگ در پنسیالاوانایاا از دسات 

دادیم؛ گرچه هنوز هم از راه دور از مشاوره و هم اری او برزورداریم. ماجایاد 

در طرا)ی پیوند به ما کمک فراوان و اساسی کرد و هانار زاوشاناویسای او باه 

 زیبایی و صفای صف)ات پیوند افزود.

بھ کجا ها َبَرد این امید ما را””  

 زنی را می شناسم من
که می میرد ز یک ت)قیر

 ولی آواز می زواند
 که این است بازی تقدیر

زنی با فقر می سازد

زنی با اشک می زوابد

زنی با )سرت و )یرت
 گناهش را نمی داند

زنی واریس پایش را

 زنی درد نهانش را
 ز مردم می کند مزفی
 که یک باره نگویندش
چه بد بزتی چه بد بزتی
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دزتری در )والی نیمه ش  در زانواده )نجری پا به دنیا گذاشت. او را کبری  کبرا( نامیادناد کاه باه ماعاناای ۳۹۸۱مه  ۳۳در تاریخ 

"بزرگ ترین" است. کبری )الت مونث اکبر است که ما دردعای مسلمانان می شنویم " هللا اکبر"  به معنای "زدا بزرگترین اسات..."

ترجمه شب ه های زبری غربی "زدا بزرگ است"  اشتباه می باشد. آشنا بودن به دستور زبان عربی و دانستن ریشه لغات باه تارجاماه

ص)یح مطال  کمک می ند. این نوزاد درزانواده مهربانش رشد کرد و تبدیل به دزتر جوانی ت)صایال کارده و زیاباا شاد؛ باا پاوساتای

سفید، موی قرمز، سیمایی فرشته رو، چشمان عسلی و قلبی پر ازعشق و دلساوز بارای دیاگاران. داساتااناهاای زیاادی در بااره دوره

کودکی او در زاطره ها مانده است.  زانواده نی وکار او به مردم فقیرغذا میداد و بزشش فراوان باه ماراکاز ماذهابای مایا ارد. کاباری

ماتاولاد شاده باود( ۳۹۰۲مارچ  ۲همسر آینده زود، فرج هللا میمندی، را که معلمی زردمند وچند سالی ازاو بزرگتر بود   فرج هللا در 

ازدواج کردند. پدر فرج هللا، )اج )سین میمندی، زانه با ش وهی با ستونهای ساناگای، ساالان هاای ۳۸۷۷مالقات کرد و آنها در سال 

متری، آشپز زانه بزرگی مثل آشپززانه های صنعتی، واطاق های وسیع برای این زوج جوان سازت. در مایاان۸بزرگ با سقف های 

)یاط، داربستهای انگور ودرزتچه های انار به ش وه و زیبایی این زانه می افزودند ودر این زانه بود که فرزندان زانواده میمندی باه

ثمر رسیدند.  برادرم م)مد )سین، فرزند اول و من اسد، کوچ ترین فرزند زانواده بودیم و هفت کودک دیگر بین ما متولد شادناد. ساه

بچه از جمله دو قلو ها و یک پسر کوچک بنام جواد، از بیماریهای عفونی مانند سرزک در کودکی فاوت شادناد. شاش فارزناد دیاگار

رشد کرده و به بزرگسالی رسیدند. بعد ها زانه بزرگی که بوسیله پدر بزرگ سازته شده بود به اضافه موقوفات دیگر به شهر کارماان

کودک، هم اکنون دایر می باشد.  ۳۵۷اهدا شد. این زانه اکنون به زانه یتیمان تبدیل شده و با گنجایش نگهداری از 

به سرای باقی شتافت، من تصمیم گرفاتام ۳۸۸۱مادرمان موسیقی، آواز، رقص و زندیدن را زیلی دوست می داشت. وقتی او در سال 

که مرکز یادبودی برای او در وطن دوم زود ایجاد کنم. چون تصمیم داشتم که این بنای یاد بود مظاهاری از زنادگای و شازاصایات او

باشد، می دانستم که باید این مرکز م انی برای پرورش و پیشرفت هنر، و بزصوص واال ترین هنرها  که هنر موسیقی اسات، بااشاد.

تقارن نیروهای مزتلف و مثبت، باعاث پایادایاش ۳۸۸۷در بین پروژه های مزتلفی که به من ارائه شد، یک سالن کنسرت بود که ام ان داشت به اسم او نامگذاری شود. در اوازر دهه 

با اجرای کنسرت با ش وهی به وسیله ارکستر سمفونی کارولینای شاماالای شاروع ۲۷۷۳فوریه   ۱نفره میمندی شد. جشن افتتاح این سالن  برای عموم در تاریخ  ۳۹۷۷سالن کنسرت 

 شد و با مراسم آتش بازی ادامه پیدا کرد.

ا بزناد ؛ ماثال ایانا اه کافار گافاتاههیچ س جرأت نداشت که او را به اسم کبری صد -کبری که او را "جان بی بی"  صدا می ردند عاشق زندگی بود.   بی بی یعنی مل ه یا زانم م)ترم

سالگی ادامه داد. جان بی بی عاشق موسیقی، رقص،شعر،آواز، سرود، مهمانی و هاماچانایان سافار رفاتان باود. مااناناد ۳۷۳و تا سن  ۳۸۸۱باشد( او زندگی پیروزمندانه اش را تا سال 

ردمای کاه در)ایااط زااناه جاماع مایم  والدینش، او به فقرا غذا میداد و مرت  در آشپززانه ما پلو با گوشت بره درست می کردند و غذا را روی سینی های مسی زیلی بزرگ به توده

 البته قرآن مجید را )فظ کنیم. و  شدند، ارائه می کردند. مادر ما همچنین به آموزش، و یاد گیری همه مطال  عالقه داشت و ما را وادار می کرد که اشعار )افظ، سعدی، رومی

پله ها باال می رفتیم، وقتی که به بااالیاز مادر عاشق سفر بود. از کارهای بیشماری که او برای من کرد این بود که فن مشاهده و آگاهی را در من پرورش داد. غالبا زمانی که با هم 

پله را باه بااالی باناای ۹۸۹با ی دیگر، ما   -ردپله ها میرسیدیم، از من می پرسید: " اگه گفتی چند تا پله بود؟" ما با هم سفرهای زیادی کردیم و او همیشه پله ها را در همه جا می شم

پله به بااالی ۱۶۱پله به دازل تاِج سر مجسمه آزادی در نیو یورک قدم گذاشتیم. نا گفته نماند که   ۱۵۱پله برج ایفل با هم باال رفتیم؛ و با طی  ۰۳۷یادبود واشنگتن  طی کردیم؛ ما از 

دوئومو" در فلورانس ایتالیا و  او، پله ای که تپه های "بودا" را از نا)یه پایین تر "ِپست" در بوداپست مجارستان  جدا می ند، از جمله  ماجراجوییهاای ماا باود... )اس آگااهای  ۲۹۵"

عالقه فراوانش به یادگیری ودانش اندوزی دائمی و شعف او در لذت بردن از زندگی  بی همتا بود...

