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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.
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مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
شده است با خود نویسنده است.

هیات حتریریه در چاپ و یا عدم چاپ مطالب 
رسیده اختیار تام دارد.

________________________________
طرح روی جلد: سعید جـاللی

۱۲۰  علی صدر

           

                                                                    
فرا رسيدن نوروز و بهار را به شما عزيزان تبريک گفته برايتان سالی پر از موفقيت و بهروزی آرزو می کنم. امسال نوروز 
را در شرايطی جشن می گيريم که از يک سو بحران عميق اقتصادی گريبانگير همه جامعه شده است؛ بطوريکه معضالت 
ديگر مثل جنگ کامال در حاشيه قرار گرفته و از سوی ديگر مردم اميدوارند که دولت جديد بتواند اوضاع را عوض کند. 
روی کار آمدن پرزيدنت اوباما بشارت دهنده تغيير و اميد برای مردم بوده است. جالب توجه اينکه با آمدن آقای اوباما 
نه تنها ملت آمريکا بلکه جهان راحت تر نفس می کشند. اميد به درآمدن از بحران اقتصادی، اميد به پايان جنگ و 
برقراری صلح پايدار، اميد برای تامين اجتماعی، عدالت و آينده بهتر نه تنها در آمريکا بلکه در بسياری از کشورهای 
جهان شکوفا شده است. حتی بسياری از مردمی هم که به او رای نداده بودند به کاروان عظيم "اميدواران" پيوسته اند و 
بيرون آمدن از اين بحران بی سابقه اقتصادی را فقط در توان او می دانند. البته کوهی از مشکالت به او به ارث رسيده 
است ولی بنظر می رسد که او توانائی آنرا دارد که با تکيه بر مردمی که به او اميد و اعتماد دارند اين مشکالت را از سرراه 
بر دارد و مخالفين راکه از هر طريق سعی می کنند طرح های او را به شکست بکشانند به انزوا بکشاند. در مورد سياست 
خارجی و بخصوص خاورميانه و ايران هنوز دستاورد قابل توجهی مشاهده نمی شود ولی فضای اميدوار کننده ای بوجود 
آمده است. شايد اولين بار است که امکان عادی شدن روابط بين آمريکا و ايران ملموس شده است. تا بحال دولت های 
دو کشور دشمنی با يکديگر را ضامن بقای خود می دانستند. عادی شدن روابط باعث انزوای جنگ طلبان و سرکوبگران 
خواهد شد و احيانا به باز شدن فضای سياسی و اجتماعی خواهد انجاميد. بزودی انتخابات رياست جمهوری در ايران هم 
برگزار خواهد شد. هر چند انتظار معجزه نمی توان داشت ولی جای اميدواری است که مردمی که در انتخابات گذشته در 

خانه نشستند و بی تفاوتی پيشه کردند، با اميد به تغيير به ميدان بيايند و اثر گذار باشند.
*************************                                              

چندی پيش سی امين سالگرد انقالب ايران بود. انقالب سال ١٩٧٩ ايران بزرگترين تحول در تاريخ معاصر ايران و حتی 
به مراتب بزرگتر و اثر گذارتر از انقالب مشروطيت بوده است. اين انقالب بعد از سی سال هنوز هم پايان نيافته و هنوز 
هم درگير تالطم و تحول به پيش و به پس می باشد. انقالب ايران نه تنها در زندگی تک تک ايرانيان در هر سطح و برش 
اجتماعی تاثير گذاشته و می گذارد بلکه اثری عميق بر کل خاورميانه و روند فرايندهای جهانی گذاشته و می گذارد. در 
اين سی سال چرخهای انقالب بطور بی رحمانه بسياری را به نابودی کشاند و بسياری را به سراسر جهان پرتاب کرد. ولی 
اکثريت مردم ايران خود را با چرخش های آن سازگار کرده و به زندگی خود در آن مرز و بوم ادامه دادند. عده معدودی 
بار خود  را بسته و از شرايط نابسامان موجود حداکثر سوء استفاده را کرده اند. ولی متاسفانه اکثر مردم در شرايط بسيار 

بد اقتصادی و اجتماعی بسر می برند. 
يکی از جنبه های قابل بررسی انقالب ايران تحوالت فرهنگی اين پديده است.  نيروی محرکه رهبران انقالب نه تغييرات 
زيربنائی بلکه تغيير فرهنگ و قوانين جاری کشور در آن زمان بود. بنابر اين از اين لحاظ انقالب به پيروزی رسيده و  
توانسته فرهنگ خاص خود را  بوجود بياورد. شايد اين تحول و تفاوت بنيادی فرهنگی برای آنان که در ايران زندگی می 
کنند و بطور روزانه با آن روبرو هستند خيلی محسوس نباشد. بخصوص اينکه بيش از دوسوم جمعيت ايران بعد از انقالب 
متولد شده و در شرايط آن رشد کرده اند. اين برای آنها تنها سيستمی بوده که وجود داشته است.  ولی برای بزرگترها 
هميشه و بطور ناخواسته "مقايسه" صورت می گيرد. برای ما مهاجرين بخصوص آنها که در هر دو سيستم زيسته اند و 

بسياری از عمر خود را درهم خارج از ايران گذرانده اند اين مقايسه ملموس تر است و حالت ديگری می يابد.  
از سوی ديگر، فرهنگ مهاجرين نيز خود پديده ای پيچيده است. در بين مهاجرين، بنابر عوامل بسيار نظير مدت 
مهاجرت، خواستگاه اجتماعی و فرهنگی در ايران، کشور محل اقامت و امکان سفر به ايران، فرهنگ مهاجرت را 
پيچيدگی خاص بخشيده است. ولی پديده قابل توجه تفاوت کامال مشهودی است که بين ايرانيان مقيم ايران و ايرانيان 
مهاجر بوجود آمده است. اين تفاوت به مرور زمان عميق تر هم می شود. قصد بهيچ وجه مقايسه کيفی نيست که مثال 
اين بهتر است يا آن.  بايد در نظر داشت که مهاجرين در اغلب موارد حق انتخاب داشته اند. آنها جنبه هايی از فرهنگ 
را حفظ نموده و قسمت هائی از آنرا حذف کرده اند. اين امر به ويژه در نسل دومی ها مشهودتر است. در ايران  ولی اين 
حق انتخاب نبوده و نيست و فرهنگی چند وجهی به مردم حقنه شده است. مساله در آنجا تنازع بقاست. زندگی چند 

وجهی با تظاهر و تمکين بخاطر فشار در همه زمينه ها از مدرسه، کار و خانواده جا افتاده است.
فرهنگ جدا و انتخابی مهاجرت نه فرهنگ زمان پهلوی است و نه فرهنگ جمهوری اسالمی، فرهنگی خاص است با  
ويژگی های خود. از خيل مهاجرين عده ای در فرهنگ غالب کشور ميزبان حل می شوند عده ای هم باتقال يک فرهنگ 
"ويژه" را حفظ و اشاعه می کنند. عده ای هم سردرگم می مانند. اين تفاوتها بتدريج مشخص تر و عميق تر می شوند.  
آيا در ١٠ تا ٢٠ سال آينده نسل دومی ها و سومی هايمان قادر خواهند بود با هم ارتباط برقرار کنند؟ چه وجوه مشترکی 
با هم خواهند داشت؟ شايد فقط دانستن زبان فارسی وجه مشترکی باشد که جوان ايرانی_ آمريکائی يا ايرانی - آلمانی 
و يا سوئدی بتواند ارتباط بگيرد. امکان بازگشت اکثريت قريب به اتفاق مهاجرين، بخصوص نسل دومی و سومی ها به 
ايران تقريبا محال است. آنها در کشورهای خود خواهند ماند ولی بصورت اقليتی با هويت مشخص که برای يافتن هويت 
خود خواستار فراگيری زبان و فرهنگ ايرانی هستند. هر چند بين آنچه ما به آنها می آموزيم و آنچه در ايران وجود دارد  
تفاوتهای زيادی ممکن است وجود داشته باشد ولی نقاط مشترک بسياری هم وجود دارد بطوری که آنها خود را ايرانی  

بدانند و به آن افتخار کنند.
نوروزتان پيروز          

 

فرا رسيدن نوروز و بهار را به شما عزيزان تبريک گفته برايتان سالی پر از موفقيت و بهروزی آرزو می کنم. امسال نوروز 
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خوانندگان گرامی پیک

پيک عرضه شد)  قبل  در شماره  (که  ما  درخواست کمک  به  که  از شما 
پاسخ مثبت داديد و باعث دلگرمی دست اندرکاران شديد سپاسگزاريم. 
و  عضويت  حق  پرداخت  مالی،  های  کمک  با  کوتاه  مدت  اين  ظرف  در 
مبلغ کسر  اين  آوری شد.  دالر جمع   ٤٣٠٠ از  بيش  آبونمان  پرداخت  يا 
دوستان  از  بسياری  کرد.  خواهد  تامين  را  ٣ شماره  تا   ٢ بودجه حداقل 
محبت کرده و پيشنهاداتی نيز برای ادامه کار پيک ارائه کرده بودند که 
از آنها سپاسگزاريم و درصدد هستيم که از هر طريق هزينه های پيک 
را بدون اينکه به کيفيت آن لطمه ای بخورد کم کنيم. در اينجا تعدادی 
از پشتيبانی شما  از نظرات شما خوانندگان عزيز را می آوريم و مجددا 

سپاسگزاريم.

- می توانيد دوباره پيک را سياه و سفيد چاپ کنيد. اگر ارزان تر ميشود. 
مهم مقاله و داستان ميباشد نه رنگ داخل مجله و عکس ها.

استفاده  تر  ارزان  کاغذ  از  پيک  مجله  چاپ  هزينه  کاهش  برای  لطفا   -
کنيد.

بازنشسته  ايرانيان، درود بر شما من يک  - گردانندگان کانون فرهنگی 
پاک سازی آموزش و پرورش ايران هستم و در اينجا فقط درآمدم حقوق 
تنها   . بياورم  که  نداشتم  چيزی  هم  ايران  از  متاسفانه  باشد  می  دولتی 
درآمدم با هزينه های اينجاست. دلم می خواست خيلی کمک کنم ولی 

متاسفم. برای شما فقط ميتوانم دعا کنم که سالمت و موفق باشيد.

نوروز خجسته باد
باز کن پنجره ها را که نسيم

                       روز ميالد اقاقی ها را 
جشن می گيرد

و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ

شمع روشن کرده است

مسئولين کانون فرهنگی ايرانيان و 
مدرسه ايرانيان سن ديگو آغاز سال 

١٣٨٨ را به شما تبريک می گويند.
--------------------------------

نوروز خجسته باد
پيک عرضه شد)  قبل  در شماره  (که  ما  درخواست کمک  به  که  از شما 

٨ مارچ روز جهانی زن 
به همه مبارک باد
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گزارش کمیته های کانون:
 هيئت مديره کانون فرهنگی ايرانيان فرا رسيدن نوروز باستانی را به تمام همکاران، 
اعتالی  در  را  عزيزان  همه  توفيق  و  گويد  می  تبريک  کانون  اعضای  و  دوستان 

فرهنگ و هنر ايران زمين آرزو می کند.
اخبار بهمن و اسفند و گزارش کميته ها:

گردهمايی ماهيانه هيئت مديره کانون در چهارشنبه دوم هر ماه در دفتر کانون 
برگزار می گردد. جلسات هيئت مديره در ١٤ ژانويه و ١١ فوريه سال جاری برگزار 
شد. در اين جلسات کميته های مختلف گزارش فعاليتهای خود را به هيئت مديره 

ارائه نمودند که به شرح زير مورد بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت:
کميته برگزاری جشن نوروزی:

را  نوروز  پيش  سال  مانند  نيز  امسال  که  دارد  می  اعالم  مسرت  کمال  با  کانون 
مشترکا با انجمن متخصصين ايرانی (AIAP ) در تاريخ ٢١ مارس در هتل هيلتون 
Torrey Pines جشن می گيرد. جزييات برنامه که طی جلسات متعدد توسط 
به  و  ارائه  مديره  به هيئت  است  تهيه شده  دو سازمان  از  انتخاباتی  کميته های 

تصويب رسيد.
کميته گرنت (بورس دولتی):

و  متمادی  ساعتهای  کميته طی  اين  اعضای  کانون،  ساليانه  بودجه  تامين  برای 
ACTA جلسات متعدد، در خواست دو گرنت دولتی شهر سن ديگو و خصوصی

را آماده و ارسال نمودند. با کمال مسرت اعالم می داريم، کانون امسال نيز موفق 
به دريافت گرنت دولتی شهر سن ديگو با رتبه بسيار باال شد (٣+) و فعاليتهای 
شهر  مختلف  سازمانهای  همکاری  با  فرهنگ  اشاعه  و  حفظ  در  کانون  گسترده 
سن ديگو و مجله پيک مورد تقدير هيئت ناظر برگرنت قرار گرفت. نتيجه گرنت 

ACTA هنوز اعالم نشده است.
برنامه های کانون:

کانون امسال نيز مانند سالهای پيش در فستيوال فرهنگی شهر سن ديگو 
نمود.  شرکت  ژانويه   ١٧ تاريخ  در   San Diego Multicultural Festival
غرفه ايران که با صنايع دستی، عکس، کتاب و لباسهای محلی تزيين شده بود 

مورد استقبال شايان بازديدکنندگان قرار گرفت. 

