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مدرسه ایرانیان سن دیگو بیست و پنج ساله شد.
در سپتامبر 1988 وقتی اولین کالس های مدرسه  ایرانیان به همت خانم شهری استخری و زنده یاد خانم مزین باقرزاده 

در مدرسه آل هالوز تشکیل شد هیچکس فکر نمی کرد که این مدرسه بیست و پنج سال دوام بیاورد.
از نظر تاریخی بوجود آمدن این مدارس اهمیت ویژه ای داشت. در واقع نزدیک به ده سال از انقالب ایران می گذشت. کسانی 
که اوایل انقالب به اختیار و یا به اجبار ترک وطن کرده بودند، دیگر تا حدودی جا افتاده و کم کم از صرافت بازگشت به 
ایران و زندگی در ایران دور می افتادند. این در حالی بود که فرزندانشان کم کم به سن مدرسه رسیده و طبیعتا فرهنگ و 
زبان غالب را می پذیرفتند. در اینجا بود که عده ای از مهاجرین آگاه و دلسوز به لزوم حفظ هویتی خاص برای فرزندانشان 
در جامعه میزبان واقف شده و خواستار ایجاد محیطی شدند که فرزندان آنها بتوانند با فراگیری زبان فارسی و فرهنگ ایرانی 

هویت مشخص خود را بیابند و به آن اتکا و افتخار کنند. 

دلیل موفقیت مدرسه ایرانیان سن دیگو در چه بوده است؟ چرا بیست و پنج سال دوام آورده و روز به روز هم موفق تر شده؟ 
اجازه بدهید در این مختصر فقط به چند دلیل مهم اشاره کنم.

_هدف مشخص مدرسه: هدف ما ایجاد محیط آموزشی مناسب برای فراگیری زبان فارسی و فرهنگ پویای ایرانی بوده است. 
همه اینها برای کمک است به دانش آموزان ایرانی ـ آمریکایی برای یافتن هویت خود. این هویت به آنان آگاهی و اعتماد به 
نفس می دهد. برای ما آموزش فارسی هدف نیست بلکه وسیله ای است که از آن برای شناخت و شکل گیری هویت استفاده 

می کنیم.
_جلوگیری از تداخل مسایل مذهبی و سیاسی در محیط آموزشی:  در عین احترام به عقاید مذهبی و سیاسی افراد، از جمله 

آموزگاران،  در محیط مدرسه کسی  نظرگاه و آیین خاصی را تبلیغ نمی کند.
_دقت در انتخاب مطالب آموزشی و کتب درسی: تالش کرده ایم مطالب آموزش فراخور دانش آموزان »زبان میراثی« باشد. 
اغلب متون آموزشی در مدرسه توسط آموزگاران و مسولین مدرسه طراحی و تهیه شده است و بنابر جوابدهی در کالس بطور 

دائم در حال بازنگری و به نویسی می باشند.
_داشتن کادر آموزشی فوق العاده: مدرسه ایرانیان در حال حاضر دارای بیست آموزگار و حدود ده کمک آموزگار می باشد. 
با مدرسه  اول  روز  از  نمونه خانم شوشتری  به عنوان  با مدرسه همکاری می کنند،  آموزگاران سالها است که  از  بسیاری 
با ایجاد سمینارهای آموزشی و دعوت از صاحبنظران مسایل آموزشی و تشویق آموزگاران به شرکت در  بوده اند. مدرسه 

سمینارهای مختلف سعی دارد، دانسته های آموزشی آنان را به روز نگه دارد.
_داشتن کادر اداری فوق العاده: کادر اداری مدرسه با از خود گذشتگی و صرف ساعت های بی شمار روند کار مدرسه را 

برنامه ریزی و اجرا می کنند.
_پایین نگهداشتن شهریه: در طی این سالها پایین بودن شهریه عامل مهمی بوده که مشکالت مالی مانع شرکت دانش 

آموزان نشود.
_حمایت مردمی: حمایت های همه جانبه والدین دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه عامل بسیار مهم دیگری در بقای مدرسه 

بوده است.
مسلما عوامل دیگری نیز وجود داشته و دارد که از دید صاحبنظرانی که به پدیده وجودی و ماهیتی مراکزی مثل مدرسه 

ایرانیان می پردازند مهم و شاید تعیین کننده باشد که شاید به دیده ما به عنوان گردانندگان مدرسه نیاید.
دیدگاه ما از هدفمند بودن مدرسه اینست که گذشته از پیشبرد کار روزمره و ساالنه مدرسه، بتوانیم موقعیت مدرسه را در پنج 
تا ده  سال آینده  پیش بینی کنیم و برای آن برنامه ریزی نماییم. برخی دوستان مطرح می کنند که  بزودی عامل وجودی 
مدرسه به زیر سوال خواهد رفت و  از اهمیت آن کاسته خواهد شد. به نظر این دوستان نسل بعدی مهاجرین دیگر پیوند 
مشخص با ایران نداشته و لزومی به فراگیری زبان و یا فرهنگی ایرانی نمی بینند. می توانم بگویم که پیش بینی این قبیل 
دوستان تازگی ندارد و در این بیست و پنج سال همیشه مطرح شده است. وجود مدرسه امروز دلیل رد این دیدگاه است. 
گروه دیگر از دوستان باز بر این عقیده اند که اگر فالن شخص نباشد مدرسه از بین خواهد رفت، در این مورد هم باید بگویم 
که نظر این دوستان درست نیست، چرا که تشکیالت مدرسه بر روی فرد استوار نیست، مدرسه دارای سیستم است، وقتی 

سیستم وجود دارد افراد می آیند و می روند و سیستم بقای خود را تضمین می کند.
و اما اینکه ما مدرسه را در بیست و پنج سال آینده در کجا می بینیم: به نظر ما مدرسه با اتکا به عواملی که در باال آمد به 
رشد خود ادامه خواهد داد. تنها عاملی که کنترل آن از اختیار ما خارج است، مکان مدرسه می باشد. ما در این بیست و 
پنج سال در چند مدرسه مختلف سکنی کرده ایم، ما در قبال اجاره ای که به اداره آموزش و پرورش می دهیم تعدادی کالس 
را برای دو روز در هفته اجاره می کنیم، متاسفانه این مدارس در هر زمان می توانند از اجاره کالس ها به مدرسه ایرانیان 
خودداری کنند. همانطور که چندین بار این عمل صورت گرفته و یکی دو بار مدرسه را در خطر تعطیل موقت قرار داده است. 
بنابر این یکی از عوامل بقای مدرسه داشتن مکانی از آن خود است. امیدواریم این هدف در غالب ایجاد » مرکز ایرانیان« 
در آینده نزدیک جامه عمل بپوشاند. در صورت داشتن محلی از آن خود فعالیت های مدرسه دیگر منحصر به چند ساعت 
در هفته نخواهد بود. در طول هفته می توانیم کالس های دیگری را ارائه دهیم از جمله کالسهای انگلیسی برای مهاجرین 
جدید، کالس های تقویتی )توترینگ( در  زمینه های مورد نیاز دانش آموزان و همچنین کالس های مختلف هنری. مدرسه 
ایرانیان در رشد خود توانایی این را خواهد داشت که به صورت یک مدرسه تمام وقت از نوع چارتر که همه مواد درسی تا حد 