ت زیادی در آن دارد، و همچانایانهمیهدیه هایی که مادر به زندگی و تربیت من افزوده است، عالوه بر کمک  درآموزتن دانش پزش ی که قدرت آگاهی و مشاهده و توجه به جزئیات ا

ساوره آن  تا ارار ۳۳۱چند بار نام هللا در یم با پا فشاری در تربیت  قدرت )افظه فرزندانش، مرا انسانی آگاه و هشیارکرده است. ما همگی قران را چندین بار زوانده ایم.  آیا می دان

کتا   مقادس و باه زصاوص در تارجاماه ماورخ ۶۶بار. آیا می دانیم چند کلمه در  ۳۵۷۷بار. چند بار نام بودا در "باگاواد گیتا"  کتا  مقدس هندوها ت رار شده؟  ۲۶۸۹شده است؟ 

کلمه در کتا  مقدس می بااشاد. عاالوه بار ایان، مان از مساافارت ۰۰۱۰۱۶کلمه هست که مجموع آنها  ۳۹۳۲۵۱و در انجیل  ۵۸۱۱۸۱کینگ جیمز وجود دارد؟ در تورات   ۳۶۳۳

تی که  نام شاهان ایران بااساتاان در کاتاا  فعاهای بسیاری که افراد زانواده ما کرده اند، برای تجلیل میراث زانوادگی، تصمیم دارم به سیا)ت دیگری به شرح زیر اقدام کنم  و تعداد د

کااماال ۱۵ای مثال، کتا  مزبور فصال بر مقدس ذکر شده است، ت رار کنم. نتیجه این سیا)ت مبهوت کننده است. کتا  "اشعیا" بهترین آگهی و تبلیغ برای شاهان قدیم ایران می باشد.

دشاه آزادیزواه ایران بااساتاان، کاورشپا ازتصاص به شاه ایران باستان داده شده واو را "مسیح" می زواند. این کتا  ی ی از بهترین مدارک و راه گشایی های تاریزی برای شناساندن

، داستان دشمنی هامان دستیار وزیر شاهنشاه با ُمردزای ذکر شده است. کتا  استر نشان میدهد که زشایار شاه،  پادشاه وقات، چاگاوناه تانافار۱کبیر، می باشد....در کتا  استر، فصل 

ان باستان که با نیسان شاروع مای شاود ازایرموجود بین آن دو را ) یمانه  فیصله داده است....به هر )ال  نام شاهان ایران باستان ده ها بار در تورات نقل شده است. منشا ماه های 

 ن ات دیگری است که دراین کتا  ذکر شده است. 

مناسبت روز زاجاساتاه  ناودمایانبه مغز مادر ما مززنی بود از علم و دانش و زرد؛ و قل  او منزلگاهی بود برای شادی، زوش نیتی، دلسوزی برای دیگران وعشق . من مفتزرم که 

 سال تولد برادرم جواد  ثانی(، در باره مادرمان می اندیشم و مینویسم، زیرا که او م)بو  ترین پسرمادرمان بود.

تبدیم به مادر

 نو ته: دکتراسد میمندی    ترجمه: دکتر  هال باقری        ویرایش: دکتر جواد میمندی
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استاد مل یان در سزنرانی زود در باره تنهایی توضیح دادند: تنهایی معانی 
معنای  ۱۵بسیاری دارد. ی ی از فیلسوف های بین المللی امروزی بیش از 

مزتلف از تنهایی را تعریف کرده است که من نیز تقریبا تمامی این معانی را 
در زبان فارسی هم یافته ام.  تنهایی یک نوع ایهام و معنای آن واژه ای مبهم 
است. چرا که آن را هیچگاه نمیشود دقیقا تعریف کرد. فیلیپ کوچ، فیلسوف 

گوید که مطمئن نیست مزاطبانش  ت)لیلی، در کتا  زود درباره تنهایی می
مفهوم  واقعی تنهایی را درک کنند. بنابراین مفهوم تنهایی ایهامی است، بدین 
معنی که تفسیرزبانی تنهایی انواع مزتلفی دارد. گویی تنهایی مانند کلمه 

در زبان فارسی است که شامل سه معنای مزتلف می باشد.” شیر”

وی اشاره نمود که پدیده تنهایی از شش جنبه بررسی شده و افزود: درباره 
شناسی، الهیات، فلسفی، عرفانی و  تنهایی از نمودهای روانشناسی، جامعه

روان گردانی ب)ث شده است. از جنبه روان گردانی، تنهایی معنای 
 شود. پاتولوژیک دارد و نوعی بیماری تلقی می

کرده  به گفته استاد مل یان از ل)اظ عرفانی موالنا هرگز ا)ساس تنهایی نمی
های دیگر ا)ساس تنهایی داشته است. به طور مثال از ل)اظ  اما از جنبه

کرده است. او نه فقط زداوند را با  شناسی هم موالنا ا)ساس تنهایی می جامعه
زود همراه داشته، بل ه زدا را در وجود زود داشته است. بنابراین موالنا 
ا)ساس تنهایی عرفانی نداشته است. این پژوهشگر ازالق در بزش دیگری از 
سزنانش در باره انواع مزتلف تنهایی می گوید: هر نوع تنهایی از سه منظر 

 قابل بررسی است و این سه جنبه نباید باهم آمیزته شوند:
نزست این که آیا این تنهایی زوشایند است یا بدآیند؟ بدین معنی که افراد در  -

اند برای مثال یک شزص مم ن است از  درک )س تنهایی با هم متفاوت
 تنهایی فیزی ی لذت ببرد اما دیگری مم ن است از آن لذت نبرد.

از ل)اظ ازالقی پسندیده است یا نه؟ برزی   جنبه دوم این است که آیا تنهایی -
ای هستند که اگر انسان آن را ا)ساس کند از ل)اظ ازالقی  ها به گونه از تنهایی
شوند.  رسد، و برزی نیز برع س از ل)اظ ازالقی دچار افت می به اوج می

هایي هم  هستند و البته تنهایی هایی مطلوبند که زودشان یک عمل ازالقی تنهایی
 اند. ساز کنش ازالقی اند اما عمل ازالقی نیستند بل ه زمینه هستند که مطلو 

وی با بیان این که منظر نزست به تنهایی به زوشایند و بدایند بودن تنهایی و 
گردد، تاکید کرد: در هر دو منظر  منظر دوم به ازالقی بودن تنهایي برمی

تنهایی، )الت زنثی هم وجود دارد.

پژوه ایرانی، درباره ا)ساس تنهایی از جنبه سوم توضیح داد:   مل یان، عرفان
ا)ساس تنهایی به دو دسته ا)ساس تنهایی واقعی و ا)ساس تنهایي غیرواقعی 

شود. گاهی ا)ساس تنهایی واقعیت دارد و گاهی تنهایی یک توهم  تقسیم می
است. بنابراین ا)ساس تنهایی همیشه به معنای واقعی تنهایی نیست. مم ن 

 های ما را توهم بداند. است موالنا برزی از انواع تنهایی

نوع آن را  ۳۲معنایی که در ابتدا اشاره کردم،  ۱۵گوید: "من از مل یان می
دانم وآنها را از هم تف یک کرده ام . نزستین نوع تنهایی، که  تر می رایج 

گذراترین نوع آن است، تنهایی فیزی ی است. این تنهایی به معنای آن است که 
 یابد. انسان در تیررس ادراکات )سی زودش انسان دیگری نمی

به گفته وی، دومین تنهایی آن است که هیچ کس از آنچه که در من یا بر من 
گذرد، آگاه نیست. نوع سوم تنهایی آن است که فرد ا)ساس کند که هیچ  می

تواند به من زدمت، یا کمک کند. اگر من در وضعی قرار گرفتم با  کس نمی
تواند به من زدمت یا کمک کند، من به تنهایی  این استنباط که هیچ کس نمی

 ام.  رسیده
مل یان درباره نوع چهارم تنهایی می گوید: این نوع همانند تنهایی نوع سوم 

تواند به من  است با این تفاوت که در نوع چهارم به جای این که فرد نمی
 زواهد این کار را انجام دهد. این نوع از تنهایی  کمک یا زدمت كند، نمی

استاد مل یان در نشست "رستزیز ناگهان" تهیه کننده: ش یبا عنایتیچ یده سزنرانی “       تنهایی: واقعیت یا توهم؟ تنهایی از نظرگاه موالان”

ترین نوع تنهایی است چون در نوع سوم، من نتوانستن را ا)ساس  دردناک 
کنم و این مساله دردناک  کردم اما در نوع چهارم نزواستن را ا)ساس می می

 است.