فعالیت های کانون در دو ماه گذشته

برنامه های ژانویه و فوریه
- جلسه سخنرانی و شعر با نيلوفر طالبی مولف کتاب "جنگ شعر 

دلبستنگی" Belonging در تاريخ ٢٣ ژانويه با همکاری
 National University برگزار گرديد.

- اکران فيلم "عروس ايرانی" با همکاری مشترک کتابخانه عمومی شهر سن 
ديگو به همراه جلسه پرسش و پاسخ توسط دکتر سيروس نخشب در تاريخ 

١٨ فوريه در کتابخانه مرکزی شهر سن ديگو برگزار شد.
- اکران فيلم    تهران انار ندارد" با همکاری مشترک Nilloco Films در 

LandMark Theatre تاريخ ١٨ و ١٩ فوريه در

برنامه های آینده
Sherwood Auditiorium  کنسرت گروه کامکارها در تاريخ ٤ مارچ در -
- فستيوال نوروزی با همکاری خانه ايران و موزه مينگه به همراه موسيقی 

سنتی و همکاری آکادمی رقص های ملی به سرپرستی خانم هنگامه عياری 
در تاريخ ٧ مارچ در موزه مينگه

- برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در تاريخ ١٧ مارچ و سيزده بدر در 
تاريخ ٥ اپريل در Mission Bay Park همکاری انجمن متخصصين ايرانی 

( HOI) و خانه ايران ( AIAP)
- جشن نوروز با همکاری مشترک انجمن متخصصين ايرانی (AIAP ) در 

 Torrey Pines تاريخ ٢١ مارس در هتل هيلتون

بیست سال خدمت
به جامعه ایرانی سن دیگو

گروهی از اعضای سابق هيئت مديره بهمراه اعضای فعلی هيئت مديره کانون فرهنگی ايرانيان 
راست به چپ :

رديف جلو: رزيتا باقری، نيکو عاطفی، سوزان ميثاقيه مطلق، دکتر نسرين اوصيا اکبرنيا، شهربانو استخری، شهال صالح،
مريم ايروانيان، سارا حسينی زاد، شقايق هنسن، سوسن عياری، افشان رحمتی

رديف دوم: دکتر حسين مطلق، مارگارت رنس، فريبا باباخانی-قاضی، سيمين همتی، رضا خبازيان، دکتر محمد پورقوريان، 
رويا فتحی امينی خورسنديان، علی خورسنديان، روسيو جرالدز برتون، سعيد جاللی

رديف سوم: سعيد يزدانی، کورش مهرآيين، رامين مشيری، کاظم زمرديان، حميد شقاقی، محمد سماک، آريا فانی، علی صدر
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اولين با کشيديم و مخفيانه هورا را مان تابعيت گرفتيم. تغيير سبزمان جشن کارت
پيدا خود را گمشده هويت ديگر ما خورديم. گره جديدمان مادر دامن رای به برگه
بسيارند آن در خاکانمان هم که شهرهائی در اسکان و مسافرت با و بوديم کرده
عادت کرديم و هميشه پهن برای خود را رسانديم. بساط به اندک نيز غربت را غم
فکر نه خوانديم گذشته نه آورديم. مثل چمدان خاطراتمان بيرون از را هايمان
به بنگالدش معلمی که در دهات آن به پذيرفتيم. چيز را در بست همه و کرديم
زندگی راحت همه که را پرداخت نگاه نکرديم. خانم نرسی محروم های تعليم بچه
فوج به جدی نگرفتيم، کرد رها آفريقا فقيران زخم به مرهم گذاشتن برای را خود
داری سرمايه مادر دامن از نگريستيم و اعتنائی با بی خيريه سازمانهای داوطلبان

سپرديم. آن ظاهر به خود را را پسنديديم و ظاهرش جهان
اول و کرديم اطاقه آغاز سه دو يا کوچک آپارتمان های را در خود رسمی زندگی
آنقدر زندگی  استقرار  کرديم. پرداخت  مقرر موعد در  را آپارتمان کرايه  ماه  هر
و مادر پدر چگونه متوجه نشديم درستی به که کرده بود مشغول خود را به ما
گذشته مان هفته ساله دو مريض شدند، چگونه خواهر و سالخورده پير و جوانمان

اش  ٢٠ ساله پسر اعتياد هراس مان از ساله پنج چگونه برادر نمود. حمل وضع
مدرک با ميرساند و شب به را روزها آواره و بيهوده ميهن مام در زند که می حرف
ميکند تلکه خيابان ها در هايشان ماشين کردن پارک برای مردم را دانشگاهيش

می فروشد. لبو جگر و يا
درآمد ماليات بر ترس از رها کرديم و را سه اطاقه دو يا های آرام آپارتمان آرام
استقرار و ديگر شديم. ما خانه تر صاحب بزرگ کمی کاندومينيم های با خريد
کوچک باغچه بوديم. درآورده سرها سری در و بوديم کرده پيدا کامل استقالل
مستغالت و امالک بازار و بورس بازارهای به سری و برداشتيم را آز خود و حرص
و نوار نو بهره درصد و صفر پرداخت پيش درصد صفر را با خود لکنته زديم. ماشين
جای داديم. خالی خود های کيف در را اعتباری های کارت و ديوار در و از کرديم
آرامشی با را زندگی و خريديم ديگری ماشين خود همسران برای احترام برای
و کرديت حقوقمان اضافه بود. خود جای سر چيز همه داديم. ادامه از طوفان قبل
می وسوسه ساخت. باغچه حرص می ممکن را عملی خالی انجام هر های کارت
تلويزيون و روزنامه ها کالم در خوش و لباس جانيان خوش صحبت های و کرد
مادر سرمايه دامن در که گرفتيم تصميم شب يک نشست. ما دل عجيب به ها
به را خود حرص باغچه و بزنيم پا پشت است زيستن فلسفه چه هر به جهان داری
يک در ديروز تا که را خود نفری چهار خانواده بسپاريم. خود از تر حريص باغبانان

ها  بچه مشق درس و از خبر و کرد می زندگی به راحتی مربعی ١٥٠٠ فوت مکان
مجبورمان  مدرسه از دوری و کرديم ميهمان ٧ اطاقه قصر يک به ناگهان داشتيم
به را اعتباری های کارت تهيه کنيم.. بچه ها برای ديگر ماشين دو که ساخت
مصرف بال اشياء زيادی و مقدار ريختيم دور را يکباره کهنه وسائل و گرفتيم کار
از شديم. خود گم خانه در ها مزين کرديم. شب را خالی هفت اطاق و خريديم
ديگر منزل دو يا ها يک بچه عاقبت برای و کرديم خود استفاده قصر قيمت ازدياد
قسط، اين همه پرداخت برای آنگاه داديم. اجاره خريديم و هم
را سال هرچه آخر دويديم و و کرديم نفره کار روز چهار و شب
شرکت و ها بانک و کمپانی های اعتباری بين بوديم آورده در
جايزه تا داديم امکان آنها به و نموديم تقسيم متفاوت های

دارند. تقديم باالی خود روسای به را ميليون دالری های
را خود همسر ريخت، هم به را ما اعصاب اقساط، سنگينی
منزل مرتب درب باز نکردن يا سريع تلفن جواب ندادن برای
سر را اش حوصله يافتيم. غريبه را تفاهم و بستيم ناسزا به
انتخاب ميلی برای که ديگر را ها شديم. بچه او جدا از برديم.

را به يک آپارتمان  ٧ اطاقه قصر نداشتند و را مادرشان ما و بين
خانواده کالف در و خود جدا کرديم از دادند ترجيح کوچک

شديم. سردرگم خود
                            بقيه در صفحه ٢٣

خبازيان رضا

بنشينيد. مهتاب نور زير دقيقه چند بفرمائيد
شما حرف دارم. با

جا اين به که شد هم خاکانم. چطور همه از از خودم، از شما، دارم. سئوال شما از
رسيديم؟

می زدند، جارو را حياط  خواهرها و مادر رسيد می ها که غروب يادتان هست
انداختند، می کرده دم های را روی موزائيک ها فرش ميدادند، آب را ها باغچه
شام به خوردن را همه و انداختند می را ها سفره کردند، می را روشن سماورها

می کردند؟ دعوت
از مادر، و پدر اطاق يک آمدند، از می بيرون مادر بزرگ و بزرگ پدر اطاق يک از
يادتان اش؟ عروس تازه و برادر اطاق ديگر از سرخانه، داماد خواهر و ديگر اطاقی
زياد می را زنبوری نور چراغ نشستيم، می دور سفره هم با نسل سه هست که
سر يادتان هست بود ميخورديم؟ شده آماده که اندکی را غذای هم و با کرديم
برادران با آبگوشت استخوان مغز سر خوردن  و گذاشتيم می بزرگ پدر سر به

می کرديم؟ ديگرمان دعوا
يا پدر ميخواند؟ شاهنامه برايمان بزرگ پدر شام، خوردن از بعد که هست يادتان
با را کربال داستان يا و بخوانيم باشيم و درس راه به سر که کرد می نصيحت مان

کرد؟ می تعريف برايمان اشک
کتلت بهانه بردن به ما ميگذاشت و بشقاب توی تا کتلت دو مادر هست که يادتان
سر يادتان هست شديم؟ می خانه آنان همسايه روانه دختر ديدن به شوق و ها
دوتا مادر از می کشيد و ما خانه روی ديوار به از را همسايه بغلی سرش غذا سفره

کرد؟ می قرض نان تکه يک يا پياز
مسافرت قرار عمو بود و و عمه خاله و از سراغ گرفتن شام بحث بعد از هست يادتان
از ميهمان دسته يک و شد می باز خانه درب مرتبه يک که هست يادتان بعدی؟

هست؟ يادتان کرد؟ می چندان دو را خانه صفای و رسيد می شهرستان
اين جا رسيديم؟ که به شد چطور هست می توانيد بگوئيد اگر

را بگويم: خودم نظر ميخواهم اجازه بدهيد جواب و کنيد شما فکر تا
رشد و خوانديم را درس خوريم، را غذا چشيديم، را محبت خانواده سفره سر ما
و فکر با  پنداشتيم. سخت را گذشته زندگی شديم. تر بزرگ و بزرگ کرديم. 
با دوستان و خوانديم کتابهای ممنوعه آورديم. سبيل در شديم. آشنا و هنر فلسفه
باالتری احترام و  ارزش انسان برای پرداختيم. جدل و بحث به  يی مدرسه هم
آوردهای دست و کرديم  اعتراض مان جامعه در حاکم قوانين به  خواستيم. را
اعتراض و رشد کرديم ما پذيرفتيم. باز آغوش با ديگری از يکی پس را تکنولوژی

ديديم. می رشد قبول را الزمه و
و بزرگ شديم که پدر متوجه ناگاه بود. بسته نيز چيزها خيلی ما را به چشم رشد،
شاهنامه شان که نداشتيم فرصت اند. رفته و اند داده ما به را عمرشان مادر بزرگ
فرصت رشد کرديم. اجرا هم ديگر مورد کتاب های در را عادت اين کنيم. مرور را

يا بست در را کتابها آن دليل همين به داد. نمی ما به بسياری
ما خفته اعتراض فرياد گذاشتيم. کنار دربست يا کرديم قبول
نتيجه از بوديم کرده اعتراض فکر بدون چون و شد گير همه
دامن چند سال همگی اختالف با شديم ناراضی نيز خود اعتراض
خود اعجاب آور پرنده مرغهای بر سوار و کرديم رها ميهن را مام
چند هر انداخيتم. خروج ما جهان داری دامن مادر سرمايه به را
هم به زور را هايمان عادت فکرمان، چمدان در ولی عجله بود با

آورديم. خود با داديم و جای شده که
بيگانه، فرهنگ از زبان و ترس دل شوره داشتيم. اول سالهای در
آينده ملی، هويت  عدم اقتصادی، و اجتماعی استقالل  عدم
البالی در بوديم کشانده جا اين به خود با که فرزندانی نامعلوم
جديد مادر اين به  ما ولی زد. می موج مان نگاه  و کالم هر
بغل دستی دو را داديم، مدارک ادامه ها را درس داشتيم، اعتماد
برای گرفتيم. خو جديد فرهنگ به آموختيم، را زبان کرديم،

مهتاب نور زیر
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 مترجم: محمود مشرف آزادی(م. آزاد)