دبستان را آموزش دهد، در آید.
اگر ما می خواستیم فقط به آنچه هست اکتفا کنیم و به هدفی بزرگتر چشم ندوزیم و در این راه به جنگ مشکالت نرفته و 
از اشتباهاتمان نیاموخته باشیم مدرسه ایرانیان سال ها پیش مثل بسیاری مدارس و موسسات دیگر که به وجود آمدند و از 

بین رفتند از بین رفته بود. از پشتیبانی همیشگی شما سپاسگزاریم. 

یادداشت 
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$2,000,000

$310,000

نام خود و عزیزانتان را جاودانه کنید

دوستان گرامی: هنگام آن است که نام خود و 
عزیزانتان را به این لیست اضافه کنید:

با یاری شما بزودی به این آرزوی دیرینه یعنی ایجاد “مرکز ایرانیان سن 
دیگو” جامه عمل می پوشانیم.

شاخصی که در این صفحه می بینید بیانگر این است که تاکنون چه مقدار 
پول برای این هدف جمع آوری شده و چقدر تا تامین هدف باقی مانده 
است. این مرکز متعلق به همه ایرانیان و ایرانی دوستان منطقه خواهد 

بود. در این مرکز بجز کالس های مدرسه ایرانیان، کتابخانه مجهز، کالس 
های مختلف برای فعالیت های فرهنگی و هنری، به خصوص تسهیالتی 
برای سالمندان در نظر گرفته شده است. افزون بر این مرکز دارای سالن 

اجتماعات برای اجرای کنسرت های موسیقی، تئاتر، نمایش فیلم و 
همچنین گردهم آیی های مختلف خواهد بود. این مرکز متعلق به شما و 
فرزندان شما خواهد بود. همانطور که مالحظه می فرمایید اسامی کلیه 
کسانی که تاکنون در این مهم ما را یاری کرده اند در اینجا آمده است. 

امیدواریم از شماره آینده نام شما و عزیزانتان نیز به این لیست اضافه شود. 
شما می توانید کمک های خود را به صورت چک به آدرس کانون ارسال 
فرمایید. اگر مایل به پرداخت با استفاده از کردیت کارت هستید حتما با 
دفتر کانون با شماره 0336ـ653ـ858 تماس حاصل فرمایید. این کار از 
طریق وب سایت و پی پل هم امکان پذیر است. در نظر داشته باشید که 

کمک های شما از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

شما می توانید چک های خود را 
به دفتر کانون به آدرس زیر ارسال فرمایید.

Persian Cultural Center
9265 Dowdy Dr. # 105 ، San Diego, CA 92126

Tel : (858) 653–0336                   Fax & Message: (619) 374–7335
Email: pcc@pccsd.org               Web site: www.pccus.org 

اسامی دوستانی که تاکنون کمک های خود را برای ایجاد مرکز ایرانیان ارسال نموده اند را 
می توانید  در  بخش انگلیسی مجله در صفحه  7 ببینید. 

گزارش
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گزارش 
نمایشگاه آثار نقاشی و عکاسی

 هوای تازه

کانون فرهنگی ایرانیان از 17 تا 26 اوت 2012 برگزار کننده نمایشگاهی از 
آثار نقاشی و عکاسی گروهی از هنرمندان محلی و منطقه ای بود، که با 

استقبال بسیار خوب هنر دوستان مواجه شد.
 M این نمایشگاه که با همکاری کانون بین المللی فرهنگی مهر در محل

گالری در شهر اسکاندیدو برگزار شد، میزبان 17 هنرمند ایرانی ـ آمریکایی 
بود که آثار نقاشی و عکاسی خود را به نمایش گذاشته بودند. در گذشته 

کانون برای حمایت از هنرمندان محلی نمایشگاه های یک روزه برگزار 
می کرد ولی امسال برای اولین بار این نمایشگاه به مدت ده شب و در 
یک گالری هنری حرفه ای تشکیل شد. استقبال خوب همشهریان عزیز 
و حمایت آنها از هنرمندان خود باعث دلگرمی و تشویق است و کانون 
امیدوار است که این نمایشگاه را به صورت ساالنه و مرتب برگزار کند. 

در شب گشایش نمایشگاه، هنرمندان گرامی کورش تقوی، سعید کامجو 
و میالد جهادی برای مدعوین موسیقی اجرا کردند. در دیگر شب های 

نمایشگاه نیز دیگر هنرمندان خوب شهرمان، بهروز صادقیان، پدرام 
حیدری، بیژن رضایی، کورش برادران، علی علیپور، بهنام حیدری و 

پژمان مهرفر به اجرای موسیقی پرداختند. 
همکاری آقای کریم میر رقابی مدیر کانون فرهنگی مهر در برگزاری موفق 

این نمایشگاه قابل ستایش بود.
هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه امسال عبارت بودند از:

آیدا بدل، شهناز برومند، عباس دریسی، مجید فدائیان، سعید جاللی، 
میثاق کاظمی، منصور خالقی، راشین خیریه، پروین حیدری نسب، 
نگار نکوئی، نادر رستاخیز ،علی صدر، الدمیال صدر، نامی صالحی، 

فریدون سیف نیا، کیا طالئی و هنرمند میهمان علی فرامرزی. 

اخبار کانون
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می توانیم به همین بسنده کنیم و با خاطری ناشاد از مقابل آئینه بگذریم . 
ولی چه بهتر که کمی در توقف خود بمانیم و به زمان این شانس را بدهیم 

تا به آرامی در گوش ما زمزمه کند که.......
آه...ای انسان!

آری تو راست می گوئی! 
 » از تو سبک بالی ات را ربودم.....ولی ترا به چراغ تجربه آذین کردم....«

صافی پوست ات را به چین و چروک گذرم دگرگون کردم
 تا صبر را به تو بیاموزم

شوق کودکانه را ازنگاه ات گرفتم
 تا میوه دقت و تفکر را در آن جایگزین کنم

شاید  صفا و جالی گیسوانت را به کاروان نیستی سپردم
 وتوان تحرکت ات را گرفتم......