استاد مل یان با اشاره به نوع پنجم تنهایی گفت: این نوع تنهایی بسیار شبیه نوع 
سوم و چهارم است بدین معنی که اگر من استنباط کردم که در راه و رسم 

ام، و ا)ساس تنهایی  زندگی کسی با من نیست، در این سبک زندگی تنها مانده
 کنم. می

او درباره نوع ششم تنهایی اظهار کرد: این نوع تنهایی وقتی است که به این 
ورزد یا این که مرا دوست ندارد.  استنباط برسم که هیچ کس به من عشق نمی

اگرچه این نوع تنهایی با نوع قبلی نزدیک است اما متفاوت است. بنابراین )س 
 فقدان معشوقیت و رفاقت، ا)ساس تنهایی ایجاد می کند.

مل یان درباره نوع هفتم تنهایی گفت: این نوع درست برع س نوع ششم است 
یعنی فرد، عاشق کسی نیست یا کسی را دوست ندارد. بزرگانی در تاریخ بودند 
که از این نوع تنهایی رنج بردند و همواره به دنبال معشوق بودند و عاشق زود 

 بودند.  عشق

که از نوع هشتم تنهایی در ادبیات  وی در بزش دیگری از سزنانش با بیان این 
شود، گفت: این ا)ساس تنهایی به زمانی گفته  یاد می“  زلوت”عرفانی با عنوان 

شود که در آن انسان از هر انسان دیگر فراغ زاطر دارد و به هیچ فرد  می
های دیگر ندارد؛ و در ضمیر  اندیشد؛ هیچ گونه ا)ساسی به انسان دیگری نمی

او هیچ انسان دیگری ")اضر" نیست. برزی ازعرفا به وقتی که هیچ انسان 
 گفتند.  می” زلوت”دیگری در ذهن فرد )اضر نباشد 

مل یان با اشاره به نوع نهم تنهایی گفت: این نوع تنهایی ا)ساس نامطبوع فقدان 
زواهم موجود باشد. درادبیات عرفانی از این )الت به عنوان  کسی است که می

کرده اما ا)ساس تنهایی  شود. موالنا اگرچه ا)ساس فراق می یاد می“   فراق”
زدگی زودش ) ایت  کرده است و گاهی فردی که دچار فراق شده از فراق  نمی
همیشه نامطبوع است چون فرد،  سیکند. این نوع تنهایی از نظر روانشنا می

اشتیاق به )ضور فردی دیگر دارد، اما آن فرد )ضور ندارد.

به گفته مل یان، نوع دهم تنهایی ا)ساسی است که من از کسی یا کسانی جدا 
زواستم از آنها جدا شوم.  این نوع ا)ساس تنهایی  ام که زواه یا نازواه نمی شده

مم ن است زوشایند یا بدایند باشد، اما به هر )ال یک ا)ساس تنهایی برای 
فرد وجود دارد که از سردوستی و یا از نفرتی است که از آن جماعت دارد. 

رسد و  در این نوع ا)ساس تنهایی، شزص از"عضویت" به "فردیت" می
 اند. فیلسوفان اگزیستانسیالیست درباره این موضوع ص)بت کرده

نوع یازدهم تنهایی، که شاید یگانه نوع تنهایی باشد که برای همگان مطبوع و 
زواهم آن  زوشایند است، )التی است که کسی نباید ناظر مطلبی باشد که من می

را از دیگران مزفی کنم و البته )ق این کار را هم دارم. چیزهایی که 
زواهم شما ببینید و )ق ندارم که نزواهم شما ببینید، و چیزهایی که  نمی
زواهم شما ببینید و )ق دارم که نزواهم شما ببینید. در اینجا ب)ث )ریم  نمی

 زصوصی مطرح است.
به گفته مل یان، تفتیش عقاید و باورپرسی هم نوعی از رعایت ن ردن )ریم 

ای دارد که اگر بزواهد دیگران آن را  زصوصی است چون گاهی فرد اندیشه
گوید. اما اگر نزواهد شما عقایدش را بدانید، آنها  کند و می بدانند، م توبش می

 نویسد پس کسی )ق ندارد این عقاید را تفتیش کند. گوید یا نمی را نمی

به طاور ماثاال وقاتای بارای ماا شاناود  مایا اروفان جااساوسای(   وی ادامه داد:
 اند چون من را از یگانه نوع  گذارند، )ریم زصوصی ما را رعایت ن رده می
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 ادامه از صف)ه قبل -“تنهایی: واق یت یا توهم؟ تنهایی از نظرگاه موالنا”

)ساس تنهایی در بینند. این ا های نام)رم ما را نمي های نام)رم؛ یعني ما سپاسگزاریم كه چشم تنهایی زوشایندم م)روم می کنند. این تنهایی یعنی نبودن چشم
روانی زوشایند است  بل ه دلیل ازالقی زیستن انسان است. توتالیتر وجود ندارد و این تنهایی نه تنها از ل)اظ  های استبدادی و ) ومت

فضیلتمند نیستیم. از و  وی تاکید کرد: اگر ما بدون این كه زیر هیچ نگاهی باشیم، بتوانیم ازالقی زندگی کنیم افراد فضیلتمندی هستیم. در غیر این صورت ازالقی
 شد داشته باشند.توانند از ل)اظ ازالقی ر ها می شود چون تنها در بستر آزادی است که انسان این نظر سعی  درازالقی کردن مردم به اجبار درست بر ضد آن می 

است. «  الیناسیون»شود و نام دیگر آن  از آن یاد می” بیگانگی”مل یان درباره نوع آزر تنهایی گفت: این ا)ساس چیزی است که از زمان "هگل" به بعد، به عنوان  
رید، و از زود اید، اما اکنون این )ال را ندا مفهوم این تنهایی نوعی بیگانه شدن است و به معنای جدایی فیزی ی نیست؛ بل ه به معنای )الی است که داشته

واستار جدایی از آن کنید. در اینجا شما از چیزی بیگانه شدید که ز شوید و ا)ساس تنهایی می پرسید که چرا آن ا)ساس را ندارید و به این دلیل اندوهگین می  می
 نیستید و از این بابت متاسف هستید.

آن از دست شما  کنید مل یان در بزش پایان سزنانش گفت: از "زود بیگانگی" به مفهوم هر چیزی است که آرزوی پیوند قلبی با آن را داشته باشید اما ا)ساس می
م قرار بگیرند، ها هر چه بیشتر در مناسبات اجتماعی ناسال اند. انسان ترین نوع تنهایی است چون ا)ساسات و هیجانات، شما را ترک کرده رفته است. این عمیق

ی( او را شوند. مهمترین زصوصیت وجودی هر فردی، ا)ساسات و عواطفش می باشد که در این نوع تنهایی  از زود بیگانگ بیشتر به این نوع تنهایی دچار می
 کند. ترک می

Persian school resumed classes for the school year 2014-2015 on September 7th. Classes are taught by Farsi  

speaking instructors at different age and fluency levels, and held weekly on Sundays from 10:30 am to 12:30 pm. The 

curriculum includes reading and writing in Farsi with the opportunity to practice speaking Farsi in group settings. In ad-

dition, this year we are offering a Persian Poetry class to adults who are fluent in Farsi. The school introduces  

students to Iranian culture and traditions as well, and holds special events such as Shabe Yalda and Persian New 

Year Celebrations. On behalf of the Persian School, I would like to thank you for your great support, validating our  

efforts in preserving our rich culture and Farsi language. 