برنده جايزه نوبل سال  ١٩٨٣  
     ناشر: سازمان فرهنگی و انتشاراتی ابتکار 

 Lord of the flies
William Golding

 
نخست از نام کتاب يا وجه تسميه آن : بعل واژه ای سامی است که  به خدايان محلی 
اقوام سامی قديم  اطالق می شد وبا افزودن نام محل  ويا صفت خاص؛ به محل يا قوم 
خاصی تعلق می يافت. پرستش بعل با مراسم باروری و قربانی انسان همراه بود ه است.  
بعل زبوب را يهود در عهد جديد بعل زبول خواندند. زيرا آنان خدای بت پرستان را 

تحقير می نمودند و ناچيز می شمردند و او را شيطان می دانستند.*

ويليام جرالد گلد ينگ در ١٩١٩  در انگليس به دنيا آمد .تحصيل در زمينه علوم در 
دانشگاه آکسفورد؛ زمينه سازی علمی داستان ها و حکايات تمثيلی او را فراهم نمود؛ 
وپس از آن به تحصيل ادبيات پرداخت. او نيز چون اسالف متعهد خود در جنگ دوم 
جهانی بر عليه فاشيسم جنگيد و در حمله متفقين به نورماندی حضور داشت. ديدار 
او از اردو گاه های کار اجباری ومشاهده دد منشی های نازيان وخشونت های ناگزير 
جنگ از هر دو سوی؛ تجربه ای بس دردناک بود. کشتارهای بيرحمانه وسيستماتيک 
، از هم گسستن نظام های مردمی ، تحميل اراده ديوانگانی چون هيتلر به جای قانون 
،و تبعيت گله وار توده مرعوب يا مجذوب؛ گلد ينگ را به انديشه در باب سرشت بشر 
بر انگيخت. سايه افکندن قارچ اتمی هيرو شيما بر آسمان جهان نيز او را  به اين نتيجه 
دردناک رهنمون ساخت که:"زوال و تباهی تمدن در سرشت خود بشر نهفته است ." او 
در آثار خود سعی بر آن دارد که بشريت را وادارد تا سرشت خود را بشناسد و بر عليه 
زشتی های آن قيام کند وسر انجام آن را بهتر سازد. به عبارتی بهتر، بعل زبوب را می توان بر 
تمامی تاريخ تمدن بشری تعميم داد. داستان به شيوه نو کالسيک بيان شده؛ درسال 
١٩٥٩ هفت ميليون نسخه از آن به فروش رفته و نيز فيلمی  به کار گردانی پيتر بروک 

از داستان آن ساخته شده است.
هواپيمائی گروهی پسر بچه انگليسی را از انگلستان – که به بمباران اتمی تهديد شده 
است- بيرون می برد. بر فراز اقيانوس آرام به هواپيما حمله می شود و کابين خلبان 
آتش می گيرد.خلبان پيش از سقوط کابين مخصوص    بچه ها  راجدا می کند و فرو 
می افکند. هواپيما منفجر می شود ، اما پسر بچه ها سالم در جزيره ای متروک فرو 
می افتند.  پسرکی موبور – رالف-از گودال درازی که کابين هنگام سقوط در جنگل 
ايجاد کرده بود خود را بيرون می کشد. دوازده ساله و در مرز کودکی وبلوغ است و 
هنوز بی باکی وشهامت کودکانه اش را از دست نداده است.يک نفر فرياد می کشد و از 
او کمک ميخواهد. پسرکی چاق وعينکی که نفس نفس می زند واززير بوته ها بيرون 
می آيد  و در دم    " خوکه"   ناميده می شود. آن دو، صدف زيبا و بزرگی را پيدا می 
کنندو رالف در آن می دمد . صدای پر طنين صدف در جزيره غير مسکونی می پيچد 
و بچه ها را به دور رالف جمع می کند؛کودکانی در  سنين مختلف وبی خبر از آنچه 

بر سرشان آمده. 
.  کودکانی ديگراز راه می رسند که  گروه همسرايانند و جک سردسته آنان است. 
از برتری رالف آگاه واز آن  جک  قدبلند و استخوانی است.  روشی تهاجمی دارد و 

ناراضی است...

رالف رئيس و خوکه مغز متفکر گروه است. چشم انداز بهشت آسای جزيره و خوشی 
و شادی واميد به نجات ،بچه ها را سرپا نگه می دارد.همه کار ها در محدوده قانون به 
سامان می رسد.حس بيزاری از خشونت و ممنوعيت های اخالقی و اجتماعی پايدار 
است؛ اما بازی  و بال تکليفی سرانجام بچه ها را از نظم و سامان بيزارمی کند. خطر 
از تاريکی می ترسند و کابوس می بينند.  . بچه ها، شب ها  در فقدان امنيت است 
حس عدم امنيت در کابوس مار و جانور تجلی می کند. جک برای خود دار ودسته ای 
تشکيل می دهد که به شکار خوک های وحشی می روند و به قانون پشت می کنند . 
شکار برای تهيه غذا به بازی خطرناکی می انجامد؛ به کشتار برای کشتار.  بچه های 
متمدن قبيله جلسه تشکيل می دهند و به رسم قبايل بدوی آئين "تقديم قربانی" به 
جانور را بجا می آورند.  جک چهره خود را گل اندود می کند و از گل ها وگياهان 
رنگ می سازد و خود را رنگ می کند وبا اين نقاب بچه ها را به اطاعت وا می دارد. آن 
هائی که به دستور رالف مامور روشن نگه داشتن آتش بر فراز کوه برای دادن عالمت 
به کشتی های در حال عبور بودند ، به دنبال جک راه می افتند ورالف را خشمگين 
با ديدن دود می آمده و  از آنجا عبور کرده که  می کنند زيرا  همزمان يک کشتی 
آن ها را نجات می داده. روياروئی رالف و جک ابعاد تازه می يابدو کودکان گرسنه به 
دنبال شکار چيان راه می افتند و رالف وخوکه و اعمال قانون را پشت سر می گذارند.

بخش پايانی کتاب هرج و مرج مطلق است و بچه ها در پس نقاب چهره های رنگ 
آميزی شده وحشی های بی نام و نشانند. خواننده هر لحظه با خود می انديشد : کار 
اين همه غارت و ويرانگری به کجا می انجامد؟...ای کاش همه مردم اين اثر جاويدان 

را بخوانند و بدانند که تباهی بشر از کجا سر چشمه می گيرد:
افتاد...از ميان دود و آتشی  به ريشه ای گير کرد و سکندری خورد و  ".....پای رالف 
که تمامی جنگل را به کام خود فرو برده بود ، وحشيان جک با چهرهای رنگين و 
نيزه های چوبين بسوی او هجوم می آوردند. روی ماسه های داغ غلطيد و غلطيد و 
در طلب رحم وشفقت فرياد کشيد و به باال نگاه کرد و لبه کاله سفيدی را با تاجی و 

لنگری وبرگی طالئی ...."
"...پسر بچه های به کودکی  باز گشته  ؛ شرمنده از حضور يک بزرگتر به گريه افتادند 
و هق هق کنان لرزيدند، اما رالف  بخاطر پايان معصوميت؛ سياهی دل آدمی، و بخاطر 

سقوط دوستی راستين و فرزانه به نام خوکه های های می گريست."

* دائره المعارف مصاحب 

معرفی کتاب                   
          از: مريم ايروانيان

 بعل زبوب بعل زبوب

معرفی کتاب               معرفی کتاب                       
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زیر نظر مریم ایروانیانزیر نظر مریم ایروانیان

 بدين شايستگی  جشنی  بدين بايستگی  روزی
ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

ز با غ ای باغبان ما را همی بوی بهارآيد
کليد باغ  ما را ده  که  فردامان  بکار آيد

کليد باغ را فردا هزاران خواستا ر آيد
تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آيد

چو اندر باغ نو قمری بديدار بهار آيد
تورا مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آيد

کنون گر گلبنی را پنج شش روزی بکار آيد
بهار امسال پنداری همی خوشتر به بار آيد

بدين شايستگی جشنی بدين بايستگی روزی 
ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

                                                       فرخی سيستانی
                                            

نوروز بزرگم بزن ای مطرب نوروز
زيرا که بود نوبت نوروز به نوروز

برزن غزلی نغز و دل انگيز و دل افروز
ور نيست تو را، بشنو از مرغ نو آموز

                                                منوچهری دامغانی

ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی
از ين باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزی

سخن در پرده می گويم چو گل از غنچه بيرون آی
که بيش از پنج روزی نيست حکم مير نوروزی

چو امکان خلود ای دل در اين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش فرصت دان به فيروزی و بهروزی

طريق کام بخشی چيست ترک کام خود کردن
کاله سروری آن است کز اين ترک بر دوزی

 ندانم نوحه قمری به طرف جويباران چيست
مگر او نيز همچون من غمی دارد شبانروزی

جدا شد يار شيرينت کنون تنها نشين ای شمع
که حکم آسمان اين است اگر سازی اگر سوزی

به بستان شو که از بلبل رموز عشق گيری ياد
به مجلس آی کز حافظ غزل گفتن بياموزی                 

                                                     حافظ شيرازی

                                               
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده

در سايه گل نشين که بسيار اين گل
برخاک فرو ريزد وما خاک شده.

.
.

ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست
بی باده گلرنگ نمی شايد زيست 

اين سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست؟ 

                                      خيام نيشابوری

    شکوه رسنت
چگونه خاک نفس می کشد؟

-بيند يشيم:
چه زمهرير غريبی!
شکست چهره مهر،
فسرد سينه خاک،

 شکافت زهره ی سنگ!
    پرندگان هوا دسته دسته جان دادند. 

    گپ آوران چمن،  جاودانه پژمردند.
در آسمان و زمين ، هول کرده بود کمين،

به تنگنای زمان مرگ کرده بود درنگ!
به سر رسيده جهان؟

                     - پاسخی نداشت سپهر.
دو باره باغ بخندد؟

                     -کسی نداشت يقين.
چه زمهرير غريبی!

چگونه خاک نفس می کشد؟
  -بياموزيم:

شکوه رستن اينک،
                                                                                                 

                            طلوع فروردين:
گداخت آن همه برف،

دميد اين همه گل،
شکفت اين همه رنگ!
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به بستان شو که از بلبل رموز عشق گيری ياد
به مجلس آی کز حافظ غزل گفتن بياموزی                 
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بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
بلبل ز جمال گل طربناک شده

در سايه گل نشين که بسيار اين گل
برخاک فرو ريزد وما خاک شده.

.
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ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست
بی باده گلرنگ نمی شايد زيست 

اين سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کيست؟ 

                                      خيام نيشابوری

    شکوه رسنت
چگونه خاک نفس می کشد؟

-بيند يشيم:
چه زمهرير غريبی!
شکست چهره مهر،
فسرد سينه خاک،

 شکافت زهره ی سنگ!
    پرندگان هوا دسته دسته جان دادند. 

    گپ آوران چمن،  جاودانه پژمردند.
در آسمان و زمين ، هول کرده بود کمين،

به تنگنای زمان مرگ کرده بود درنگ!
به سر رسيده جهان؟

                     - پاسخی نداشت سپهر.
دو باره باغ بخندد؟

                     -کسی نداشت يقين.
چه زمهرير غريبی!

چگونه خاک نفس می کشد؟
  -بياموزيم:

شکوه رستن اينک،
                                                                                                 

                            طلوع فروردين:
گداخت آن همه برف،

دميد اين همه گل،
شکفت اين همه رنگ!

       زمين به ما آموخت:
ز پيش حادثه بايد که پای پس نکشيم

مگر کم از خاکيم؟
نفس کشيد زمين، ما چرا نفس نکشيم؟

                                      فريدون مشيری  

هر بهاری که می رسد ازراه
خبرش را نشاط باد سحر

با ترنم، به عشوه از سر ذوق
می رساند به گوش شاخه تر

شاخه با پلک های خواب آلود
می تکاند تن غبار آلود

 از سر شوق می شود لرزان
می دهد بوسه بر لب باران

خواب در چشم شاخه تر گردد
شوق رويش به ريشه بر گردد

.     
.     

هر بهاری که می رسد از راه
دشت ،رخت شکوفه می پوشد

اشک در چشم چشمه می جوشد

تا بگيرد شکوفه ها در بر
 سر به ديوار صخره می کوبد
 در رگ زلف پر طراوت جوی

می دودعاشقانه، می رويد
می سرايد، ترانه می گويد

.
.