ولی  به تو آرامش را آموختم
اکنون آیا من می توانم این سوال را از تو بپرسم که:

» تو با من چه کردی؟«
ثانیه ها و ساعت ها و روزها و سالهای فراوانی را به تو بخشیدم تا در کمال 
سالمت از رایحه هستی بهره مند شوی، مهر بورزی، دوست بداری، عشق 

را بشناسی و تو با این همه چه کردی؟
آیا در دایره خویش ماندی و با غصه و حسرت و حرص ذرات مرا به فنا 

دادی؟
 یا به ورای دایره خویش اندیشیدی و مهر را و عشق را و دست گیری از 

همنوع را تجربه کردی و دلشاد شدی؟ 
 به راستی کدامیک؟ 

فکر نکنید که قصدم از اینگونه نوشتار نصیحت است که با شما می گویم 
آنچه را که به خود نیز یادآور می شوم .

اگر در فکرید، اگر شما هم همانند من در مقابل آینه ایستاده اید و اینگونه 
سواالت از ذهن شما عبور کرده است شاید جای دارد از خود بپرسید که 
شما با زمان چه کردید؟ و از جواب اینگونه سواالت نیز نهراسید . باید 
است، چون جواب هرچه  باقی  معروف جای شکرش  قول  به  که  بدانیم 
هست  هنوز زمان برای جبرانش باقی است. حیف دل و درون است که 
یا عدم گیسوان، موی سپید، پوستی  ناشاد بماند و صورت شاد. وجود 
سوخته و زحمت کشیده راستش را بخواهید جای هیچگونه نگرانی ندارند. 
باید بدانیم که نگاهی دقیق تر، تفکر بیشتر، صبر را بکار بستن، از دایره 
شخصی خود بیرون آمدن، به دیگران اندیشیدن، در کارهای غیر انتفاعی 
شریک شدن در مجموع شادی درون را می سازند و فقط در اینجاست که 
ضرب المثل قدیمی »شاد بودن دل« معنا و مفهوم حقیقی خود را نمایان 
می سازد. هراس، اضطراب، غمگینی، میوه های تلخ تنهائی انسان اند 
که در اثر چرخیدن در دایره کوچک  »خویش« بوجود می آیند. گذر از 
این دایره است که رنگ شادی را آنهم در دل و درون نمایان می سازد. 
کوششی است مهم که به نتیجه اش بسیار می ارزد. این کوشش را می توان 

از همین لحظه آغاز نمود.

زیر نور مهتاب
حتما شنیده اید که می گویند سن و سال شما به همان اندازه ای است که 
در درون خود آنرا حس می کنید. به عبارت دیگر می توان گفت که می توانید 
جوان و برازنده باشید ولی از درون، جوانی و شادا بی را حس نکنید و یا 
برعکس، شناسنامه تان  رقم باالیی را نشان دهد ولی از درون احساس 
جوانی و شادابی کنید. در مکالمه های روزمره هم شنیده ایم که می گویند 
»سن و سال مهم نیست. مهم اینست که دل جوان باشد«. این ضرب 
بعنوان  آن  از  وشما  که من  از حقیقتی می کند  واقع حکایت  در  المثل 
»روحیه« نام می بریم. راستش را بخواهیم انسان با تمام دستاوردهای 
عجیب و غریب اش هنوز نتوانسته است با موضوع »حیات و مرگ« به 
راحتی کنار بیاید. برای اکثریت ما درک موضوع موقتی بودن حیات بقول 
معروف جا نیفتاده است و نیستی و مرگ را بیشتر سرنوشت همسایه می 
دانیم تا خویشتن. شاید رمز بقای ما نیز در همین برداشت نهفته باشد 
که حیات خویش را جاودانه و حیات همسایه را گذرا می پنداریم. بارها 
به این نتیجه رسیده ام که اگر انسان بیش از حد معمول به موضوع حیات و 
سرانجام نیستی آن می اندیشید شاید دلیلی برای انجام بسیاری از امور را در 
خود سراغ نمی گرفت . کار و کوشش، تالش برای بهزیستی، اختراعات و 
اکتشافات، حق طلبی ها و مبارزات می توانستند در زمره امور بیهوده قرار 
گیرند و غار نشینی تنها روش زندگی انتخاب می   شد. رمز بقای انسان 
در تالش برای زندگی بهتر بوده است که وی را از غار بیرون کشیده و به 
سطح زندگی امروز رسانده است. روی دوم این سکه را نیز نباید فراموش 
کرد که نگاه جاودانگی به حیات خویشتن در بسیاری از موارد فسادها، 

ظلم ها و بی عدالتی های بسیاری را نیز موجب شده است. 
 در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم بشر در دست تقدیر قوانین 
طبیعت به گونه ای اسیر است و عامل »زمان« با زیر و بم ها و تردستی 
های خاص خود موجودات  را در حالی که به طرف تکامل )حداقل فیزیکی( 
سوق می دهد به سوی خط پایان نیز نزدیک و نزدیک تر می نماید. این 
تقدیر و جهت حرکت، خاص موجودات زنده نیست و موجودات غیر زنده 
نیز از این بازی در امان نیستند. میلیون ها سال طبیعت سرگرم کنار هم 
قرار دادن ذرات خاک است تا از آن سنگ عظیمی بسازد و سپس میلیون 
به فرسایش همان سنگ  باد و سرما و گرمایش دست  با وزش  ها سال 
عظیم می زند تا از آن ذرات دیگری بوجود آورد. در صورت ظاهر شاید این 
دور تسلسل طبیعت بیهوده به نظر آید ولی در واقع نیروی الیزال طبیعت 
در پناه همین زایش ها و فرسایش هاست که در جهت نهایی تکامل خویش 
رویشی  به شوق  را  گیاهان  بهاری  و هوای  آب  تعادل  نماید.  حرکت می 
دوباره وا می دارد و خنکای پائیز و کوتاه شدن طول روزها آنها را به خوابی 
موقت میهمان می کند. نهالی که دیروز تازگی و طراوتی کودکانه داشت، 
در نتیجه جذب مواد موجود درخاک در گذر زمان به درختی تنومند تبدیل 
می گردد و سپس روزگار زوال از راه می رسد تا محلی برای رشد و تجربه 