ICSNC Persian School
By: Farazeh Mohadjer, Persian School Principal 

  Mohadjers@gmail.com 

2014-2015 Volunteer Teachers 

Dr. M.A. Bathaee 
Dr. Katayoun Mansouri 
Dr. Saara Mansouri  
Mrs. Afsaneh Karami  
Mrs. Samira Vashahi 
Mrs. Afrooz Dougani 
Mr. David Ahmadi  
Mrs. Niloofar Agah 
Mrs. Soussan Shafeei 

2013-2014 Volunteer Teachers 
Mrs. Nazi Kite 
Mrs. Ensi Rafizadeh 
Dr. Katayoun Mansouri  
Dr. Saara Mansouri  
Mrs. Afsaneh Karami  
Mr. David Ahmadi  
Mrs. Niloofar Agah 
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It was a hot day in Fayette-

ville, North Carolina. The Au-

gust sun was beating down. 

You could fry an egg on the 

sidewalk by Cape Fear Valley 

Hospital. The thermometer at

the Savings and Loan Bank 

registered 101. The climate 

on the street felt like some-

thing between a Turkish bath 

and a green house. 

 I had just gotten back from 

lunch and was seeing my first

patient at 1:00 o’clock. My 

personal secretary buzzed 

me. We had a strict rule that 

my sessions with patients 

would not be interrupted un-

less it was an emergency, like

life or death. So her interrupt-

ing me must have been very important. It was. I answered the 

phone. My secretary was very upset. All she said was that I 

ought to step out and see a patient who urgently needed help. 

The patient was a young man, in his early twenties. He was 

gaunt, emaciated, a shell of a man, and a mere shadow of a

person. He was tall, unshaved, with matted hair and sunken 

eyes. His clothes were torn and his bare feet were caked with 

dirt. There was a stench of body odor, old dried sweat and ne-

glect surrounding his handsome frame. His parents said that he 

had not eaten any food in four days. They reported that he had

refused all forms of liquids, even Mountain Dew, his favorite

drink. He had not slept for four days. Earlier that morning they 

had found him in the barn behind the house with a large butcher 

knife trying to cut his throat. The family was a kind and gentle 

sort. They were farmers in a rural community near Fayetteville 

who grew tobacco, peanuts and soy beans. The family was well 

established and their farm dated back several generations to 

the Civil War. 

 I approached the young man and extended my hand to shake 

his. He ignored me. He was looking away, mumbling something

to himself, something that his parents called “gibberish.” They 

said that he had been saying the same thing, like some kind of 

mantra, day and night for four days. We quickly ruled out the

possibility of alcohol and substance induced psychosis, be-

cause his parents had been with him day and night during his 

illness, and he had no intake of food or water, much less drugs 

or alcohol. He was locked up in his own closed world. 

 I noticed that he was agitated with a fine tremor in his hands, 

yet there was a sense of peace and calm about him. There was 

no question that he was psychotic, hallucinating and delusion-

al. He was completely disconnected from his environment and 

those who were in the room with him, including his sweet and 

distraught mother. I took the patient to one of the examining

rooms in my office. I listened carefully to what he was mum-

bling, what his parents and the family were calling 

“gibberish”. After careful listening and paying attention to the 

faint movements of his lips, I heard scattered words in a stacca-

to and dysrhythmic manner. I heard “lamb of God…sacrifice…

lamb of God…Jesus the Lord…”  I asked Bryan (not his real 

name) to tell me more about the Lord, Lamb of God. He ignored 

me. We just sat there patiently with my request repeat-

ed. Without pushing him, I made it known that I would listen if 

he wanted to tell me more about the Lord, Lamb of God. He

began to throw skulking glances in my direction. His hand fur-

tively approached my hand resting on the arm chair and extend-

ed in his direction. He finally said that he was Jesus, Lamb of

God and wanted to be sacrificed for the Lord. A thought oc-

curred to me like a stroke of lightening. I said, “The Lord does 

not want such a skinny and nervous lamb to be sacrificed for

Him. Why don’t you eat, fatten up, and take some medication to 

calm you down, so that you will be worthy of the sacri-

fice?” Somehow he connected with the promise of turning him 

into a more sacrifice-worthy lamb. He took a sip of water, and 

gradually ate some food. Then he accepted some intramuscular

medication consisting of Thioridazine (Mallari) and Benzodiaze-

pines (Valium), state of the art medications in the 1960s. He 

took more food and drank some Mountain Dew before he was 

admitted when I made rounds that evening, he greeted me with 

some degree of warmth.  His fulminating acute psychosis sub-

sided. He gradually calmed down, rested and ate. In the follow-

ing days, through psychotherapy, we explored the genesis of 

his psychotic breakdown. He continued to recover with full res-

toration to health. We never brought up the subject of his want-

ing to be a sacrificial lamb, because through therapy he learned 

how to become an “I” and stop being a “me”, a lamb-like subject

who can be manipulated by people. 

 Several months ago, a fat packet came to me in the mail from 

Bryan. It was an invitation to the bicentennial anniversary of his 

farming village. Interestingly, my former patient, now in his early 

sixties, was listed in the program as the leading citizen of that 

community and the convener (master of ceremonies) of that 

day’s festivities. 

Spirituality in Treatment of Schizophrenia 

By Assad Meymandi, MD, PhD, DLFAPA* 
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میالدی  واقعه ی جالبی رخ داد. مسابقه ی تیم های آرژانتین و هلند در ساعت  چهار بعد از ظاهار  باه  ۲۷۳٢در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل در سال 

با سِر بازی ن هلندی به شدت بر زورد کرد. در نتیاجاه (  ۳  وقت شرق امری ا( از تلویزیوین پزش شد. در گرما گرم بازی،سِر بازی ن آرژانتینی رودریگو پالسیو

سار ماربای (  ۲  سابیاا  درورودریگو به زمین افتاد. در همان )ال هزارها تماشاچی در استادیوم و میلیون ها بیننده ی تلویزیون در جاهای دیگر دیدند که آقای الیان

ی ن در میدان مسابقاه بازتیم آرژانین با نارا)تی بلند شد و دستی بر سر تقریبا تاس زود کشید. وقوع و مشاهده ی این رزداِد تقریبا همزمان   یعنی بر زورد سِر 

و آیا تقلیدی بوده یا ه، و دست کشیدِن مربی بر سِر زود با نگرانی در کنارمیدان( این پرسش را مطرح می کند که آیا ع س العمل مربی آگاهانه بوده یا نا زود آگا

)رکتی بوده عاطفی؟ و نیز نقش جریانات عصبِی مغزِی سر مربی در این رابطه چه بوده؟ 

قبل از پیشنهاد هر گونه پاسخ،  به مطالبی نسبتاً مربوط به چنین رزدادی اشاره می کنیم:

در عص  های مغزی گزارش کرده است. ماعاارفای (  ۱ “هم )سی”، اکبر معارفی  نویسنده و م)قق( از نوعی ۳۱۸۱تیر ماه  ۳۸در مقاله ای اینترنتی، به تاریخ 

در دانشگاه پارمای ایتالیا موفق به "کشف " نوعی سلولهای مغزی شد که در درِک هام ا)سااسای   ( ٢  دانشمندی به نام  ریزوالتی ۳۸۸۲نوشته است که در سال 

"نقشی اساسی بازی می کنند." این سلولها را  نرون های آینه ای 
 ٥  )

در این گزارش آمده است که وقتی یک میمون چیزی را بر می دارد ایان نارون .  نام داده اند

بار داشاتان  سااسها " فعال می شوند". و وقتی میمونی دیگر آن عمل را مشاهده می ند، همان سلولها "در مغز میمون ناظر فعال می شوند." گویی که هماان "ا)

ماا از طاریاق  کاه چیز" در مغز میمون ناظر بوجود می آید.  معارفی نوشته است که از ت رار آزمایش هایی از این نوع، " دانشمندان به این نتیجه رسایاده اناد

ادراکات عاطفی ا)ساسات دیگران را درک می کنیم." و این نوع هم )سی کار عص  ها یا نرون ها ی آینه ایست.

ا چیزی دیاگار؟ ، یآیا دست به سر کشیدن مربی تیم فوتبال آرژانتین با مشاهده ی بر زورد سرهای فوتبالیست ها  نوعی "هم )سی" و کار نرون های آینه ای بود

همزمان دهان زود  طوربارها دیده شده است که مادران و پرستاران به هنگام غذا دادن به بچه ها  و به ویژه وقتی قاشق غذا را به دهان بچه نزدیک می کنند به 

 را نیز می گشایند. گویا آنها غیر مستقیم می زواهند که بچه از این عمل آنها  باز کردن دهان برای گرفتن غذا( تقلید کند. 

ن زاود ناگاه مای دکاادر ) ایت های پیشینیان روایاتی از کار تقلید در میان میمون ها باز گویی شده است. آورده اند که صرافی همواره میمون تنومندی بر دِر 

ار دزد . کداشت تا در غیا  موقتی صراف از د کان او م)افظت کند . روزی دزدی )یله ای ب ار برد، میمون را زوا  کرد و به س ه های صراف دستبرد زد

ن کاار او ایا این بود که چند روز در مقابل میمون می نشست و به آرامی و تدریج چشمان زود را می بست و ادای به زوا  رفتن در می آورد.  میمون هام از

. یک ڕوز، که اشتتقلید می کرد. دزد این روش را آنقدر ت رار کرد تا توانست میمون را کامال زوا  کند. اما صراف، در شلوغی بازار، از این جریان زبر ند

 صراف در پی کاری ضروری د کان را ترک کرد، دزد با همان روش تقلیدی میمون را زوا  کرد و پول های دازل دکان را به سرقت برد.

در در  ( ۸ در باغ و)ش راین ( ۹  ، از مشاهداتی گزارش کرده که الیزابت پالگی۳۹، صف)ه ۲۷۳٢مِی  ، ماه(۰ گرافی جئودر مجله ی نشنال ( ٦ کاترین زوکرمن 

سان نیز به طور ان آلمان انجام داده است. او می گوید که میمونی به صورت میمون دیگر می نگرد و ا)ساس "چهره ای" او را تقلید می کند. پالگی گفته است که

ریشه  "قدیمی" دارد و رفتاری نیست که " یاد گرفته “ هم )سی”می کند. او ت رار می کند که این نوع “ هم )سی”"غریزێ" با ا)ساِس "چهره اِی" هم نوع زود 

کار می کند می گوید که اگر" کسی دارای مغزی باشد که با چنین رفتاری ساز و کار نداشته باشد، نامای تاواناد عامال   ( ۳۷ شده باشد." پالگی که در دانشگاه پیزا 

را انجام دهد. بنا بر این، نسزه برداری یک رفتار ارتباطی عاطفی است."“ هم )سی”

تیار زبااناش را از معارفی در ادامه ی مشاهدات ریزوالتی اضافه کرده است، "در نوزاد انسان وقتی مادر زبانش را مقابل نوزاد بیرون  می آورد، نوزاد هم بی

می آێایام. در جد بیرون می آورد... وقتی کسی می زندد ما هم بی ازتیار زنده مان می گیرد، وقتی کسی از شادی و وجد به رقص می آید ما هم شاد شده و به و

 واقع نرون های اینه ای ی ی از مواهبی هستند که در مغز همه موجودات  )یوان ها( برای هم )سی با دیگران ش ل گرفته اند."

آیا دست به سر کشیدِن سر مربی تیم آرژانتین کاِر نرون های آینه ای بود ؟ یا نوعی هم )سی و ارتباطی عاطفی ؟ یا هردو با هم؟

(1) Rodrigo Palacio (4)Rizzolatti (7)Catherine Zuckerman (10)Rheine     
(2) Alejando Sabella (5)Mirror Neurons (8)National Geographic (11)University of Pisa
(3)Empathy (6)Catherine Zuckerman (9)Elisabetta Palagi    

ع ، های آینه ای  هم حسی  تبلید  یا رابطه ی عاطفی؟

۲۰۹۰تیرماه  ۱۰دکتر محمدعلی بطحانی  



Peyvand  No. 89, Winter 2014, ICSNC Newsletter        15   فصلنامه کانون۳۱۸۱، پاییز ۹۸پیوند، شماره ،  

نفر از اهالی تهران، در اطاق کوچ ی در ی ی از سازتمانهای دولتی با قیافه های گرفته به قصاد  ۵۷ازیرا در روزی به هنگام غرو ،  )دود   –تهران، ایران 

ویاق تشا شاد تر کردن زندگیشان دور هم جمع شدند. ماهرو سامنی که روسری قرمز رنگی به سر کرده  بود کالس را با لبزندی آرامش بزش و ذکار ماطاالا  

 آمیز آغاز کرد.

پیروان او برزالف انتظارشان این کالس را یک نوع فعالیتی دگرگون کننده می دانند که زندگیشان را تغییر داده  –زانم سامنی میگوید: این کالس "زنده" است 

 است.

مغزماان  ایاین روز ها ما وجود کودک درونی زود را آسان فراموش می کنیم. باید سعی کنیم که کودک درونی را بیابیم و گاهی در طول روز بقیه قسمت ه " 

آموزنده کالسهای "زنده" هستند که در ده سال ازیر در ایران تعلیم داده میشود. در مراکز مزتلفی مثل بانک های  ۲۵۷زانم سامنی ی ی از “  را استرا)ت دهیم.

 لاذتدولتی، درمانگاه های متزصص در تندرستی و باشگاه های ورزشی، این مربی ها به شاگردانشان کمک می نند که بعاد از پاردازات وجاه مازاتاصاری باا 

نی با این )رف او سامفراوان بزندند. "این فعالیت اف ار ما را عوض می ند و ما را از مش التمان مثل آلودگی هوا، و مسایل سیاسی دور می ند." شاگردان زانم 

موافقند.

"سامنی کالس را شروع می ند. اول کف میزند و بعد با ریتم مزصوصی می زندد و دیگران را تشویق می ند که او را دنبال کنند.  سه!  -دو -یک، دو، یک”

های هرنوایی که ها!" سامنی می زواند و دیگران او را دنبال می نند :  ناگهان همه شرکت کنندگان شروع به زندیدن می نند و شلیک زنده در انت-ها-هو،هو، ها”

 می زوانند، ت رار میشود. 