در بهاری که می رسد از راه
سبز و هشيار و زنده و آگاه

با کالمی به روشنی چون آب
 با نگاهی به جلوه مهتاب

 با دو چشمی چو دشت سر زنده
 با نوائی چو چشمه جو شنده

دست در دست هم دهيم به مهر
همچنان باد و شاخه و باران

ريشه خويش را بياد آريم
تا که بوده است مانده در دوران

سر کنيم اين سروده را ازجان
جاودان باد خاک ما ايران

                                          
                                  رضا خبازيان
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كرونيكل سانفرانسيسكو هفتهنامه

گوتمن ادوارد بهقلم

بخت كنيد. فرو هركجا كه خواستيد جهان نقشه از روي يك نقطه و برداريد سنجاق يك
سانفرانسيسكو و در پرستاري كه او هست. باشد، بوده آنجا در معرفت سيمين آن كه

كشورهاي  هم بيشتر آن سفر كرده جهان ۶۲ كشور به تا كنون بهيار داوطلب است يك
و به آنها غذا ميكند عوض را بچهها پوشك رواندا يتيمخانه هاي جهان سوم. او در
روابط مربي به عنوان ميآورد. بهدنيا بچه و ميكند قابلگي زيمبابوه و زامبيا در ميدهد.
رادر بچهها پاكستان در و ميزند حرف ايدز خطرات از زنها براي تايلند در جنسي
باز داشتهاند عمل قلب كه بيماراني از ايران در ميزند. اردوگاههاي مهاجرين واكسن

ميكند. پرستاري
زندگي سانفرانسيسكو در طبيب هستم. پرستار دستيار يك «من ميگويد: سيمين
رشته ليسانس فوق دانشجوي امروز او ميروم.» بخواهند كه كجا هر به و ميكنم
(U.C.S.F) سانفرانسيسكو در كاليفرنيا دانشگاه  پزشكي  مركز در بهداشتي طراحي
دارد سال سه و سي حاال كه معرفت آمريكاست. پزشكي معروفترين مراكز از يكي
ترك سانفرانسيسكو كارم را در و خانه ميخواهد دلم ماه يك بار سه هر من ميگويد

ببندم. بار سفر ماه شش يا ماه براي يك و كنم
پزشكي خدمات به بزرگي نياز چه كه ميشود متوجه مي كند سفر كه هركجا به او
كه معرفت ميگويد ميخورد. چشم به زمينه اين در عظيمي كمبود و چه دارد وجود

و  مالي در ۲۰۰۰ او فوريه در است. جهان سراسر در غربت اقاليم سرگردان مدتهاست
مارچ ماه شده، در هندوراس كوستاريكا و رهسپار همان سال مي ماه بوده، در كامرون

كرده  سفر كوبا اكتبر ۲۰۰۳ به در و ميبرده بسر پاكستان و افغانستان ايران، ۲۰۰۱ در
پرو  آرژانتين، شيلي، ۲۰۰۴ در مارچ در است. رفته ويتنام به سال همان دسامبر در و

است. شده و اسلواني كرواسي رهسپار ۲۰۰۶ اوت در و بوده بوليوي و
سفرها كارها و اين همه من ميگويد است برده بسر ايران در يازدهسالگي كه تا معرفت
نميكند. خاورميانهاي زن يك معموال كه كاري انجام دادهام. خود بهميل خودم را
غير سيمين مي گويد است ساكن توپكا در ايالت كانزاس چشمپزشك كه بابي، برادرش
دلم شور كارهاي او براي من ميكنيد فكر ميگويد او است. و جلوگيري قابل توقف
بزنم؟ حرف او با حادثه، و ماجرا پر زندگي اينطور مورد در كه نكردهام سعي نميزند؟

ميبرد.. لذت آن از كرده و انتخاب او خود كه است اين طريقي زيرا خير. مسلمًا
بهتن دارد سياه بلوز و بهپا جين كه شلوار حالي در خانهاش ناهارخوري اتاق در  او
راضي است شده واقع مؤثر ديگري براي وجودم  كه ميبينم وقتي «من ميگويد:
ابتداييترين امكانات از كسي برميخورم كه به هنگامي كه ميبرم. و لذت ميشوم
ميكنم. همبستگي احساس او با است بالفاصله حمايت خانوادگي بي بهره بهداشتي و

بهنام انسانيت هستيم.» واحد بدن يك سلولهاي كه ما باور دارم من
فوريه در است. داده قرار تأثير تحت را معرفت ديگري كشور هر از بيش «رواندا»

طي  قتل عام حكومتي يك در رواندايي هزار هشتصد كه آن سال بعد از ۲۰۰۵ يازده
اردوگاههاي در او شد. كشور اين پايتخت كيگالي وارد معرفت شدند، كشته روز صد
مادرشان و پدر قتل كه ناظر شد كودكان يتيمي مواجه با پرداخت و كار به پناهندگان
را خود خويشان خفت به خون جنازههاي و تكه پارهها دهكدهها كوچه هاي در و بودهاند

هستند. بهتري و در جستجوي زندگي ميروند اين بچهها به مدرسه حاال ديدهاند.
زندگي  يتيم كودك ۴۳ ميليون آفريقا صحراي جنوب كشورهاي در آمار، آخرين برابر
دست از قتل عام در جريان آن را خود جمعيت از ده درصد در رواندا كه ميكنند.
غالبًا كودكان اين دارد. وجود بيسرپرست و يتيم كودك هزار ششصد اكنون داد،
از يا ماالريا و ايدز بر اثر را خود پدر و مادر هم و بعضًا هستند قتل عام بازماندگان

دادهاند. دست

كه شد آشنا يل دانشگاه پزشكي دانشجوي يك روچيلد» «اوليور با كيگالي در معرفت
با  مبارزه براي كلينتون بنياد عضو و حقوقدان «داياليس» با ۲۰۰۴ همراه سال در

است. گذاشته پايه را رواندا» يتيمان «سازمان ايدز،

كيگالي يتيمخانه ديدار به را معرفت است، هفتسالهاي و بيست جوان كه روچيلد
ميكردند. او زندگي برده بودند، بدر عام قتل از كه جان توتسيهايي آن در برد كه
در كه گرفتم تصميم آنجا، در رواندايي بچههاي بهداشت بد وضع ديدن با ميگويد
كمك با سانفرانسيسكو در جهت اين به  بكنم. كاري  آنها براي آمريكا به مراجعت
نقاط به از سفرهايم كه را عكسهايي آن در و گرفتم را محلي، محلي رستورانهاي
راه اين از و گذاشتم فروش بهمعرض ساكت حراج يك در بودم گرفته جهان مختلف

براي آنجا  بهداشتي مركز يك و بازگشتم رواندا به بالفاصله جمع كردم. دالر ۱۴۰۰۰
من كمك كردم كه مشاهده داشتم، اين مركز جون از ماه در كه ديداري كردم. در برپا
پرستاري و سالمت از منطقه بچه هاي اين كه باعث شده آمريكاييم دوستان ديگر و

شوند. برخوردار كاملي نسبتًا

آمريكا دانشگاههاي پدر سيمين تحصيلكرد و  آمده است بهدنيا شيراز در «سيمين
محسوب آمريكا مادرزاد تبعه بطور بود و بهدنيا آمده در آمريكا هم برادرش و بود

ميشد.
و ميشناخت خانواده را تحصيل پدر زمان از كه كانزاس صاحبخانهاي داشتند در آنها
كانزاس در هيز شهر و به كردند كار را و اين آنجا بروند به كرد كه پيشنهاد آنان به ،
مهندسي يا شغل دانشگاهي بود خانواده كه نتوانسته پدر در آنجا نمودند. مكان نقل
رستوران در اين ما ميگويد «ماكزيم». معرفت به نام كرد باز آورد، رستوراني بهدست
گوشتي، كوفته مثل آمريكايي اصيل غذاهاي بلكه نميداديم خاورميانهاي غذاهاي

ميكرديم. سرو گوشت دستپيچ ساليسبوري، استيك

ميكردم. غذاها كمك كردن در آماده به مادرم و ميشستم رستوران ظرف در من
كه بود خيلي سخت برايم اما ميكردم كار يكسالگي و بيست تا يازده سالگي از من
ميكردم فكر كنند. هميشه كار اينطور مجبورند مادر تحصيلكرده ام و پدر ميديدم

در سر او ميگذرد. چه ميايستد، خدمت براي پدرم سر يك ميز وقتي
صحبت كانزاسي تلفظ زنگ و فارسي تهلهجه با را انگليسي معرفت امروز حتي
به مردم بوديم ما كه ايراني به كوچك كانزاس شهر كه در اين ميگويد او ميكند.
ميكردند. مسخره مدرسه در را برادرم من و ميكردند. نگاه مهاجم بيگانه يك چشم
بگذاريم. سر پشت را روزگار آن ما توانستهايم كه است اين در كار زيبايي من بهنظر اما
زناشويي فكر در ميداند، بچههاي جهان جامعه متعلق به را خود معرفت حاال سيمين
همه بچههاي مادر را خود حاال كردهام و انسانيت ازدواج مي گويد من با او نيست،

مي دانم بي مادر بچههاي مخصوصًا دنيا

زيسنت» عمل كردن، عملی «جهانی
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(۸۵۸)۶۵۳ -۰۳۳۶ ایرانیان: تلفن کانون فرهنگی

۴ مارچ ۲۰۰۹ در  چهارشنبه کامکارها گروه کنسرت
Sherwood Adutorium, 700 Prospect St., La Jolla CA 92037 

۷ مارچ ۲۰۰۹ در  شنبه مینگه موزه در نوروزی فستیوال
Mingei International Meusseum, Escondido

ایرانی اجنمن متخصصین و ایران خانه همکاری با سوری  چهارشنبه
ظهر از بعد از ساعت ٦ ١٧ مارچ  شنبه سه

Bahia و مقابل هتل  Mission Bay Park

ایرانی متخصصین اجنمن و ایرانیان فرهنگی کانون نوروزی جشن
Torry Pines هيلتون هتل در ٢١ مارچ شنبه

ایرانی متخصصین و اجنمن ایران همکاری خانه با سیزده بدر
Bahia و مقابل هتل  Mission Bay Park در ٥ آپريل يکشنبه

(٨٥٨) ٦٣٨٩-٧١٧ تماس تلفن کورش تقوی  نظر تار  زير سه کالس
دفتر کانون فرهنگی در محل کارگاه دف

صدر از ظهر زير نظر علی بعد ٦ ساعت از ها شنبه سه
(٨٥٨) ٠٣٣٦-٦٥٣ تماس تلفن

(۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶ سن دیگو مدرسه ایرانیان
سبز کردن سبزه کردن و رنگ ختم مرغ نوروز، تدارک

٨ مارچ ٢٠٠٩ يکشنبه

دیگو  سن مدرسه ایرانیان نوروزی جشن
١٥ مارچ ٢٠٠٩ يکشنبه

ملی های رقص آکادمی
ایرانیان در محل مدرسه رقص کالسهای

ايرانيان مدرسه محل در رقص کالسهای
Standley Middle School روزهای يکشنبه ۱/۵ تا ۵/۵ بعد از ظهر

www.pccus.org

آمریکایی - ایرانی دانشجویان حتصیلی بورس سازمان

www.iasfund.org     (۸۵۸) ۶۵۳-۰۳۳۶

(۸۵۸) ماه ۶۵۳-۰۳۳۶ در دالر خیریه یک
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

ظهر از بعد ساعت ۴-۲ ۸ مارچ ۲۰۰۹ از یکشنبه خیریه بازار

AIAP (۶۱۹)۶۴۵-۷۲۷۳ متخصصین: اجنمن
www.aiap.org   ماه هر چهارشنبه جلسات آخرين

(۸۵۸)۵۳۸-۰۸۲۹ کمال: فرهنگی بنیاد

(۸۵۸)۶۷۳-۷۰۰۰ مهرگان: بنیاد

(۶۱۹) ۲۳۲- (IRAN) ۴۷۲۶ :ایران  خانه

پارک بعدازظهر. بلبوا ۱۲ تا ۴ ساعت از ها يکشنبه

 Balboa در ایران خانه محل در ۲۲ مارچ یکشنبه ایران روز
ساعت ۱۱ تا ۵ بعد از ظهر  Park از

(۸۵۸)۹۵۲-۶۷۱۳ دیگو: سن زنان مطالعاتی  گروه
Iranian Women’s Study Group of San Diego
Meets: First Sunday of the month    time: 3:30 to 6:30 PM
Meeting location: The university of California, San Diego
The Women’s Center - 9500 Gilman Drive, 0096, La Jolla, CA 92093 - 0096

دیگو سن شمال در ایرانیان اجنمن
www.NIABO.org يا  تلفن: ٩٩٧٩-٧٢٩-٧٦٠ و

 

با تلفن لطفا آگهی برای درج
 pcc@pccsd.org  يا 0336-653(858)  و

فرمائيد. حاصل تماس

email: pcc@pccsd.org

يکبار منتشر ميشود ماه دو ايرانيان هر نشريه کانون فرهنگی
کانون نيست. هيات مديره نظر الزاما مقاالت، در مطرح شده نظرات

است. آزاد وارده مطالب حک و اصالح و يا قبول و در رد پيک و
مکاتبه فرماييد. زير به نشانی ما با

9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
Tel (858) 653-0336  Fax (619) 374-7335

Email: pcc@pccus.org
اخباری انتشار به تفاهم، فقط سوء هرگونه از جلوگيری ايرانيان برای فرهنگی کانون
تا ۳۱  طريق فکس ورزد که متن آن از مبادرت می (شماره۱۲۱) آينده نشريه برای