زندگی برای گیاهان دیگر فراهم آید.
انسان  نیز همچون دیگر موجودات ناچار از فرمانبرداری از قوانین بدون 
چون و چرای طبیعت است. روزی لطافت کودکی انسان را در مسیر تجربه 
حیات قرار می دهد و به دنیای نوجوانی و جوانی رهنمون می سازد تا 
منتهای لطافت از راه برسد و روز دیگر جای پای زمان در چین و چروک 
پوست و رنگ باختگی موی سر و تحلیل قوه و قدرت حرکت پدیدار می 
شود و انسان بناچار باید جای خود را به دیگرانی بدهد که شاد و شنگول 

از راه رسیده اند.
سفر کوتاهی به آئینه و توقفی کوتاه و دقتی اندک کافیست تا رد پای زمان 

را در چهره خویش ببینیم و شاید گالیه وار از زمان بپرسیم که:

 توبا من چه ها که نکردی
از من سبک بالی ام را ربودی

صافی پوستم را به چین و چروک گذرت دگرگون کردی
 شوق کودکانه را ازنگاه ام گرفتی

 صفا و جالی گیسوانم را به کاروان نیستی سپردی
توان تحرکم را گرفتی

 آه.... ای زمان ... تو با من چه کردی؟

   رضا خبازیان 
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معرفی کتاب                   
ها،  سال  و  روزها  که  بندد  می  درسقف  ای  روزنه  به  دل  گیرد؛  می  پناه 
گیسوئی طالئی چون خورشید نیمروز در آن طالع  می شود و دستی سپید 
چون یاسمن خبرهای بیرونی را مثل گلبرگ بر سرش می پاشد. شهریارعشق 
بر آن مکان خیمه می زند . مریمی دست ارادت بر دامان مسیحای ما می 

زند و او را رسالتی جاوید می بخشد .
از دنیائی دیگر نگران  فصل سوم حدیث نفِس زنی عاشق است که  حتی 
معشوق است . سور ملینا تک نواز این بخش از سمفونی است . حاضر و 
باشد  بیت  این  به  معروفی  عباس  اشارت  شاید  برسرنوشت محبوب.  ناظر 
که مقصود استاد کائنات از ساختن کارخانه هستی،  تنها عشق بوده است 
و جهان بهانه! عشق داستان را دورمی زند ،می نالد، می گرید و به قول 
منتقدی تراژدی های شکسپیر را تداعی می کند و در یک کالم خواننده را 

از این قیاس مبهوت بجا می گذارد.
سوجی دیوانه، قیس عامری قصه است؛ اما جنونش از هیبت عشق لیلی 
باربرهای  و  کارگرها  خورد.  می  غبطه  هم  او  دیوانگی  به  اورهان  نیست. 
کاروانسرا هنوز هم او را بیشتر دوست دارند. اسمایول پیر امن پیکر افتاده 
بر زمینش را با چاقو خط می کشد تا دردهایش به زمین برود. اورهان در 
زیرزمین حبسش می کند و پنجره را هم گل می گیرد، یا به نرده های ایوان 
آیدین  است و جاری  زنجیرش می کند. موومان چهارم داستان شیدائی 

شدنش در رودخانه حقیقت و به دریا پیوستنش.
این مردم بشوم. مثل  ای کاش می شد من یک روز، فقط یک روز رهبر 
هیتلر. اخم می کردم و می گفتم...زده بود به سیم آخر. مشد عباس قهوه 
چی قهوه خانه شورابی  می گفت بهار که می شود هر وقت چلچله ها را می 
بیند می زند زیر آواز. نکند دهان باز کرده و همه چیز را بروز داده . باید از 
شّرش خالص شوم . برادرُکش. مادر می گفت بی شرف، چه بالئی سربچه 
ام آوردی؟  نفرین؟  حاال همه سینه قبرستان خوابیده اند. آیدای سوخته 
در گوشِه خلوِت زیر تکدرخت سرو. من هم برای آن که در برف مدفون نشوم  

باید شتاب کنم.
ساعتش را پیرمرد رهگذراز جیبش زده بود. ساعت سر در کلیسا و ساعت 
بزرگ چوبی آقای درستکار، سال های سال بود که از کار افتاده بودند. اما 
نبض طپنده زمان در رگ های آیدین گمشده و در وجود المیرای پانزده ساله 

زنده بود وپیام آور. بشارتی برای فردا و فرداهای دور.

          از: مریم ایروانیان

سمفونی مردگان 
عباس معروفی  

انتشارات ققنوس
چاپ یازدهم 1386

  

هر  بر  بودند.  کرده  فتح  را  شهر  ها  “کالغ 
درختی چند کالغ. درخانه هم بودند. خانه 
ای که دیوارهای بلند و قرنیز های گوشه دار 
و پنجره های دو الیه داشت، سرد و بی روح 

زیر برف از یاد رفته بود.”
داستان من  داستان ماست.  مردگان،  آلود سمفونی  وهم  و  بلند  داستان 
ثالث  اخوان  گفته  به  وهوایش  حال  پدرانمان.  پدران  و  پدرانمان  و  تو  و 
ناجوانمردانه سرداست. سقف ها شکم داده اند، بوی تعفن از سال ها پیش 
در طبقه پائین مانده و الله مردنگی سردر شکسته است. غربت دیگراندیشان 
قلبت را به طپش وا می دارد، اشکت را جاری می کند و تو را در دراز نای 

تاریخ به سفرمی برد و به تفکر وا می دارد.
فضای قصه پوشیده از برف است. برف از سردر خانه ها باال زده و بارش 
مدامش سال سیاهی را رقم می زند . مردمی که از سر ناچاری با برف و 
سرما پنجه در پنجه زندگی را پیش می برند، از زیر تونل کنده اند و با امنیت 
خاطر در کانال های پیوسته به هم  آمد و رفت می کنند. مردمی که نمی 
دانند  و اگر هم می دانند می ترسند. َتف گرمای شهریور بیست فرونشسته 
و در آسمان سربی اردبیل چترهای آبی سربازهای روس که از زمین و هوا 
حمله کرده بودند، جای خود را به قندیل های یخ زده برفی داده اند که 

می خواهند با فرو ریختنی مدام  تتمه زندگی مردم را به قعر زمین ببرند.
از  مشتی  نمودار  اردبیل،  در  فروش خشکبار  عمده   ، اورخانی  جابر  خانه 
خروار و آئینه تمام نمای رنج زیستن در سرزمین ماست .همانند گذر تاریخ 
در تمامی جوامع جهان سوم. اقلیتی جابر بر اکثریتی خاموش فرمان می 
رانند. قدرت در دست جابر و جانشین بالفصل او اورهان است. مادر و آیدا 
به تاریکی آشپزخانه رانده  شده اند و یوسف که از پس حمله روس ها فلج و 
به یک گیاه گوشت خوارسیری ناپذیربدل شده، فرمانبراین استبداد خانگی 
اند. تنها آیدین است که مثل یک گل نایاب در زیرزمین  تاریک و نمور این 