تها، دس )الت طر  و زوشی در میان شرکت کنندگان واضح است و هر نوع )الت پریشانی و استرس در آنان از بین میرود. بین دست زدن و باال نگهداشتن

 لبزند روی صورت شرکت کنندگان از زن،  مرد،  جوان یا پیر ظاهر میشود.

که یک دقیقه  وید)اال نوبت "زنده ش می" است. به سر دستگی سامنی شلیک زنده شنیده میشود و این بار در اکثریت به )الت طبیعی اتفاق می افتد. سامنی میگ

نوع زنده مزتلف وجود دارد.  ۳۱۷نفس می باشد و  اضافه می ند که  ۱۷زنده مساوی   

عران صوفی شا مجید پزش ی که باشگاه های زنده را به ایران آورده است میگوید که "زندیدن " همیشه ی ی از  رسوم  مهم ایرانی بوده و این رسم از دوره

"یوگا ی زندیدن " را در هندوستان ایجاد  ۲۷۷۲قرون وسطی سر چشمه گرفته است. انگاره تش یل این باشگاه ها را مجید از" مدن کاتاریا" گرفته که در سال 

 کرد.  

ایت ش  این روز ها زوش بودن آسان نیست. مدتی قبل دولت تصمیم گرفت که کالس های "زندیدن" را ببندد زیرا شزصی از زندیدن زن و مرد در یک م ان

ود ندارد. وج کرده بود ولی مدیر باشگاه و ی ی از شاگردان اعتراض کردند و گفتند که فرقی بین چنین کالسی و سینما، که زنان و مردان با هم میزندند،  

: عالقه ایرانیان به زندیدن

نوع زنده وجود دارد. ۳۱۷به گفته مربی کالس زنده، 

 نویسنده: اس ات پیترسون 

مجله کریسشن مانیتور وی لی

 مترجم:  شهال باقری   
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(۳۹۸۵-۳۸۰۱استاد الهی  ته اغل  صوفیان زندگی زود را در جمع مردم شروع می کنند و بعد به انزوا و گوشه نشینی گرایش پیدا می نند، ولی موسیقی دان و فیلسوف برجس 

به تهران آمد، قاضی بااوی راه دیگری در پیش گرفت. بعد از دوره کودکی و جوانی که در انزوا و ت میل هنرش در آموزش تنبور، در جوار صوفیان  از جمله پدرش گذشت؛ 

نفوذی شد و نظام قانونی جدیدی را در ایران ایجاد کرد.

سال از عمارش مایاگاذرد. تاناباور از قارن ۵۷۷۷الهی زدمت بزرگی به پیشرفت هنر تنبور در ایران نمود. تنبور یک آلت موسیقی باستانی است که به ش ل های مزتلف )دود 

 چهاردهم به بعد، در زمانی که به وسیله گروه عرفانی ُکردی "اهل )ق" پذیرفته شد، به عنوان سازی مقدس  شنازته شده است. 

موسیقی استاد الهی صدایی مدرن، بسیار زیبا، )تی گاهی نااهاناجاار دارد و دارای زصاوصایات پایاچایاده

ریتمیک می باشد. نواهائی که به وسیله استاد الهی ایجاد شده چنان صداهای گوناگون و با ش اوهای ایاجااد

 می نند که شنونده )س می ند که چندین آلت موسیقی با هم می نوازند.

هنر و مهارت استاد الهی در نوازتن تنبور، و پیشبرد نوازتن این هانار ازایارا در ناماایشاگااهای در ماوزه

متروپولیتن در نیو یورک به نام " تنبور، ساز مقدس و هنر استاد الهی" باه ماعارض تامااشاا گاذاشاتاه شاده

 است. 

استاد الهی هیچ گاه در مقابل عموم تنبور نزد و پیشنهادات فراوان برای نوازتن تناباور را در ساالان هاای

کنسرت و رادیو رد کرد و ترجیح  میداد که فقط در م)یط های کاوچاک دوساتااناه وعارفاانای باناوازد. او

زمانی که به عنوان قاضی زدمت می رد، در گرد همایی های ایرانیان وهمچنین زارجای هاا مای ناوازات

ولی به غیر از این دوره های کوچک در شهر و گرد آیی صوفیان، تنبور نزد چاون ماعاتاقاد باود کاه ایان

ساز مقدسی است و فقط باید در جلسات عرفانی نوازته شود. با ایانا اه چاناد هازار ساال از اباداع تاناباور

 گذاشته بود، در آن روز ها تنبورهنوز در میان مردم نا شنازته بود. 

استاد الهی روش مضرا  گرفتن مزصوص زود را ابداع کارد و باه ظارفایات تاناباور کاه هام جاناباه ای

ازصدای طبل دارد و هم ساز زهی زوشنوایی است افزود. 

ضبط شده هم زمان با شروع نمایشگاه برای فروش عرضه کرده است. ِکِنت مور، ماوزه دار  ۰۷و  ۶۷موزه متروپولیتن یک "سی دی" از موسیقی الهی را که در دهه میالدی  

مسئول این نمایشگاه می گوید که موسیقی استاد الهی در واقع برای اندیشه، تعمق، رشد ف ری وعرفانای

 پرورش داده شده است.

ژانویه ادامه زواهد داشت. ۳۳نمایشگاه استاد الهی در موزه متروپولیتن "تنبور، ساز مقدس" تا 

 بانوی ایرانی نوازنده تنبور 

اصفهان—نقاشی:  قصر هشت بهشت  

تنبور: ساز زهی با صدایی به ش وه یک سمفونی

مترجم: شهال باقری ۲۷۳۱اوت  ۱۷چ یده ای از مقاله ویوَین شوایتزر در روزنامه نیویورک تایمز، 
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ی ی از جاهل های قدیمی تهرون به نام "اسمال" تصمیم میگیره بیااد 

آمری ا. دوستاش میگن نرو آماریا اا. ماگاه نشانایادی ایان "ِاف بای 

تو آمری ا پرونده همه رو پیشاپیش داره، ت ون بازاوری " ِاف “  آی

بی آی" باالی سرته. آق اسمال ف ری می نه و میگه نه بابا اینا هماه 

)رف و شایعه است. "ِاف بی آی" منو از کاجاا مای شانااساه. باهار 

صورت، آق اسمال میاد آمری ا. هنوز دو سه روزی نگاذشاتاه رفاقاا 

توی قهوه زانه می بیننش. ازش می پرسن، هان، چطور شد؟ هاناوز 

که نرفته برگشتی؟ آق اسمال میگه وای از آمری ا نگو که هار چای 

از "افِ بی آی" میگن راسته. هنوز نرسیدی مشازاصااتاتاو باه هاماه 

میدن. من وقتی رسیدم به فرودگاه  نیویورک تشنام شاد، رفاتام تاوی 

یک قهوه زونه "استارباکس" تو فرودگاه. توی صف کاه باودم نافار 

جلویی  یه آمری ایی بور و زاغ  بود. همین ه رسید باه صانادوقادار 

برگشت عق ، تا منو دید به صندوقدار گفت "اسمال الته" آقا تا ایاناو 

شنیدم زدم بیرون و از ترسم با اولین پرواز برگشتم!!! 