بگيرد. قرار دفتر اين در اختيار غير انتفاعی ارگانهای وسيله به مارچ

سوری چهارشنبه
ایرانی متخصصین اجنمن و ایران ایرانیان, خانه فرهنگی کانون همکاری با

ظهر از بعد از ساعت ٦ ١٧ مارچ  شنبه سه
Bahia و مقابل هتل  Mission Bay Park

بدر سیزده
ایران خانه و ایرانی متخصصین ، اجنمن ایرانیان فرهنگی کانون همکاری با

Bahia هتل مقابل ٥ آپريل Mission Bay Park و يکشنبه
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مناطق اهميت زيادی طور اين واکنش مردم بافت سنتی فهميدند. را نمی زبان هم و
زندگی متفاوتی  بسيار های قشر در که هايی انسان بار اولين برای شايد و  دارد
سری يک ما  است.  حياتی و مهم بسيار اين و اند گرفته ارتباط هم با  کنند  می
مردم بود. متفاوت بسيار کرديم. واکنش ها شهر تهران اجرا سطح در را تئاترخيابانی
دارند ديگری دردهای نبود. و دردشان برابری نداشتند چندانی حساسيت شهر جنوب
بافت اين در مسائل اين نسبت به آنها سازی حساس پروسه ی و شود شنيده بايد که
آنها و با ميان مردم جامعه رفت به و گذاشت فراتر را بسيار اهميت دارد. بايد پا ها

شد. همراه

آوردن  دست به برای زنان حقوقدانان اتحاديه در چهل، ی دهه در ارزنی:  زهره
عضوی هم حاال بودند. حرکت آن عضو بهبهانی خانم و کردند می فعاليت حقوق برابر
تغيير برای هم زنان چهل دهه ی همان است. در باعث افتخار و اين هستند کمپين از
اين شايد بود و تخصصی حوزه در بيشتر ها حرکت اين ولی کردند تالش می قوانين
شد می زده قوانين حوزه ی در که و قلمی داشت ادامه هفتاد هم ی دهه تا رويه
با که کمپين داشتند. تفاوتی تخصص زمينه اين در که کسانی بود حرف های اکثرا
و اين بود تغيير قوانين برای و نوشتن مردم مردم بين داشت رفتن ها تمام حرکت
قوانين و کنيم جمع امضاها را سال چند طی است بود. ممکن دستاورد بزرگترين
عرصه شدند اين وارد مردم و عامه جوانان که اين است مهم اما نکند يا تغيير کند
می در سايت نويسند و می جوانان حاال که وقتی مطالبی نويسند. می باره اين در و
مثال از هايشان مثال که موضوع آنقدر اشراف دارند به بينم می خوانم می را گذارند
هايی فعاليت همه من خود برای است. تر جالب و تر زنده هم حقوقدان من های
است مردم است. کمپين مال طرف يک بودن کمپين و عضو يک طرف ام کرده که
نمادين امضا کرده که آن کسانی از و تنها است پيدا کرده را خود بين مردم جای و
جوانان جوانان و برای کنند تعيين مشی باال از که کسانی نيستند يعنی نيست. اند
نفعان آن صحبت ذی همه بايد مورد قوانين اند. در گرفته دست به را هستند که کار

متخصصان. تنها نه و کنند

هزينه  کرد و که هايی تالش با که کرد تشکر از کمپين بايد هم : ستوده نسرين
بهبهانی خانم از هم و آورد دست به را جايزه اين کرد پرداخت که ای غيرمنتظره ی
و گرفتند تحويل سامان به جايزه را اين خودشان خردمندانه ی مديريت با که عزيز
داريم ما که ای سرمايه بزرگترين بود. ما همه سربلندی باعث اين و آوردند برايمان
اين به عمومی افکار چقدر فهميديم که جايزه دريافت اين با و است عمومی افکار
بيست گذارد. می احترام کشيديم سال سه دو اين ما که هايی سختی تمام و تالش
بند يک در کمپين فعاالن از تن که با هشت ساعت هشت طی امسال خرداد سوم و

و  بروم دردسر بی توانستم بودم، قدم خوش  "من
" بیاورم! برایتان را جایزه
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يک کمپين سوی اعضای از که گرانقدری شاعر بهبهانی سيمين سايت - از برگرفته
به ايران بود کرده سفر پاريس دوبووار به ی سيمون جايزه دريافت برای ميليون امضا
تعدادی ی صميمانه جمع ميان در دوبووارسرانجام سيمون بنياد تقدير لوح و بازگشت

شد. رونمايی کمپين اعضای از

خمينی امام بين المللی در فرودگاه ابتدا هميشگی کمپين، و حامی گرانقدر شاعر اين
گذشته، ششم روز عصر و قرار گرفت کمپين از اعضای تعدادی گرم مورد استقبال

مردان  و از زنان اعم امضا ميليون يک اعضای کمپين از ٣٠ نفر از بيش ماه، بهمن
سپاس و تقدير برای آنان بودند. بهبهانی سيمين ميهمان رشت و تهران از کمپينی
ديدارش به کرد هموار خود بر سفر را رنج جای آنان به بهبهانی سيمين که اين از
و تی شرت و دوبووار سيمون لوح دوستان از پذيرايی از پس بهبهانی رفتند. سيمين
گويی گفت و آنان به با و کرد تقديم کمپين اعضای به را کمپين های اهدايی به ساک
سيمون لوح که داد ييشنهاد بهبهانی سيمين نشست همين در پرداخت. صميمانه
شود نگهداری آبادی در کتابخانه صديقه دولت از اسناد کمپين يکی عنوان به دوبووار

شد. همراه حاضران موافقت با که
تجربه شور از با او و پرسيد جايزه دريافت هنگام در بانو سيمين احساس مالک از مريم
که اين برای يکی بودم. شما خوشحال برابر دو گفت: من ها کمپينی برای خود سفر ی
توانستم بی و خوش قدم بودم من اين که خوشحالی از شما شده و نصيب اين جايزه
داشتم شوره دل کمی سفر پيش از بياورم. برايتان را اين جايزه و برگردم و بروم دردسر
دردسر برايش داشت را کشور خروج از قصد اين نيت با که کسی هر که اين برای
قدر اميدوارم برگردم. و بروم بی دردسر که کمک کرد خدا خوشبختانه اما اند. تراشيده
اکثريت در نظر به احترام با و کمال اتحاد و در کنيد اش حفظ و بدانيد را اين جايزه

باشيد. قدم پيش بيشتر دوستی راه
دادم توضيح ها مصاحبه ی که من آنجا بودم در همه کوتاهی مدت ظرف گفت:در او
مردان و و پسر اعم از دختر دانشجويان کنند، می جمع زنان نيستند که امضا تنها که
کار با آزادی که اين شدم مصاحبه ها يادآور هر يک از در و هم هستند زنان در کنار و
است. داشته در پی زندان گاه و شتم و ضرب گاه و توهين گاه و نبوده است توام عمل
تبليغی نبود اما سطح نوبل در جايزه که اين با بودند. مطلع مسائل هم از اين آنها همه

است. نوبل نبوده کمتر از آن شد برای که
ثمر به حال در زنان جنبش های که تالش از اين خرسندی ابراز بهبهانی با سيمين
شده بچه هايم بزرگ که هستم من مثل مادری گفت: حاضران است خطاب به رسيدن
کار می اين اند. شهرياری شده خود برای کدام هر که کنم تماشايشان می دارم اند و
طول کمپين زمان اگر داريم که هم معارضينی ما کند. ادامه پيدا نسل به نسل تواند
نيست. آن ها خواست اين و ندارند توجه مردم که ديديد بگويند ممکن است بکشد
نشود. تکرار يک جا ببينم را کمپين اعضای از تعداد چنين که اين اين فرصت شايد
بخواهم که اين بدون انتقال بدهم را به شما خود فکر های و ها دلشوره خواهم می

بگيريد. بايد خودتان را نهايی تصميم کنم. نظر اعمال

شد با آنها همراه به ميان مردم رفت و بايد : اميررشيدی
در ما کنم می فکر رويم می امضا جمع کردن برای دوستان با وقتی رشيدی: امير
اما نيست. کار ما ی متوجه کسی ايران از بيرون و کنيم می و فعاليت هستيم ايران
به شدم که انگار دنيا متوجه گرفتيم را مرز بدون گزارشگران اين جايزه يا جايزه وقتی
دوستان که کند می پيدا را خود واقعی ارزش وقتی کار اين اما دارد. توجه تالش اين
در مردم با رويارويی از که ترسی که چرا روندروند می شوش ميدان به امضا کارگروه

شود. می شکسته دارد وجود آنها با مستقيم گوی و گفت و مناطق اين
نداشتند ارتباطی مردم ی توده با اين بوده که روشنفکرها مصيبت بزرگترين هميشه

سايت برابری برگرفته از

بهبهانی سیمین
آورد ایران به را دوبووار سیمون بنیاد تقدیر لوح

زنان 
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از بعضی است ممکن البته . شدم دوستان اين روزی شبانه های متوجه تالش بوديم
ارزشمند اعضا تالش تمامی اما آيند می چشم به بيشتر افتند می زندان که به اعضا
و خستگی گذاشتيم زمين را باری ما که بود ای نقطه جايزه اين است. قابل احترام و
سهيم شادمانی اين را در دارم خودم کمپين با دليل ارتباطی که به من کرديم. در
کمپين اعضای از دفاع چيز افتخار هر از بيش ما وکال ام هميشه گفته البته دانم می

ايم. داشته را
است که  اين بوده ما هدف و قصد چون امضا جمع آوری : در مورد اردالن پروين
صورت به حاميان برای تنها کار اين شود آوری جمع چهره به چهره صورت به امضاها
دهند خرج می به ابتکاراتی که با بار هر تر جوان دوستان اما شده است. اينترنتی انجام
کارگروه تشکيل هم با و ادامه حرکت را بيشتر می کنند وحاال امضا جمع آوری شوق

است. گرفته شدت فعاليت ها امضا اين آوری جمع های
می کارگروه ها حضوردارند و اعضای از برخی است. داده ای به کمپين شور دوباره و

بيشتر بدهند. امضا توضيح آوری کار جمع مورد توانند در

پيگيری  تر جدی صورت به امضا آوری جمع کار که هست ماهی زندی: چند مريم
يک کنيم می امضا جمع عادی طور به که هفته اواسط جز به ما کدام از هر شود. می
چندين های گروه در و دهيم می اختصاص امضا آوری جمع به را هفته از تمام روز
کارگروه اين کنيم. می آنها معرفی کمپين را به شويم و می حاضر مردم ميان نفره
می به خانه را دفترچه که نفری ادامه می دهد. هر يک را فعاليت هم اواسط هفته در
اين گفتگو که تاثير شود می موضوع باعث و همين کند می با اطرافيانش گفتگو برد
گذاشت نخواهيم زمين را پرچم اين پيدا کند. ما تسری جامعه از زيادی بخش به ها
خواهيم مردم ميان به تمام با انگيزه دارد کارگروه وجود در که هيجانی و شادی با و

رفت.

و  احترام مورد فردی که است افتخار ی مايه شخصه به من طهماسبی: برای سوسن
دريافت چايزه زحمت و رفته پاريس ها به تمام ايرانی بلکه ها کمپينی تنها افتخار نه
مورد را کمپين و ايران حرکت زنان که دنيا اين خوشحالم از بسيار من کشيدند. را
زن از تصويری که است آميز مسالمت حد اين تا که حرکتی با است. قرار داده توجه
های مختلف انجمن يک از کدام کرد. تغيير داشت وجود جوان ايران جامعه ايرانی و
می ای کار گسترده شبکه ی در کنند؟ ما جوان جذب همه نيروی اين توانسته اند
و ديدها با جوان و پسران و در کنار مردان کنار هم زنان در از نسل سه که کنيم
کنند می تالش هدف يک هم برای طبقات گوناگون اجتماع کنار از و باورهای مختلف
دنيا ارائه در خود کار طريق از را کنشگر و فعال ی چهره اين که شود می حاصل اين و
خود از ما در داخل که است تصويری بخش کار ما مهمترين حال اما در عين دهيم. می
مردم خودمان با ی جامعه در بتوانند ما دوستان که است مهم بسيار اين سازيم و می
حال عين در که ام صحبت کرده از افراد با بسياری مدت در اين کنند. برقرار ارتباط
از است گرفته قرار المللی بين توجه مورد کمپين که اين از بودند خوشحال بسيار که
بهبهانی می خانم کردند. می خرسندی اظهار ايم کرده حفظ را خود استقالل که اين
عجيب باشد ها خارجی برای آن که از بيش جايزه نقدی نکردن دريافت گفتند که
از ترس کار اين دليل می کردند که هم تصور بود. بيشتر آنها عجيب ايرانيان برای
و بود مهم استقالل کمپين ما حفظ از بسياری که برای حالی در است مسائل امنيتی
ديگری جای از خودمان حمايت مالی جز به ما نکنند که فکر ايران مردم عمومی افکار
اسم و اند کرده ما به شکل اين با مردم که اعتمادی اين و ايم داشته مالی دريافت هم
کنش کوچکی با بگذارند و ها پای بيانيه وجود دارد ترس واقعا زمانی که را در خود
احترام جای کنند بلند را تبعيض به خود اعتراض صدای و شوند فعال کردن امضا مانند
حاال وقتی اما کرديم شروع را کار و گرفتيم ياد ديگر کشورهای از بسياری از ما دارد.
است خارجی ها عجيب برای می کنند شرکت بين المللی های ما در کنفرانس دوستان
تامين خودمان و مالی کمک بدون صورت داوطلبانه و به تنها بزرگی چنين حرکت که