خانه دررنج و تاریکی می بالد و در جستجوی روشنائی است.
در موومان یکم این سمفونی مدّون، عباس معروفی ساز زندگی را بدست 
همه چهره های داستان داده است تا اوور توری باشکوه را بنوازند که آوایش 
در تمامی گیتی بپیچد ـ یکایک خانواده اورخانی، سوجی دیوانه که روزی 
روزگاری شعرهایش ورد زبان ها بود، ایاز پاسبان با باطن کور و بوقلمون 
میرزایان،  گالوست  و  سورن  موسیو  و  زیبا  سورملینای  هایش،  صفتی 
کارگرهای حجره، و حتی باربرهائی که با اسمایول در انتهای کاروانسرا دور 
آتش نشسته اند و تخمه می شکنند . می نوازند و به گوش های کر وعده 

آوائی هدفمند را می دهند که روزی نواخته خواهد شد.
وجود کارخانه پنکه سازی آقای ُلرد انگلیسی  درمنتهای کوچه و تقابل آن 
با خانه جابراورخانی، که به نظر صاحبش  قلعه ای دست نیافتنی است و 
دلگرمی های ایاز پاسبان  ـ نفس و نماینده قانون جاری ـ پدر مستبد را 
آیدین  تنها  تغییراست.   وغیرقابل  ثابت  که وضع موجود  کرد  متقاعد می 
مخالف خوان تعزیه خانه آن ها بود. آیدین. آیدین بلند باال وباریک. سرو 
سوخته. باچشم های تاتاری وموهای صاف ریخته در پیشانی. نه اندیشه اش 
با اورهاِن محبوب پدر همخوانی داشت و نه برو باالیش. اورهاِن کم سواد 

و کم مو و چاق و کوتاه.
کارگرهای کارخانه لرد از دنیای اطراف خود بی خبرند. مقابل چشم های 
قحطی زدگان نان های تازه را از تنور ارباب انگلیسی می گیرند و شادمان 
ازکنار ازدحام وغوغای نانوائی ها برای نان می گذرند. در این آشفته بازار 
آیدین  چون به کالس شعر می رود و شعرش در روزنامه ها چاپ می شود، 
به زیر زمین تبعید می شود و نماینده ُسّنِت کور او را به چوب و فلک می 
بندد. کتاب ها و شعرهایش را که به آتش می کشند، دل سوخته و آواره 
درچرخه تقدیر رها می شود، تا مسیحای دختری ترسا باشد. تا ازنو با خمیر 

مایه عشق بسازندش و در زمان و زمانه جاودانه اش سازند .
انسان  این  ـ  آیدین  است.  انسانی  تعالی  این  نگارش  انگیزه  دوم،  موومان 
متعالیـ  صلیب ایماِن به خویشتن بردوش، از فراز رودخانه درسیاهی دخمه 
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زیر نظر مریم ایروانیان

به مناسبت دوازدهمین سال سکوت شاملو

بدرود!
بدرود! )چنین گوید بامداد شاعر:(

رقصان می گذرم از آستانه اجبار
شادمانه و شاکر

از بیرون به درون آمدم:
 از منظر

           به نظاره به ناظر.
نه به هیات گیاهی نه به هیات پروانه ئی، نه به هیات 
                                                     برکه ئی،

من به هیات "ما" زاده شدم
                                     به  هیات  پر شکوه  انسان 
تا  در بهار  گیاه  به  تماشای  رنگین کمان پروانه  بنشینم

غرور  کوه را دریابم  و جهان  را  به  قدر همت  و  فرصت  خویش
                                          معنا دهم

که  کارستانی  از این  دست
از توان  درخت  و  پرنده  و  صخره  و  آبشار

                                                بیرون است
انسان  زاده  شدن  تجسد  وظیفه  بود

توان  دوست  داشتن  و  دوست  داشته  شدن
توان شنفتن

توان  دیدن  و  گفتن
توان  خندیدن  به  وسعت  دل، توان  گریستن از سویدای جان
توان  گردن  به  غرور  برافراشتن  در  ارتفاع شکوه ناک  فروتنی

توان  جلیل  به  دوش  بردن  بار  امانت
و  توان  غمناک  تحمل  تنهائی

تنهائی
تنهائی

تنهائی عریان

انسان
دشواری  وظیفه  است

دستان  بسته ام  آزاد  نبود  تا  هر  چشم  انداز  را  به  جان  در  
کشم

هر  نغمه  و  هر  چشمه  و  هر  پرنده
هر  بدر  کامل  و  هر  انسان  دیگر  را

رخصت  زیستن  را  دست  بسته  دهان  بسته  گذشتم  دست  و  
دهان  بسته

                                                                                       
گذشتیم

و  منظر  جهان  را  
                     تنها

              از  رخنه  تنگ   چشمی  حصار شرارت  دیدیم
                                                   و  اکنون

داالن  تنگی  را  که  در  نوشته ام
به  وداع

          فرا  پشت  می نگرم:
فرصت  کوتاه  بود  و  سفر  جانکاه  بود

اما  یگانه  بود  و  هیچ  کم  نداشت.

به  جان  منت  پذیرم  و  حق  گزارم!
)چنین  گفت  بامداد  خسته. (

                                             احمد شاملو
                                                               

به مناسبت هشتاد و پنجمین سال فرخنده میالد 
بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی.

حّوای پير
هشتاد سالگی و عشق ؟ تصديق کن که عجيب است

 حّوای پیر، دگر بار، گرِم تعارِف سيب است
 

 لب ُسرخ و زلف طاليي  زيبا، ولی نه خدایی
 برچهره رنگم اگر هست آرايش است و فريب است

 
در سينه ام دل شيدا پرپر زنان ز تمّنا

هفتاد ضربه ی او را گويی دوبار ضريب است

عشق است و دغدغه ی شرم،  تن از دمای هوس گرم
 مي سوزم از تب و اين تب  فارغ  ز لطِف طبيب است

شادا کنار من آن يار، آن مهرباِن وفادار
گويي ميان بهشتم   تا اين کنار نصیب است

 
با بوسه بسته دهانم   گفتن سخن نتوانم

 آتش فکنده به جانم   اين بوسه نيست، لهيب است
 

ای تشنه مانده ی عاشق! بخت است و ياِر موافق
 با اين شراب گوارا دیگر چه جای شکيب است؟

 
آدم! بيا به تماشا، بگذر ز چالش و حاشا

هشتاد ساله ی حّوا با بيست ساله رقيب است

                                          سیمین بهبهانی     
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سرگذشت شعر پارسی