 برنامه های آینده کانون

  اکتبر ۳۹جشن مهرگان: 

  دسامبر ۴۱جشن یلدا : 

۲۷۳۵مارچ،  ۲۳مهمانی عید نوروز:  

۲۷۳۵آوریل،  ۲۶پرژن فستیوال: 

۲۷۳۵جون  ۰:  انتزابات کانون  

۲۷۳۵جون  ۹  جشن فارغ الت)صیلی مدرسه:  

ICSNC Future Events 

Mehregan Party, members only: Oct 18 

ICSNC/PS Yalda Party: Dec 14, 2014

Charshanbeh Soori: March 17

ICSNC Nowruz Party: March 21, 2015

Sizdehbedar: April 5

Persian Festival: April 26, 2015 

ICSNC Board Election: June 7  

Persian School Graduation Party: June 8

 از راست به چپ: بهروز وثوقی ، فردین، ناصر ملک مطیعی

Persians
 
 at NCSU Presents: Iranian Movie Series - First Thursday evening of every month, at NCSU.

Tea and sweets are served during the social hour. 
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دوباره می سازمت وطن  اگر چه با خ ت جان خویش      

ستون به سبف تو می زنم  اگر چه با استخوان خویش     

در تهران در زانواده ای ت)صیل کارده باه دنایاا آماد. پادرش، 0257ئن  ژو 51سیمین بهبهانی  زلیلی( در تاریخ 
عباس زلیلی، نویسنده و سردبیر بود و تعداد زیاادی کاتاا  و ماقاالاه باه چااپ رسااناده باود. ماادرش، فازار عاادل

 زلعتبری، از طرفداران فعال )قوق زنان، نویسنده، سردبیر و شاعر بود.

سیمین بهبهانی در سن چهارده سالگی شروع به شعرگویی کرد و در همان سن اولین شعرش را باه چااپ رسااناد.
اودر ابتدا سبک نیما را برگزید و سپس به غزل که شبیه "ساِنات" در ساباک شاعار غاربای اسات رو آورد. او در 
توسعه و ت)ول غزل سهمی تاریزی دارد و مسایل روزمره و ص)بت های روزانه زندگی را وارد این سبک شاعار

 نموده است.

غزل های سیمین بهبهانی شیوه مزصوص به زود دارند که او را در شعر از دیاگاران ماتاماایاز مای کاناد. سایامایان
رسایی سبک سنتی شعر فارسی افزوده و بعضی از مهمترین شاه ارهای قرن بیستم ادبیات فارسای را  بهبهانی به
  آفریده است.

جایزه دید بان )قاوق بشار هالامانتَهاِمات  0221کاندید جایزه نوبل شد. در سال   5115 و   0227سیمین در سال 
 مدال کارل وان اُزیتس ی به او نایل شد.0222را گرفت و در سال 

اوت باه 02سیمین بهبهانی در )ال اغما در بیمارستان پارس تهاران بساتاری شاد و در  5102اوت  6در تاریخ 
 سرای باقی شتافت.

(،0260(، مارمار 0222(، چهلاچاراغ  0222جای پا   (،0220تعدادی از نوشته های سیمین: سه تار ش سته  

(، مجاماوعاه0222(، یک دریچه آزادی  0225(، جامه کاغذین  0211(، زط سرعت و آتش  0270رستازیز  

 ( می باشند.5113(، شاید که مسیح است  5113اشعار  

ایران -تهران   4102-0241

سیمین بهبهانی :  شیر زن شعر ایران

ترجمه: شهال باقری ازایران چمبر سوسایتی سایت

وصیت کرده ام بعد از مرگم همراه من دو فنجان چای هم دفن کنند  

 شاید ص)بت های من با زدا به درازا کشید 

بهر )ال دلزوریها کم نیست از بندگانش 

 همان هایی که بی اجازه وارد شدند

 زود زواهانه قضاوت کردند

 بی مقدمه ش ستند

 بی زدا)افظی رفتند

سیمین بهبهانی 

عضو کانون نسوان وطن زواه،  -مادر سیمین بهبهانی

0255

 سیمین بهبهانی
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در کرمان، مشاهاد را سال گذشته با دزترم  به ایران رفتیم. روز های اول در تهران به دید و بازدید گذشت و از دیدن میهن و آشنایان زوش)ال شدیم. چند روزی 

شیرازی عازم فظ و اصفهان گذراندیم و بعد روانه شیراز شدیم. شهر شیراز مثل همیشه زیبا بود. در روز اول ورودمان، برای زیارت آرامگاه شاعر بزرگوار)ا

درزاتاان سارو و وی )افظیه شدیم. باغ )ا فظیه با یک دنیا طراوت توام با نغمه موسیقی با صدای آقای افتزاری که اشعار )افظ را می زواند  و آواز بلاباالن ر

شاه باهاار همایانارنج من را از زود بیزود کرد. استزر بزرگی به رنگ آسمان آبی با ماهی های رنگین، و باغچه های اطرافش پر از گل های اطلسی، ش  بو و 

رنگارنگ که شاه ار باغبان سالزورده )افظیه بود، و بوی زوش این گلها که  فضا را آکنده بود، زاطره ای فراموش نشدنی در من گذاشت. 

. دزتران و پسران شتپله های مرمرین سفید )افظیه با گلدانهای زیبا تزیین شده بودند و منتهی به تاالر بزرگ آرامگاه )افظ می شد که زیبایی و جلوه زاصی دا 

سی باه یاادگاار ع  عاشق هر کدام با دیوان )افظ و شازه گل ُرز کنار آرامگاه نشسته و با آن راد مرد بزرگ راز و نیاز می کردند. جهانگردان زارجی و دازلی

می گرفتند. من ساعتها م)و تماشا و زواندن اشعار )افظ بودم. 

انتازاا  کاردیام. فی روز های بعد، از جاهای دیدنی شیراز بازدید کردیم و روز آزر سفرعازم بازار شدیم. اول به بازار فرش و صنایع دستی رفتیم و اشیاء مزتل

در کایافام جاای  را برای پردازت کیف دستیم را باز کردم و از کیف پولم، که  تمام مدارک و کارت شناسایی ام در آن بود، قیمت را پردازت کردم. موقعی که آن

واهم را اناتازاا  دلزمیدادم دو زانم را دیدم که مواظ  من بودند و گاهی هم جنسی را قیمت می کردند. زریدمان را ادامه دادیم و در مغازه فرش فروشی قالیچه 

م. ماثال هامایاشاه شدیکردم . فروشنده فرش آن را برایم بسته بندی کرد و گفت که در موقع برگشت، قیمت را بدهیم و قالیچه را ببریم. سپس ما وارد بازار بزرگ 

دیام و مشاغاول ستاازیبا بود . جمعیت بقدری زیاد بود که به ز)مت راه میرفتیم. دست فروشها کیسه )مام، جورا  و غیره میفروزتند . ما هم در یک فروشگاه ای

دِر کیفم بااز اسات و دم انتزا  شدیم. کیف من به شانه ام بود . یک دفعه آن دو زانم را دیدم که در دو طرف من ایستاده بودند. وقتی زواستم قیمت را بپردازم دی

عجلاه زاودماان با اثری از کیف پولم نیست. زانم ها هم غیبشان زد. صا)  مغازه گفت زود بروید دم بازار کیوسک انتظامات و این واقعه را گزارش بدهید. ما 

در زدیم. در را  ند.را به آنجا رساندیم. چند نفر دور کیوسک بودند ولی دِر کیوسک بسته بود.  در دازل چند نفر با یونیفورم مشغول زوردن چای و شیرینی بود

ماا در روز باعاد کاه باز کردند. جریان را توضیح دادیم. گفت چقدر پول داشتید. مقدارش را گفتم. همه زندیدند و گفتند زوش به )ال دزده. دزترم به انها گافات 