بياموزد. تواند از آن جهان می که دهيم می ارائه رود. ما الگوهايی را می جلو

نمی شود. اين  گرفتن امضا خالصه به کمپين تنها در حاکم روح منصوره شجاعی:
و گفتگو رفت. پيش محور سه در گذاشت و خواسته ها برای نمادی که است حرکتی
دوستان که فعاليت هايی شنيدن از ما امضا. همه آوری جمع و مردم، آموزش با ارتباط

شوق می آيم. به انجام می دهند
گوييم می وقتی ؟ باشيم مرتبط مردم با همه اين توانستيم می بستر کدام در ما
شده تبديل و اند شده جمع دور هم آن در های مختلف گروه از افراد همه کمپين
است. من زنان تمام مطالبات از واحدی تجسم واقع در شور که پر جنبش يک است به
گرفتم. سالها خانم ارزنی ياد چون از وکاليی و ها کارگاه در را موضوعات از بسياری
مسائل اين که نگرفته بودم قرار بستری در اما هستم زنان مدافع حقوق کردم می ادعا
کدام هر پشت است. ديگر تر از مسائل مهم نظر من بسيار به آگاهی بحث بياموزم. را

هست. همدلی و آگاهی آموزش، ارتباط، امضاها اين از

می رويم مردم ميان به که است کمپين دستاورد بزرگترين اين حميده نظامی:
به وقتی ارتباط اين است. در به چهره ارتباط چهره ما اوليه  هدف نظامی: حميده
هستند اما تر جوان بلکه و سال ما هم سن و هستند که زنانی رويم می جنوب شهر
بيشتر زمانی صرف با تر و کالمی ساده با که خانمی يا ندارند. خواندن بيانيه را سواد
ميان مردم به که است دستاورد کمپين بزرگترين اين  کند می درک را منظور ما

رويم. می
استفاده  آگاهی نشر کلمه از کمپين به جايزه اين اهدای شيخی: در الدين شهاب
مقطعی يک از بودم آن و حامی ديدم دور می از کمپين را که من برای است. شده
موضوع کنم. جمع و امضا بروم با همين دوستان همراه که بايد آمد پيش ضرورت اين
من نظر می دهد. به ما تجربه های بيشتری اين کار به و آگاهی مردم است اصلی
به است  انجام  حال در که ای گسترده کار با امضا ميليون يک صرف جمع کردن
بسياری از زنان که است اين افتد و اتفاق می است مهم که آنچه اما سامان می رسد
تر طوالنی گرچه چهره به چهره روش که است اين ندارند. خبر مطالبات اين از جامعه
بهتری بسيار ی نتيجه نهايت در اما همراه است بيشتری انسانی هزينه و زحمت با و
اينترنت امضا از طريق توانند که می داريم و روشنفکر آگاه ميليون انسان يک دارد. ما
زنان ايران های قبلی حرکت با که کمپين اما فرقی برسانند به نتيجه را و کار کنند
به سراغ که است اين هم آن و دارد ديگری هدف کمپين که است اين داشته است
حس هم را دردها اين و نيستند جامعه روشنفکری های نحله جزو که برود مردمی

امضا جمع کند. مردم آن کرده اند از

آن  انجام حال در ما که فعاليتی فرايند و پروسه در قوانين از امينيان: بسياری هدا
حال در ارث که بحث مثل شوند. می است اصالح انجام حال که در کاری هستيم
هر تا است ممکن گيرند. می نظر قرار تجديد که مورد ديگری قوانين يا و است اصالح
خواسته هم دولتمردان نهايت و در بکشد امضا طول ميليون يک آوری جمع زمانی
افراد از  بسياری  شود. طی بايد سازی آگاه  ی  پروسه اما نکنند. تامين را  ما  های
اين به چهره گفتگوی چهره و است ندارند ی ما رسانه تنها به اينترنت که دسترسی
که شده است و آنقدر گسترده داشت نخواهد نهايتی کند. کمپين حد می را پر خالء
اين مسير به طی در که گرفت. اميدواريم تصميم خاصی آن پايان مورد نمی توان در

برسيم. داريم که هدفی
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فراهانی گلشیفته یادداشت
بازیگری و زندگی درباره

ندارند " دوستم آنها  که "برای  
زماني ميكردم. امروز چه نميشدم وارد سينما من اگر سوال ميكردم خودم از زماني

ميزديم...  و ساز بازي ميكرديم دوستانم با مدرسه  در حياط و بودم ١٤ ساله كه
هنوز را میلرزاند. دلهايمان  ساعت يك در ديگر با مدارس شدن  تعطيل همزمان
و خوردن سيبزميني و كافي شاپي خانه گريزي به به رسيدن از مدرسه قبل از بعد

نوشابه هيجانانگيز بود...
كردن پخش خرداد، دوم كردن، پرت پايين عابر به پل هاي باالي از هسته هاي آلبالو را

داشتيم... دوست قلب صميم از كه كساني براي تبليغاتي پالكارتهاي
ميزديم خيابان به پريده قفس از ديوانگان چون بزرگ و كوچك سازهاي با وقتي
جعبه درون از حتي كه سازهايي صداي سازهاي ما، از ميشد پر انقالب خيابان و
موسيقي از پر فضاي خيابان تا بود سازها كافي جعبه تنها شمايل نميآمدند بيرون

شود... شور و
از و بعد شوم سوليست جهان كنسرواتورهاي بهترين از يكي در بود قرار زمان كه آن

برپا كنم... شمال در موسيقي شبانهروزي مدرسه يك وطنم بازگشت به
در مي كردند. افتخار ما به مادرهايمان پدر و ميداديم كنسرت مرتب كه زمان آن
خانوادهاي از  همه و  همه همشاگرديهايم ميآورديم. مقام موسيقي  جشنوارههاي 
رقص از تولدهايمان بعد شبهاي كرده بودند. تحصيل و فرهنگي خانواده خودم چون
دانشجو كه زماني از ميزدند. حرف قديم از و مينشستند هم با پدرها مادر پايكوبي و

از ادبيات، از شعر... ملي، بودند. از دانشكده هنر
مهرجويي داريوش  دست  به  من عكسهاي تابستان گرم روز  آن  اگر ميشد  چه
سوزنبان، چون زندگي مي شدم. آري محروم عمرم بزرگترين هديه از من نميرسيد.

كرد... عوض مرا قطار مسير ايستگاههای
سينما توسط شده، سحر دختري چون و شدم غرق سيب و گالبي در باغهاي من
به ديگر و تاختم دماوند رودهاي بر بالزنان و ميوه درختان بر سوار من شدم. جادو
بادبادكها ساختن در دماوند. آباد مبارك محله خزان در بازنگشتم. گذشته ام زندگي
محمود با همصحبتي شكستن ها، در در گردو همسايه، قرمز باغ سيبهاي دزديدن و
آن از بزرگتر  میدهم که انجام نمی دانستم رسالتی که كني... زمانی كالري، علی
ميارزيد خورد من به كه صدماتي تمام به اين و میکردم را فکرش که است چيزی

...
بودم زيسته آنها با فيلمبرداري سر ماه كامل دو كه دوستاني نميفهميدم كه هنگامي
و زير سرمها در غبار زمان محو شوند... بودم چرا بايد براي هميشه آنها آموخته از و
ميكردم زمزمه لب زير گروه در را دوستانم نام و ميكردم گريه تنها بيمارستانها در
جذاب برايم هنرستان بازيهاي ديگر بازگشتم خود قديم زندگي به دوباره كه زماني و

... تنها همشاگرديم ٢٥ ميان در من و بودند شده كودك همه نبود.دوستانم
به راجع صحبت ديده بودم.. كه چيزهايي بودم. شنيده بود كه حرفهايي در ذهنم

... نمیفهميد كسي مرا ديگر شعر، عشق، درد، زندگي، فلسفه
را مادرم بود شده اجاره وين در خانه ام و بود دستم در سفرم بليت كه بعد سال سه و

نيست! من راه، راه بروم... اين من نميخواهم و گفتم: كشيدم كنار
خود خوابهاي در هيچ نگفت. انگار بارها اين صحنه را مرا نگاه كرد و واج و هاج مادرم

گالبي. درخت فيلم سر نروم من ميكرد پافشاري آنقدر كه بود ديده
به معموًال كه باشد روشنفكري مرفه قشر مخاطبينم نمي خواهم من دادم: ادامه
متال خوانندگان وقتي هستم... راك موسيقي عاشق من ميروند... پيانو رسيتالهاي
ربطي هيچ كه ميشدم خالي چنان فرياد ميكشيدند من را دردهايشان مورد عالقهام
مادرم كنم..... كار عام مردم براي ميخوام من "مادرم نداشت... موتسارت و شوپن به
افتادم. سينما به رودخانه سال آن از من و نگفت و هيچ درخشيد چشمانش در اشك

سينما..." بزرگ رسالت
نخواهي پس هرگز كه هديه اي تماشاچي. به خودت از لحظه اي كردن هديه لذت
را كساني چه نميداني رفت. كجاها خواهد به رود  اين هديه، اين نمي داني گرفت.
كه ديگر زماني سالهاي سال بعد، شايد حتي را غرق ميكند... كساني چه سيراب و
سوي گلي تپه اي به پاييني سر در هنوز باريكي جوي شدم خارج اين آب خودم از

هنر همين است... رسالت ميكند. سيراب را آن گل ميرود و
زن ها با شعرهايش  هنوز بعد از او ٥٠ سال ميدانست ميگفت شعر كه زماني فروغ مگر
اتاقش حبس در را خود زماني كه ميدانست، شاملو قدرتمند. مگر و زنده ميشوند
در كوه هاي جوانان امروز و ميكرد صوتي ضبط ضبط با را اشعارش تنها بود و كرده
ما اساتيد موسيقي مگر ميگيرند... جان و ميدهند گوش اشعارش تهران به شمال
من كوچك، من و من، ميكنند. ايجاد حركتي چنان صوت با نواي كه ميدانستند
كه بازيگر عهد كردم خودم با بيايد، عزيزان اين كنار اسمم كه آنم نوپا،كه كوچكتر از
مهم نيست، شدن پيروز مهم  ميرود. جنگ  ميدان  به كه باشم  سلحشور نباشم...

باشند... نداشته دوستم شايد حتي كه مردمي براي است. جنگيدن
بايد به هم ندارند دوستت كه كساني به حتي درخت. مانند است آفتاب هنر مانند
هم كنند قطعت است قرار تبر با كه كساني به حتي بتابي... درخشان اندازه همان

... اين است هنر ذات دهي، سايه همانقدر
سينما رسالت بزرگتر. اهداف براي گذشتم مسائل خيلي از كردم. و كردم بازي من و
كه چيزي بزرگترين نكردم. هرگز. كار پول براي هرگز است كه ارزشمند آنقدر برايم
كه نه براي امروز داشت.... خواهد تاثيري چه فيلم اين كه بود فكر كردم اين آن به
بوتيك از مردم كه هنوزاست شد. هنوز حاصل نتيجه هم دورتر... و فرداهايي براي
اين تعداد داشتهام اميدوارم كه هم اشتباههايي وجود با و اشك سرما. از ميكنند. ياد

شود... و بيشتر بيشتر براي من فيلمها
كشور جوانان سنتوري درد علي بود... درد تماشاگرانش خواهد در ذهن ابد تا سنتوري
دنياي امروز مادر... نميدانم مثل ميم سپيده در درد فيلم ديوار... ستاره است... درد
قانونگذار سعدي يا حافظ اگر هنرمند. به كه است نيازمند همانقدر سياستمداران به
كمال مهرجوييها، داريوش عليزادهها، حسين سهرابها، نيماها، اگر بودند، كشور

ميشد؟ چگونه ميكردند،زندگي هدايت را مردم بيضايي ها بهرام اگر الملكها،
جال را انسانها روح تمامي هنري كه نياز دارد.. هنر چيز به از هر بيش ما امروز دنياي
چون نيازمنديم آن ميكند. هنري كه ما ملت ايران بيش از هر ملتي به شاد و ميدهد
عشق... كه است.... همانطور ما خون در شعر مرد... خواهيم هنر و با شديم زاده هنر با

موسيقي... كه همانطور
ميتواند كه ريسماني هستم. ريسمان اين از گوشهاي كوچكي مورچه اندازه به هم من
بيرون كشد. ناراحتي غم، ترس، منجالب از را ميليونها انسانها كه باشد قوي آنقدر
و از مهر پر كمان. رنگين و است شعر از پر كه روزهايي سبزتر. روزهاي به اميد دهد و
ميورزند. عشق بي انتظار كه هستند كساني هنرمندان كه چرا بيانتظار... عشق عشق.
ندارم مخاطبينم از انتظاري كشيدم هيچ فيلمي در هر كه زجرهايي تمام مقابل در من
خودم تمام من ولي كنند من استقبال از تخم مرغ فرنگي و گوجه با شايد حتي هيچ....
عشق مردمم، به نميشود. عاشقانه به خاكم، پس گرفته هديهاي كه هرگز گذاشتم... را