در مسیر تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین به قرن ششم ه.ق. می رسیم. 
سده ششم شاهد بر آمدن شاعران بزرگی همچون انوری ابیوردی، جمال 
الدین عبدالرزاق اصفهانی، خاقانی شروانی، ظهیر فاریابی، عطار نیشابوری 
و نظامی گنجوی است.  شعر  فارسی در این زمان به نهایت کمال رسیده 
وچون آب چشمه ساران، زالل و پرطنین در تمامی سرزمین اهورائی ایران 
جاری است.کالم موزون ازاسارت دربار پادشاهان بیرون آمده و قالب های 
سنگین و معانی سخت و دوراز اذهان ساده را رها کرده و در کوچه و بازار نیز 
بگوش می رسد وهمگان را امکان شنیدن و خواندن غزل و قطعه و قصیده 
و دیگر انواع شعر موجوداست. پس از احیا و زنده ساختن زبان پارسی قلم 
فردوسی، نوبت به شیرین سخنانی دیگر می رسد تا تاریخ روزگاران و نیز 

تاریخ دل آدمی را بسرایند و برای آیندگان به امانت بگذارند:

زبان و ادبیات در قرن ششم

در این برهه از تاریخ، ساکنان شمال غرب ایران با گویش ویژه ای اززبان 
پهلوی سخن می گفتند که به زبان اّرانی مشهور بوده است. به گفته تاریخ 
فارسی  به  ایرانیانی که  برای  زبان  این  روزگار،  آن  دانان  نویسان وجغرافی 
و  شاعران  زبان  است.  بوده  فهم  و  درک  قابل  اند  گفته  می  سخن  دری 
نویسندگان این دوره فارسی ارانی = فارسی دری بوده است. ترکیب زبان ها 
و لهجه های مختلف ایران به دلیل رواج سخن نظامی و خاقانی به مدت 
هشتصد سال، موجب شد که بسیاری از نکات و تعبیرات وارد فرهنگ و 
زبان شاعران  ونویسندگان بالد های دیگرایران گردد وبه صورت فارسی دری 
در آید. ازطرف دیگر بسیاری از شاعران نواحی شمال غرب مردمانی عادی 
و پیشه ورانی ساده بودند و بسیاری از اصطالحات ولغات زبان محاوره ای 
خود را دراشعار و آثار به کارمی بردند. از این رهگذر آداب و رسوم، زندگی 
روزمره، خورد و خوراک، پوشش، بازی ها وسرگرمی ها را در آثارخود بجا 
گذاشته اند که وارد زبان و آثار دیگر شاعران گردیده و به تاریخچه فرهنگ 

مردمی بدل شده است.

انوری ابیوردی

استاد قصیده سرای شعر پارسی  اوحدالدین محمد ،ملقب به حجه الحق 
از شاعران ودانشمندان اوایل سده ششم هجری در روستای ابیورد سرخس 
به دنیا آمد. در تذکره دولتشاه سمرقندی آمده است که او علوم موسیقی، 
فلسفه، ریاضی ومنطق را در مدرسه منصوریه توس فرا گرفت و درادبیات 
قالب های ساده  در  پیچیده  معانی  بیان  او  هنر  بود.  تمام  استادی  عرب 
و روان است که با اصطالحات روزمره و نکات ظریف در آمیخته وسبکی 
ویژه را به وجود آورده است. از آثار انوری می توان به دیوان او که شامل 
پانزده هزار بیت شعر است اشاره نمود. دو اثر دیگر وی بنام البشارات فی 
خوش  در  باشد.  می  قوافی  و  عروض  علم  در  ای  ورساله  االشارات  شرح 
کتاب  و  خود  متقدم  شاعر  تبریزی  قطران  دیوان  و  داشته  دستی  نویسی 
عیون الحکمه  ابن سینا را باز نویسی کرده است. دیوان اشعارش بوسیله  
شادروان سعید نفیسی و محمد تقی مدرس رضوی تصحیح شده و استاد 
شفیعی کدکنی کتابی بنام مفلس کیمیا فروش در مورد او نگاشته است. 
به  او  وفات  است.  زیسته  می  نیشابور  و  بلخ  ودر  بوده  معاصر سلجوقیان 

سال585 ثبت گردیده است.

جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی
ودر  وربود  بهره  و حکمت  تصّوف  از  گشود.  جهان  به  اصفهان چشم  در   
نقاشی نیز دست داشت. مداح سلجوقیان وآل خجند بود. درحدود بیست 
هزار بیت شعر از او بیادگار مانده است که نشانه طبع لطیف وفضل و هنر 

وی می باشد. در گذشت او به سال 588 ه.ق. روی داده است.

خاقانی شروانی
 

افضل الدین بدیل بن علی درسال 520 در شهر شروان کهن از بالد قفقاز 
به  دست  و  صفویه  استیالی  زمان  در  شهر  این  آمد.  بدنیا  ُکر  رود  مجاور 
دست گشتن میان ایران وعثمانی ویران شده است و استناد زادگاه خاقانی 
به شیروان صحیح نیست. خاقانی تا بیست و پنج سالگی نزد عمویش به 
ابوالعالی  خدمت  در  پرداخت. سپس  حکمی  و  ادبی  علوم  انواع  آموختن 
گنجوی فنون شاعری را فرا گرفت و توسط وی به منوچهرشروانشاه معرفی 
گردید و از آن پس نزدیک به چهل سال در خدمت شروانشاهیان بود. او به 
عراق و ری سفر کرد و کتاب تحفه العراقین را در یکی از این سفرها تدوین 
کرد و درسفر عراق به ایوان مداین رفت وقصیده مشهور خودرا در آن دیار 
سرود. خاقانی در اواخر عمر مدتی در حبس شروانشاهان بود و پس ازآن 
گوشه تنهائی اختیار کرد و درتبریز مقام گزید. وفات او را در سال595 نوشته 

اند .آرامگاه او درمقبره الشعرای شهر تبریز است.

تاثیرهنر خاقانی بر دیگر شاعران

شعرخاقانی سبکی دیر یاب دارد و سرشار از بدایع سخنوری ودقایق لفظی و 
اصطالحات علمی و در مجموع برای خواننده عادی پیچیده و مشکل است. 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  وی  آثار  گیتی  از سراسر  بسیار،  خاقانی شناسان 
قرارداده اند. تفسیر شادروان بدیع الزمان فروزانفربراشعار خاقانی برای درک 
کالم وی اثری گرانبهاست. ازبرجسته ترین پژوهشگران اشعار خاقانی ضیاء 
الدین سجادی است که دیوان وی را به شیواترین کالم آراسته و به چاپ 
استقبال  اوست.  آثار  از  نیز  و اصطالحات خاقانی  لغات  فرهنگ   . رسانده 
شعرای بلند پایه ای چون سعدی و حافظ از اشعار خاقانی شروانی، نمودار 

طبع چاالک و تاثیرگذار و چیره دستی او در شعر پارسی است.
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بچه های خوب،
سالم. امیدوارم که تعطیالت تابستانی به شما حسابی خوش گذشته 

و با اشتیاق منتظر شنیدن آهنگ زیبای زنگ مدرسه در سال 
تحصیلی جدید باشید.