ادی کاه اتافااق ویادمسافریم و همه مدارک را برده اند. گفت بروید کالنتری شاه چراغ. در کالنتری، افسر شهربانی که  مردی بسیار با اد  و مهربان باود باه ر

نوشت، مهار زد و در  را افتاده بود گوش کرد. برایمان چای آوردند. او گفت واقعا متاسفم از رفتار انتظامی ها. باید مواظ  مردم بازار باشند. تمام اطالعات ما

یریازات. روز ک ماین زمان یک مرد سالزورده با دزتر جوانی که  لباس م)لی پوشیده بود، وارد شدند. پیرمرد رنگش پریده بود و دزتر جوان مثل ابر بهار اش

باودناد.  ریادپیش عروسی دزتر بوده. تمام هدیه هایش را که پول نقد بود آورده بود شیراز که یک گردنبند طال بزرد. توی جواهر فاروشای دو زاانام مشاغاول زا

ناا پادیاد مای  د ودزترک کیفش را جلوی آینه گذاشته بود و گردنبند را امت)ان می کرد. ی ی از زانم ها به او کمک می کند ودومی کیف پول دزتر را بر مایادار

رد و گفت دیدید ا کشود. وقتی دزترک برای پردازت قیمت گردنبند میرود متوجه میشود که کیفش را برده اند. اثری از زانم ها هم نیست. رییس کالنتری رو به م

 زانمها وضع این دزتر بد بزت را. از صبح تا )اال این پانزدهمین ش ایت از بازار می باشد. 

دی رد سفر اریان           نوشته:مهر انگیز ارباهیمی احمدی                                                وریاستار: شهال باقریرویدا

 آرامگاه )افظ  سقف آرامگاه )افظ در شیراز

حرامم باد اگر من جان بجای دوست بگزینم                     اگر رب جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست                                                                                        
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In 1907 Donald Ross, Scottish immigrant, professional golfer

and golf course architect, designed Pinehurst No. 2, also

dubbed the home of golf in America. Pinehurst is located in

the heart of the North Carolina Sandhills, and designed to 

offer multiple strategic choices, requiring both physical and

mental vigor. Patience and mental strength are important

qualities in playing golf, since a golfer does not always com-

pete with others but, like life itself, can at times be the princi-

pal obstacle on the path of his or her own future. Pinehurst

No. 2 has been a witness to many a tale of human struggle,

defeat and victory.  

Throughout the last century, Pinehurst No. 2 became a fa-

vorite host in many tour events. However, times were not

kind to this magnificent course, and as its ownership

changed hands multiple times, the course lost its original 

character, looking like any other golf course with greens sur-

rounded by plenty of rough area, requiring much mainte-

nance and irrigation.  

In 1999, Pinehurst No. 2 was the site of yet another U.S.

Open game where Payne Stewart, the flamboyant profes-

sional golfer, won the cup. Four months later, he died in a 

tragic Learjet plane crash. The statue of Payne Stewart,

showing the exhilarating moment of victory, is placed in

Pinehurst Resort and is a popular visiting site. Pinehurst No. 

2 and Payne Stewart will forever be linked together.  

In 2010, USGA made a courageous decision that resulted in

renovation plans to restore the course’s natural and historic 

look. It made a commitment to be environmentally efficient 

and to preserve golf history and architecture. The renovation 

involved removing all the rough areas around the greens.

The width of the fairways was increased to offer more strate-

gic options. By reintroducing natural areas, 35 acres of irri-

gated turf were removed, and natural areas of sand, wire

grass, pine straw and other native grass were restored. The 

changes were based on aerial images of the original Donald  

North Carolina : The Home to Pinehurst No 2,

a masterpiece in golf architecture 

Ross design at Pinehurst No. 2. Several bunkers were restored

to their original shapes to create rustic appearances. Today, the 

golf course offers a glimpse of the past, but interestingly, it is the 

look of the future for golf courses across the US. The intention is 

water conservation and adapting the course architecture to its 

natural surroundings, rather than imposing the course on the nat-

ural environment of its location.  

I attended the U.S. Open games in 2014 at Pinehurst No. 2 and 

found the course architecture amazingly beautiful and well de-

signed, gloriously boasting the beautiful North Carolinian vegeta-

tion. I watched the best golfers in the world struggle through this 

very challenging golf course. The event was organized impecca-

bly by the USGA, managing 5000 volunteers and thousands of 

visitors. By the game’s end, only three golfers closed below par 

and nobody scored par. In the end, it was the revived golf course

that beat some the best golf players in the world.  

By Dr. Shahla Bagheri

 مهرگان آمد گرفته فالش از نی ی مثال

نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و

 نیک )ال

 نیزی مهرگان  اه بیگی 

کانون با زشنودی فراوان تولد 

نی ی زیبا را به پدر و مادرش 

نسیم فرح بزش و پیمان شاه بیگی 

 تبریک می گوید. 

Congratulations to the proud parents of Niki Mehregan Shahbeigi 
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Raleigh International Festival– 2014 

۱۳۲۲-ج نواره بین ا مللی را ی 

طراح غرفه ایران -شهرزاد افشین پور

از راست به چپ: ماریا تونن  رئیس غرفه ایران(، موژان زرم، شایسته سیمز

غرفه بازار  -شبنم نصیر گروه رقص کودکان

مسئول رقص کودکان و نوجوانان به همراهی مادران  -نازی کایت  نفر سوم از راست(

 و کودکان رقصنده

ِ
فریده جبارزادگان و مھرانگیز ابراھیمی در غرفھ خوشنویسی.

افیلمبرداری : کانال سی بی اس
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و همراهان عزیز،   دوستان

)ضور م)ّبت آمیز شما عزیزان ، 

های پر مهر تان گلهای زیبا  و تماس

مرهم بزش غم از دست دادن مادر 

عزیزمان زانوم )لیمه زاکی جوان 

همدردی و همراهی شما  بود.

عزیزان در غم از دست دادن مادر 

عزیزمان در غربت، بسیار التیام

بزش بود. با تمام وجود از تک تک

 شما عزیزان سپاسگذاریم.

دوستان و یاران عزیز،     

های مهرانگیز،  مرهم بزش غام از دسات )ضور م)ّبت آمیز، گلهای الوان و تماس

هامادردی و هاماراهای شاماا دادن مادرعزیزمان زانوم )الایاماه زااکای جاوان باود.

عزیزان، غم دوری از وطن را کاهید و بسیار موثر واقع گردید. باا تاماام وجاود از

 تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم.

  در آغاوش ساالاگای  ۹۰در سان  ۲۷۳۱زانوم )لیمه زاکی جوان در نهم سپتامابار 

پسرش وجای، اماان، چشم از جهان فرو بست و سه   شمالی فرزندانش در کارولینای

و تنها دزترش منیژه یگانی را همراه با زانوادهاایشاان درغامای جاانساوز فارو  علی

برد.

ساایار  هاای دساتای ما یادش را در تبسم سایر مادران، گلهای بااغاچاه و تاجالای هانار

 باد.  هنرمندان باز زواهیم یافت. یادش گرامی

 زانواده های یگانی، دهقان، هاشمی و کیا

 در گذرگاه زمان

 زیمه ش  بازی دهر

 با همه تلزی و شیرینی زود می گذرد

 عشق ها می میرند

 رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و فقط زاطره هاست…

 که چه شیرین و چه تلخ

 دست نازورده به جا می مانند!

 مهدی ازوان ثالث
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