بود... خواهد هرچه كردم براي آنها بوده و و ميورزم
بيانتظار    بيانتظار    بيانتظار

براي سعي ميكنم و ميبوسم را هم محكمتر ندارند دوست مرا كساني كه دست من
كنم... تالش و بيشتر بيشتر كنم. بهتر بازي و بهتر آنها

گلی عشق                                                                                             با

سال نو شب پایکوبی در رقص و

پیروز نوروزتان و نوروز روزتان هر
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Check our website

 با درود و سالم نوروزی
به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

 بهار توبه شکن ميرسد چه چاره کنم  
به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی

 زسنبل و سمنش ساز طوق و ياره کنم
زباده خوردن پنهان ملول شد حافظ

   ببانگ بربط و نی  رازش آشکاره کنم

با فرا رسيدن بهاری ديگر قبل از اينکه به فکر تميزکاری، خانه 
تکانی، لباس نو، شکوفه و گل کاری باشم چه قدر خوبست که خانه دل را 
شستشو دهيم، عادت ها را بشکنيم، خاطرات خوب را بياد بياوريم، تلخی 

ها را فراموش کنيم و بغض و حسادت را از دلمان پاک کنيم. همانطوريکه 
به ظاهر خود و خانه خود پاکی و شفافيت می دهيم، روح و روان و قلب 

خودمان را هم جال دهيم. با پاک کردن درون، عشق را در می يابيم 
دوست داشتن را جايگزين می کنيم و با حرير شادی روح و روان را آاليش 

می دهيم. گل زيبائيها، بذر محبت را در باغچه ها و طاقچه های قلبمان 
دکور می کنيم. به فرزندانمان به جای رقابت و چشم هم چشمی درس 

عشق و دوست داشتن را ياد می دهيم. زمانی ميرسد که خود در می 
يابيم که چقدر جوانتر شده ايم چقدر شاداب تر و پر از انرژی شده ايم. 

بعد از همه اين تميز کاريها در آينه انعکاس آرامش را در صورت خودتان 
نظاره کنيد. حتی خيلی وقتها بيشتر دلتان می خواهد خودتان را در آينه 

به بينيد. چرا که تشعشعات آرامش را بيشتر و بيشتر در صورت و 

چشمان خود حس می کنيد. چين و چروک های بغض و حسادت ، خشم 
و عصبانيت از صورتتان برداشته شده است و ضمنا با اين کار بهترين 

روش بوتاکس را هم انتخاب کرده ايد. يادتان نرود که رنگ رخساره خبر 
می دهد از سر ضمير. 

باميد بهاری ديگر و باميد روزهای روشن تر 
روز و روزگار نو با بهاری خوش و نوروزی سازنده- ايام به کام 

San Diego-Tehran
from $990.00
Fares are subject to change
Tax + Fees and some Restrictions Applies.



۲۳ - اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۲۰    فروردین شماره

٨ صفحه مهتاب از زير نور بقيه

و قسط با يک را که نفری چهار خانواده يک زندگی آنکه متوجه باشيم بدون
قسط چهار با نفری يک خانواده زندگی چهار به گذشت می اموراتش ماشين يک
در و شديم تنها تبديل کرديم. جداگانه بيمه چهار قسطی و ماشين چهار و خانه

ميخورديم شام نسل سه چراغ زنبوری با زير نور غروب ها اگر رفتيم. فرو غصه
پرانده شهر به چهارگوشه را خود خانواده عضو تنهائی چهار غروب در اکنون

تازه رسيده را قورت پيتزای تلويزيون نور سوسوی زير تنهائی يک به بوديم تا هر
تنها کنند. زياد را های درب ها قفل تعداد و عدم امنيت تنهائی ترس از و دهند
به دنبال شهر در کشيديم. زجر و کرديم تجربه را تنهائی مانديم. و تنها شديم

فقط آنان قبلی با تلخ تجربيات تکرار ترس از و گشتيم خود از تنها تر های آدم
پرتاب تاريخ دان زباله به نداشتيم دوست هيچوقت که را تعهد شديم. اطاق هم
و کرديم فراوان وحشت های قسط انبوه از و رسيد فرا ماه ناگهان آخر کرديم.

بيدار نشستيم. تا صبح را شب
با بود همزمان کرديم دريافت خود کار محل از را خود اخراج خبر وقتی فردا
و هيچکدام های کالن بانک ها، اعالم دزدی ورشکستگی سقوط سهام، خبر
نتوانست مان مادری خانه حياط زنبوری چراغ آن ضعيف نور اندازه به حتی

ما شکسته خانواده محفل به گرمائی ترين کوچک نه و کند را خوش دلمان نه
رفتن بين از شاهد چسبانديم و راديوها به را مان گوش آن روز فردای از بياورد.

که دور خود شديم متعددی های ملک ارزش نزول و حقوق های بازنشستگی
همه فرزندان که از شنيديم را سرمايه داری جهان مادر کرده بوديم، فرياد جمع

با باز هم و کنند خود های خالی جيب دست در که ميخواست برومند خويش
بخشند. نجات چه زودتر هر را اقتصاد ورشکسته بيشتر خريد

پاکت به و شب ها رفتيم کار دنبال به روزها نگرفتيم. اول را جدی ماه چند
را به خود نگرانی نشنيديم. مساعدی خبر زديم. زل نشده پرداخت قسط های

چگونه پرسيديم: از خود باالخره و کرديم تبديل وحشت به را خود و ترس ترس
رسيديم؟ اينجا به

می خوريم را چراغ زنبوری نور حسرت ايم و نشسته نور مهتاب زير شده است! شب
خالی را ها بزرگ مادر ها و بزرگ پدر جای می انديشيم. داشتيم که صفائی به و
پر گرديده بودند ولی دنيا را و نه حسابی داشتند درست و نه سواد کنيم که می
را ها سختی که بود ها داشته همين حوصله. با و صبر رضايت، قناعت، از بودند

صداقت آنها- خاطره شايد ادامه ميدادند. شان را زندگی آرامی به و پذيرفتند می
منجالب اين بگيرد و از را ما دست امروز بتواند آنان مهر و محبت و قناعت و
دوباره نگاهی خود برگرديم و به است که آن رسيده شايد زمان بخشد. نجات
امروز به کار از را آنان قناعت ها. زنبوری چراغ زير در خانواده کنيم به صفای

بسپاريم. فکر بيرون کشيدن آيش به و بزنيم شخم را گيريم. باغچه حرص خود
گليم اجتماع خود کشيدن بيرون فکر به نداد ئی نتيجه آب گليم خودمان از

و تجزيه و ها چشم کردن باز صرف را مان وقت هم کمی و بخواهيم کمتر باشيم.
تحليل مسائل کنيم.

است. ببخشيد. نبوده آور شادی اصال ميدانم. حرفهايم کردم. تان خسته
بايد اگر است. حرفهايم تمام نشده هنوز من .... شده است؟ ولی دير برويد؟ بايد
در به اين حرفها هم درب کردن در حال فقل که بدهيد برويد، برويد ولی قول

بشود. فرجی شايد بينديشيد، خود خلوت



شماره ۱۲۰    فروردین - اردیبهشت  ۱۳۸۸ ۲۴

پیدایش ِ هایکُو:
ُنُخستين اشعارِ  ژاپنی َاغلب توسطِ  طبقه ی اشرافی (و َمردان) سروده می شد. 

قرن ها پيش از پيدايشِ  هايکو، در قرن هفدهم، شعرِ  ژاپنی دو گونه شعرِ  هجايی 
بوده است: شعرهای بلند و شعرهای کوتاه که  واکا يا  تان کا خوانده می شود. 

هايکو از شعر ٣١ هجايی  واکا (که خاست گاهِ  َدرباری داشت) و در نتيجه ی ِرن گا 
پديد آمد. ِرن گا شعری زنجيری است، ساخته ی ُمشترکِ  چند شاعر با َمضامينی 
آميخته به طنز و بازی گوشی. ِرن گا زبانِ  عاميانه ی کوچه و خيابان و رويدادهای 
ُخردِ  زورمره را به زبانِ  شعر آورد و از َنقشِ  ُپررنگِ  درباریِ  شعرِ  ژاپنی کاست. 
شعرِ  ژاپنی کم کم به سوی آزادی و آسانی، و ُگَسستن از قوانين پيچيده ی شعر 

و هجاهای کوتاه ترِ  شعری گام برداشت. َرهروانِ  هايکو امروز، ديگر محدود به 
َدرباريان و ُمرتاضان نيست.      

فصل واژه ها:
ستايشِ  طبيعتِ  شگفت انگيز،ُ گذرِ  فصل ها، ناپايداریِ  زندگی و احساس عشق 

و فراق موضوع هايی هستند که ساليان هايکو سرايان بدان پرداخته اند. هايکوهای 
بهاری (نوروزی) با تصاويری چون شکوفه های گيالس، کوکو، گلِ  مامليا و قورباغه، 

سرشار از شادی و شورِ  بيداری طبيعت هستند. تابستانِ  آفتابی و گاه رخوت آور 
نيز، با تصاويری چون کرمِ  شب تاب و گل ها و درختان در هايکو نمايان هستند. 

هايکوهايی غم آلودِ  خزانی نيز با تصاوير چون  َسرمای شب، ُقرصِ  ماه، َبرگانِ  
ُخشکيده و تنهايی آميخته اند. تجربه ی زمستانی نيز در هايکو با تصاويری چون 

برف و سرمای سخت آميخته است.       

          بر ِکشت زار و کوه   
هيچ چيز نمی ُجنبد

          اين بامدادِ  َبرفی.     (چی يو جو –زنِ  هايکوسرا)

          بوران می بارد
تنهايی،

         بی پايان، نامتناهی.          (جو سو)

         آفتاب دادنِ  تابستانی: 
بر َسرِ  چوبی

              جامه ی مرگ.         (کيوروکُو)

شبِ  بهاری  
به پايان آمده است

   با سپيده بر شکوفه های گيالس.  (باشو)

ِجلوه ها و فضاهای هایکُو:
يکی از ويژگی های فضايی که در آن هايکو زاده می شود، بی خويشی يا ناخود 

َپَرستی است. ع. پاشايی، مترجمِ  فارسی هايکو، در اين باره می آورد، "شاعر در اين 
حالت، در چيزها می نگرد، به دور از فايده َمندی يا زيان باری شان." اين حالت 

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

شعرِ  فارسی در تار و پودِ  کالم است که متّجلی می شود. شاعرانه گی حافظ همانا 
"تراش دادنِ  اَلماس گونِ  زبانِ  فارسی" در غزل است. آيا نقشِ  کالم در ادبيات 
های ديگر نيز چنين پررنگ است؟ شعرِ  ژاپنی کالم را تنها به عنوان يک واسطه 

در اختيار می گيرد و با قرار دادنِ  مخاطب در برابرِ  جانِ  اشيا و طبيعت، شاعرانه 
گی اش را می يابد. اين نوشتار قصد دارد به ساحتی نو گام بگذارد. آنچه می طلبد 
نگاهی باز است ورای غزل و شعر فارسی، به ُسنتی نو، نگرشی نو، که با خود وجهی 

نو از زيستن را به ارمغان می آورد.  

شعرهای  کوتاه  و هفده ِهجايیِ  ژاپنی که گاه به گونه ای اسرارآميز لطيف، 
تصويرَمدار و ژرف است را هايکو (Haiku)گويند. هايکو حدودِ  قرنِ  هفدهم پديد 

آمده و يکی از کوتاه ترين قالب های شعری است. هايکو به زبان های بی شماری 
ترجمه شده است که گواهی از جهانی بودنش می دهد. هايکو الهام َبخشِ  اشعارِ  
کوتاهِ  بسياری در سراسر جهان بوده است. به راستی، رازِ  موفقيت هايکو چيست؟

هايکو َتصويرگرِ  تجربه ی عميقِ  نظاره گر (هايکوسرايان) است در طبيعت و 
ژرف انديشی اش در ناپايداری روزگار. آزادی و استقاللِ  هايکو، آميزشِ  شعر را با 

احساسات ظريفِ  بشری همچون عشق، طنز و انديشه های فلسفی آسان می نمايد. 
هايکو خود را از آرايه ها و َصنايعِ  ادبی می رهاند، از بيانِ  معانی پيچيده دور می ماند و 
با ايجاز و تصويرمداری تجلی می يابد. هايکو از بی تزيين ترينِ  شعرهاست و عقل 

گريز است، بدين معنی که َبرداشتِ  شعر را به عهده ی مخاطب می گذارد. اين 
آزادی برای خواننده بسيار دلپذير است. هايکو از فلسفه ی ِذن سرشار است؛ ِذن 

مکتب يا شاخه ای است از َطريقتِ  بودايی. فسلفه ی ِذن نگريستن در جانِ  اشيا و 
تمامِ  روزنه های زندگی است. در واقع هايکو فلسفه ی ِذن را در قالبِ  شعر به کمال 
می رساند. و آخر اينکه، هايکو طبيعتی َسهل و ُممَتِنع دارد؛ بدين معنی که در ظاهر 

بسيار ساده می نمايد، اما ُبعدی َبس ژرف و عميق دارد. 
هايکوسرايان:

باشو (٩٤-١٦٤٤)،   بُوسون(٨٣-١٧١٦)،  ايسا (١٨٢٦-١٧٦٢) و شيکی (١٩٠٢-
١٨٦٧) از مشهورترين هايکوسرايانِ  ژاپن هستند.  