فصل تابستان در نیمکره شمالی فصل گرما و طبیعت رنگارنگ است. 
از فعالیت های فصل تابستان می توان مسافرت به جاهای دیدنی 

و ورزش های آبی مثل شنا را نام برد. تابستان فصل تنوع میوه 
هاست و یکی از دلچسب ترین آنها هندوانه شیرین و پرآب است. 

از خوراک های خوب ایرانی مرسوم این فصل آبدوغ خیار، شیر برنج 
خنک و کشک بادمجان هستند و نوشیدنی ایرانی مخصوص تابستان 

هم خاکشیر یخمال است. از زیباترین گل های تابستانی اطلسی، 
شمعدانی و گل ناز را می توان شمرد.

بچه ها، مدرسه ایرانیان سن دیگو در روز یکشنبه نهم سپتامبر برای 
سال تحصیلی جدید ثبت نام می کند.  ما منتظر دیدار مجدد همه 

شما در مدرسه هستیم. 

آموزگار: بگو ببینم آفریقا کجاست؟
دانش آموز: اجازه! چرا هر وقت یه چیزی گم میشه از من می پرسید؟

***                                               
اولی: ببخشید با حرفهایم سر شما را درد آوردم.

دومی: نه، اختیار دارید! حواس من از اول هم به صحبت های شما 
نبود.

 ***                                              
اولی: من خواب دیدم رفتم مسافرت.

دومی: من هم خواب دیدم سر سفره رنگینی نشسته ام، می خواستم 
دعوتت کنم اما شنیدم رفتی مسافرت.

 ***                                                
اولی: برادرت که به خارج رفته، از چه راهی امرار معاش می کند؟

دومی: از راه نویسندگی.
اولی: چی می نویسد؟

دومی: نامه به پدرم که برایش پول بفرستد.
 ***                                               

دانش آموزی پس از امتحانات پایان سال به هم کالسی اش گفت: ما 
می خواهیم به مسافرت برویم. لطفا نمره های مرا بپرس و به صورت 
رمزی به من خبر بده. اگر از یک درس تجدید شده بودم، بگو: سلیم 
به تو سالم می رساند، اگر از دو درس تجدید شده بودم، بگو: سلیم 

و برادرش سالم می رسانند. 
دانش آموز پس از چند روز این پیام را از هم کالس اش دریافت کرد: 

“خانواده سلیم همگی سالم می رسانند!”

افقی:
1_مرکز استان خراسان _ ابزار توقف اتومبیل   2_ وسیله هدایت 
ماشین _ مربوط به میهن   3_ دریای عرب _ پیر واژگون _ معدل 
یک صد متر مربع   4_ حشره ای کوچک و کروی   5_ جد و پدر 
بزرگ ـ جانور اهلی شده   6_ کتاب طنز عبید زاکانی به تقلید از 
شاهنامه فردوسی  7_ اندک و ناچیز _ دوست و دلدار _ آدم بی 

رمق ندارد  8_ رود بزرگ شمال ایران _فهمیدن و دریافتن
 9_ وسیله ابراز محبت _ شریک زندگی. 

عمودی
 1_ سودمند و بهره رسان _ جای پای سوارکار  2_ حیا و آزرم _ 
خوراکی از تخم مرغ  3_ غم و اندوه _ مذهب و آیین _ چاشنی 

ساالد  4_ کنایه از جهان زودگذر  5_ سالح مار و عقرب _ یکصد و 
یازده   6_ کودک یتیم است  7_ مرکز ایتالیا _ کالم تعجب شدید _ 
گریز ناگهانی حیوان  8_ همیشه در خدمت _ خلق خدا   9_ بسیار 

باهوش و زرنگ _بسیار سپاسگزار. 
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مدرسه ایرانیان سن دیگو
 بیست و پنج ساله شد
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آگهی ثبت نام سال 2012-2013
شعبه اول

روز یکشنبه 9 سپتامبر 2012 
ساعت 10صبح  تا   12   ظهر 

  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق

شعبه دوم
روز پنجشنبه 6 سپتامبر 2012 

ساعت 8-6 بعد از ظهر 
  C-2 در مدرسه مونت کارمل  اتاق
Mt. Carmel High School

The Iranian School of 
San Diego starts its 
25th year of activity.
 
Registration for the Branch I is on Sunday 
September 9 and for Branch II on Thursday 
September 6. The classes for each branch start 
exactly one week later. Our Persian language 
program consists of three levels, Beginner, 
Intermediate and Advanced. Each level takes 
two years to complete.  We are also offering 
adult classes for Persian learners as well as 
Kindergarten and Preschool classes. The minimum 
age to attend school is 4.5 years. 
•The classes on Sunday start at 9:30 consist of 
three sessions of reading, writhing, and one hour 
of applied Persian which includes culture and 
communication. 
•Due to the popular demand the “music 
appreciation workshop” will be presented 
throughout the year. 
•We are offering extracurricular activities such 
as: Dance, Theatre and Persian Music group 
classes for Setar and Tombak. These classes are 
for the Sunday sessions only.
•There will be a new text books for the beginner I 
and Beginner II. 
•The classes for Branch II remain the same, from 
6 to 8 PM.
For more information regarding Registration, 
tuition and payment method, please visit our 
website www.pccsd.org or call 858 0336ـ 653ـ.
You can register online to avoid the registration 
rush 

Please Note:
Our Persian Language Program accredited by 
San Diego Unified School District and the San 
Deguito School District. High school students 
can take Persian to fulfill their second language 
requirements. Persian would be transferable and 
honored by the UC (University of California) 
and the California State systems. For more 
information please contact our office at 
0336ـ 653ـ 858

هه  هه   هه 
آموزگار: "آخرین دندانی که در میاید چه دندانی ست؟"

دانش آموز: "اجازه! دندان مصنوعی."

آموزگار: " در هوا بجز اکسیژن چه چیز های دیگری وجود دارد؟"
دانش آموز: " اجازه! کالغ، گنجشک، کفتر،...!"