سکوت!
ژيغ ژيغِ  َزنِجره

در سنگ ها نفوذ می کند.       (باشو)

روی ساحلِ  شنی،
رّدِ  پاها: 

دراز است روزِ  بهاری.         (شيکی)

 شکوفه های گيالس فروريخته است،  
َمعَبد 

        از ميانِ  شاخه ها.         (بُوسون)

                 نسيمِ  ماليم    
َبر می خيزد

               از فريادِ  زنجره.   (ايسا)   

از آريا فانی
جهان ِ زالل ِ هایکُو          

 (باشو)

(شيکی)

 شکوفه های گيالس فروريخته است،  

 (بُوسون)

نقدی بر شعر ِ ژاپنی

  (باشو)
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زمانی رخ می دهد که نظاره َگر (شاعر) خود به نظاره َشَونده (يا همان منظر) تبديل 
شود. البته اين بی خويشی در نتيجه ی "سرشار بودن از خويش است و رخنه گی 
و نفوذ در همه چيز." فضای هايکو جلوه های بسياری دارد، همچون تنهايی، ِرضا، 
بی کالمی، َعقل گريزی، تناقض، طنز و آزادی، که سخن راندن در مورد هر کدام 

در حوصله ی اين نوشتار نيست. به هر تقدير، هايکو تنها يک قالبِ  شعری نيست. 
نوعی از نَِگريستن است، در چگونگی و ُچنينی پيرامون هايکوسرا. از "آسمانی" و 

"الهی" ُشدن گريزان است. هايکو دينی است که رهروانش را تنها به "ديدن" دعوت 
می کند: بی داوری، بی پيرايه. 

هایکُوی فارسی: 
کارِ  ارزشمند روان شاد شاملو و جناب پاشايی در معرفی شعرِ  ژاپنی و فلسفه ی 
ِذن به فارسی زبانان الهام َبخِش مترجمان و شاعران بسياری شد. زنده ياد سهراب 

سپهری نيز پيش از انقالب چند هايکوی مشهورِ  باشو را به فارسی برگردانده 
بود. بيانِ  شعری خود سپهری نيز گاه بسيار به هايکو نزديک است. از هايکوها (يا 

شعرهای کوتاه) فارسی می توان به سروده های عباس کيارستمی (ُگرگی در کمين، 
تهران، سخن—همراه با باد، بوستون، هاروارد)، عباس حسينی نژاد و مرمر الفت 

اشاره کرد.      
    

در بادِ  بهاری
    َوَرق می خورد دفترِ  مشق.

کودکی ُخفته
بر دست های کوچک خويش ...   (کيارستمی، همراه با باد)

بهار جلوه گری می کند
در ميان شکوفه های هلو،

با کفشدوزکی.                          (عباس حسينی نژاد)

      منتظر باد،
سرشار از نگفته ها،

     قاصدکِ  کال.                          (مرمر الفت)

منابع:
هايکو، شعرِ  ژاپنی از آغاز تا امروز. برگردانِ  احمد شاملو، ع. پاشايی. نشر چشمه. ١٣٨٤.

٢٠٠٧ .Lowenstein, Tom. “Classic Haiku.” Duncan Baird Publishers, London
پيرامونِ  هايکو:

صد هايکوی مشهور. دانيل سی بيوکانن. برگردانِ  ع. پاشايی. ١٣٦٩.
آوای جهيدنِ  غوک. برگردانِ  زويا پيرزاد. ١٣٧١.

هايکو در چهار فصل. مهوش شاهق و شهال سهيل. ١٣٧٣.
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hppt://kawazu.persianblog.ir/ دو خرمالو و سه هزار هايکو، وبالگ عباس 
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هايکوهای مدرن.

http://www.iricap.com/magissue.
asp?id=282

سايت مجله ی سوره، آشنايی با شعر کوتاه 
فارسی

 آريا فانی دانشجوی سالِ  سومِ  رشته ی ادبيات تطبيقی است در دانشگاه ايالتی سن ديگو.
نظرهای خود را با او در ميان بگذاريد:

   fani@rohan.sdsu.edu  

کاش سياه بودم  
         هوشنگ اسدي

 hooasadi@yahoo.fr 
بهمن ١٣٨٧ 

کاش سياه بودم. سياه به رنگ شب. ساکن کلبه عمو تم. زنجيرها بر دست و پا. 
پاروزنان از تام تام قبيله به سوي آبهاي دور.

کاش سياه بودم. به خشونت مشت. فرياد مي زدم: "آرزوئي دارم. روزي خواهد آمد 
که فرزندان ما با هر رنگ پوست، با هر مذهب و هرعقيده، دست در دست فرداي 

سرزمينم را خواهند ساخت."

کاش سياه بودم. سياه به رنگ تغيير. ٤٠ سال از فريادم نگذشته، کاخ سفيد را در 
دست هاي سياهم مي گرفتم و به گشادگي افق لبخند مي زدم.

من سياه نيستم، اما درميهنم نه خانه دارم و نه گور.
من سياه نيستم، اما در ميهنم مرگ هر روز در خانه ام را مي زند، وقت و بيوقت. 

هر وقت که بخواهد.
من سياه نيستم، آقا ندارم. برده نيستم. اما سرنوشتم را "آقا" رقم مي زند و بيشتر 

نوکرهايش.
من سياه نيستم، در مزارع، پنبه نمي کارم. اما آفتاب صبحگاهان نيشابور را ازمن 

دريغ کرده اند.

من سياه نيستم، درخاکي بدنيا آمده ام که زرتشت نورش را به جهان داد، کورش 
حقوق بشر را. نام شاه ايراني را دارم که کاشف آهن و آتش است. اما در زير زمين 
اينجا  از  اي.  "غريبه  فرياد مي کشد:  بر من  نام عربي  با  پايتختم، کسي  بويناک 

گمشو."
من سياه نيستم. اما برادران سياهي دارم. يهودي نيستم. اما دوستان خوبي ازاين 
تبار دارم. همه شاعرند. ارمني نيستم من، اما شب هاي جواني همه در مهرباني 
درهاي باز کافه هاي ارمني گذشت. کسي بود که هرشب سرنوشت "آرسن" را که 

فداي ايران شد، با صداي بلند مي خواند:
- نازلي ستاره بود....

من سياه نيستم. نيستم. نيستم. اما از بردگانم. نگاه کنيد که ريسمان اسارت از 
سوراخ هاي کتفم گذرانده اند.

کاش سياه بودم. به رنگ شب. به رنگ طغيان. دستکم مي توانستم رويائي داشته 
باشيم: "رويائي دارم من که هرشب با بادهاي شمال مي آيد و درآب هاي جنوب 
غرق مي شود: روزي خواهد آمد که فرزندان ميهنم درميهن غريبه نخواهند بود. 
ايران،  اي  يقه هاي سفيد سرود  با  و  آنان مثل آن روزها که مدرسه مي رفتيم 
اي مرز پر گهر مي خوانديم، دست در دست هم ايران را خواهند ساخت. آنان با 

هررنگ پوست، با هر مذهب و عقيده..."

من سياه نيستم، اما برده ام.
من سياه نيستم و امروز در جشن جهاني رفتن يک سياه به کاخ سفيد، آرزويم 

را فرياد مي کنم.

اين مطلب اولين بار در  roozonline منتشر شده است
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روزگار 
غالمرضا ختتی

در آمریکا
١٧ دی ماه چهل و يکمين سالگرد مرگ غالمرضا تختی است. از چند روز پيش 
تلويزيون مدام برگزاری مراسم يادبودش را به همت اداره کل تربيت بدنی شهر 

ری زيرنويس می کند.
و جوانمردی  اخالق  پهلوان  ياد  به  مردم  بابويه"  "ابن  در  روز  هر سال در همين 
ورزش ايران جمع می شوند. مراسم هر سال تقريبا مثل سال گذشته است. فقط 
نام مديرانی که قرار است قول بازسازی آرامگاه را بدهند و چند ماه بعد يادشان 
می رود، تغيير می کند. مديرانی که همه هنرشان سر دادن شعارهای اخالقی در 

چنين روزهايی است.
امسال سومين سالی است که ابن بابويه بدون خانواده تختی (پسرش بابک و نوه اش 
غالمرضا) ميزبان ميهمانان جهان پهلوان است. سه سال پيش بابک- که هيچ گاه 
دل خوشی از اين مراسم و از باال و پايين پريدن های تبليغاتی مديران ورزش ايران 

در مراسم سالگرد نداشت، برای ادامه زندگی به آمريکا رفت.
طنز تلخی است. فرزند جهان پهلوان تختی و نوه اش، که اتفاقا همنام پدر بزرگ 
است، در کشوری زندگی می کنند که ما هر روز آرزوی "مرگ" حکومتش را فرياد 
می زنيم. غالمرضا تختی حاال در آمريکا زندگی می کند. در سايت اينترنتی اش 
کريسمس و سال نو ميالدی را با عکس هايی از کاج هايی تزئين شده جشن می گيرد. 

از "هالوين" می نويسد و عکس کدو تنبل به ما نشان می دهد.
غالمرضا تختی در آمريکا آرام آرام بزرگ می شود و به فرهنگ آمريکا آرام آرام خو 
می کند. او که بايد بيش از هر کسی شبيه پدر بزرگش باشد و احتماال هم هست، 

هزاران کيلومتر از ايران دور شده. حقيقت تلخی است برادر!
او که حاال ١٤ ساله است و به سختی تالش می کند در غربت همچنان غالمرضا 
اين  بود.  نوشته  بزرگ  پدر  ياد  از  روزهايی  چنين  در  پيش  سال  بماند،  تختی 

يادداشت کوتاه، سرشار از غم و شوق و لبخند و اشک است:
"ديروز سالگرد پدر بزرگم بود و ما نبوديم. آن سال هايی که بوديم مامانم و بابام 
شير و موز می آوردن مدرسه. بعد از مدرسه هم، من و مامانم می رفتيم خانه 
مادر بزرگم و صبر می کرديم تا شب که بابام بياد از ابن بابويه و حسينيه ارشاد... 
تلويزيون روشن بود اما پدرم را نشان نمی دادند. اين بود که همه خيال می کردند 

بابام نرفته.
بابام آنجا بود. بعد همه  ما مجبور بوديم به تلفن ها جواب بدهيم و بگوييم که 
فهميدند که چرا بابام را نشان نمی دهند، با اينکه او از همه بلندتر و پرزورتر و 

قشنگ تر است و تازه فرزند جهان پهلوان هم هست...
من اينجا که آمدم به مادرم گفتم هيچ کس مرا نمی شناسد و من چطور بروم 
مدرسه؟ تو ايران همه می دانستند من کی هستم اما اينجا چه کسی می فهمد؟ 

مادرم گفت چه بهتر، خودت بايد کاری کنی که همه تو را بشناسند.
اين بود که درس خواندم خيلی. تو زبان انگليسی اول شدم، بين دانش آموزان 
آمريکايی توی سه کالس رياضی اول شدم و توی چهار کالس علوم اول شدم و 

کارت خيلی جايزه گرفتم، تازه به خاطر اينکه  کردم  کمک  چينی  بچه  يک  به 
مخصوص به من دادند و تازه آن وقت بود که فهميدم من هم کمی خوب هستم.

بعد يکی از معلم ها به من گفت درباره شب يلدا کار کنم، تحقيق کنم. کردم. ديدم 
چقدر قشنگ است شب يلدا. همان وقت دلم می خواست بيايم ايران اما مادرم 
همين جا شب يلدا گرفت و خالصه بعد از اين تحقيق معلمم جلوی همه به من 
گفت تو با آن قهرمان ايرانی که توی اينترنت اسمش پر است چه نسبتی داری..؟

گفتم نوه او هستم. همه برگشتن به من نگاه کردند و از آن روز کارم سه برابر شده. 
يکی برای خودم درس می خوانم يکی هم برای اينکه نگويند نوه جهان پهلوان 

چيزی سرش نمی شود."

برگرفته از نشريات ايران

بهاران خجسته باد 

کارت خيلی جايزه گرفتم، تازه به خاطر اينکه خيلی جايزه گرفتم، تازه به خاطر اينکه  کردم  کمک  چينی  بچه  يک  به 
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