به بابک میگن با "ابریشم" جمله بساز.
میگه: " هوا ی سن دیه گو ابریش ام خوبه!"

مادری ساعت شش صبح میاد به پسرش میگه: "علی  جان پاشو حاضر شو 
باید بری مدرسه"

علی  میگه: "نمی خوام برم، تو مدرسه هیچکس منو دوست نداره، نه 
بچه ها، نه معلم ها، نه حتا آقای فراش"

مادر میگه: "اینکه نمی شه، تو آخه بسالمتی مدیر مدرسه ای"

آموزگار: "کی  میدونه چرا هواپیما پروانه داره؟"
دانش آموز: "اجازه! برا اینکه خلبان گرمش نشه!"

آموزگار: "چرا این نتیجه رو گرفتی ؟"
دانش آموز: "اجازه! چون تو فیلم دیدیم پروانه هواپیما که از کار افتاد، 

خلبان خیس عرق شد!"

Summer Jokes:

What do you get when you cross an elephant and a 
fish?
Swimming trunks.
                            ***
Why do birds fly north in the summer?
Because it’s too far to walk!
                             *** 
Where do you learn to make ice cream?
Sundae School.
                             ***
What did the inventor of the door ـknocker win?
The no ـbell prize.
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از دخترها و نوه های آنها، در سنين مختلف، به چشم می خورد. چند تابلوی 
از  بعد  باب  بود.  آويزان  اطاق  ديوار  و  در  به  اليزابت  كارهای  از  كوبلن دوزی 
خوردن گيالس دوم، پرحرف شد. گونه هايش سرخ شده بود و در حين صحبت 
به من خيره می شد. وقتی داشتيم در مورد عكسها صحبت می كرديم حرف مرا 
قطع کرد و گفت می خواهد برايم پيانو بزند. بعد، پشت به من، روی صندلی 
پيانو نشست و به نواختن پرداخت. بدنش با ريتم موزيك حركت می كرد. ديگر 
به يک پيرمرد هشتاد ساله شباهتی نداشت. در ميان نواختن يك ملودی زيبا، 
وقتی نظرمرا كاماًل به خودش  جلب کرده بود، از نواختن ايستاد. چند دقيقه ای 

انگشتانش بی حركت ماند. بعد به طرف من چرخيد و پرسيد:  
"می دانی تو مرا به ياد چه كسی می اندازی؟ " و بدون آنكه منتظر جواب من 

بماند گفت: "زنی كه شصت سال پيش عاشقش بودم."
 نمی دانستم چه جوابی بدهم. ادامه داد: "از وقتی شما به همسايگی ما آمده ايد 

من هر روز به ياد او هستم." 
اشك در چشمان آبی رنگش جمع شده بود و صدايش می لرزيد. بعد يك ليوان 
مبل،  روی  ريخت.  خودش  برای  شراب  ديگر 
ادامه  حرفهايش  به  و  نشست  دستم  كنار 
مجلس  يك  در  كه  بودم  ساله  "بيست  داد: 
و  جذاب  دختری  شدم.  آشنا  سيلويا  با  رقص 
در  نگاهی كه  و  تيره  با موهايی  اندام،  كوچك 
چشمانت گره می خورد و اسيرت می كرد." نگاه 
سيلويا  گويا  كه  بود  گم  فضا  در  آن چنان  باب 
"تمام  است:  در حال رقص  در جلو چشمانش 
بدنش همراه با موسيقی به حركت در می آمد. 
شريك  چشمان  به  دلفريبی  با  را  چشمانش 
می كرد  سحرش  طوری  و  می دوخت  رقصش 
كه نمی توانست از او چشم بردارد. تمام پسران 
مجلس منتظر بودند كه يكی بعد از ديگری با 
او برقصند. با من چندين بار رقصيد و بعد از تمام شدن مجلس به آپارتمانم 
آمد." لبخندی تمام صورت باب را پوشاند: "شش ماه بعد، با هم ازدواج كرديم. 
خودم را خوشبخت ترين مرد دنيا احساس می كردم. حاضر بودم برای رضايت 

سيلوی هر كاری بكنم."  
با صدای زنگ خانه، باب به زمان حال برگشت. محسن به دنبالم آمده بود. 
بر  اما كلمه ای  باب موقع خداحافظی دستهای مرا گرم و صميمانه فشار داد 
زبان نياورد. محسن سربه سرم می گذاشت كه كليد را بهانه كرده ام تا با پيرمرد 
تنها باشم. می گفت ديدی كه چه نگاههای عاشقانه ای به تو می كرد. گفتم كه 
او هم بايد به اليزابت جدی تر فكر كند چون من و باب تصميم گرفته ايم كه با 

هم به شهر ديگری فرار كنيم!
در هفته های بعد فرصتی پيش نيامد تا جانسون ها را ببينم. اغلب در روزهای 
يكشنبه از حياط خانه شان صدای خنده و صحبت بلند بود. دخترها و دامادها 
همراه با بچه هايشان به آنجا می آمدند. از باالی ديوار كوتاه حياط، می توانستم 
باب را ببينم كه همراه با دامادهايش بساط بارِبكيو راه انداخته اند. در اين جور 
مواقع، پيش بند كوتاهی به كمر می بست و كاله سفيدی بر سر می گذاشت كه 
قيافه اش را خنده دار می كرد. صدای بازی و خنده بچه ها كه تمام روز بدنبال 
هم می دويدند و واق واق شاد سگ كوچكشان، فضای خانه را پر می كرد. يك بار 
كه باب متوجه حضور من در حياط خانه مان شد، با صدای بلند مرا به دخترها 
و دامادهايش به عنوان همسايه ی محبوب خود معرفی كرد و از من دعوت كرد 
كه برای ناهار به آنها بپيوندم. دلم می خواست در فرصتی با باب تنها شوم و او 

داستان سيلويا را ادامه دهد.  
يك روز باب به تنهايی به ديدنم آمد. هنوز چند ساعتی به آمدن محسن مانده 
بود. كار زيادی داشتم. می بايد ظرف های از شب پيش مانده، را می شستم و 
شام محسن و كامى را آماده می كردم. تصميم گرفتم ظرفها را به حال خودشان 
رها كنم و برای شام پيتزا سفارش دهم. كارتون مورد عالقه كامی را در ويديو 
از يك مقدمه چينی كوتاه، خودش شروع  بعد  باب رفتم.  به سراغ  و  گذاشتم 
كرد: "يك سالی كه با سيلويا زندگی كردم بهترين و شادترين زمان زندگيم بود. 
شبها تا نيمه شب بيدار بوديم. اگر به بيرون و به باری نمى رفتيم، دوستانمان 
به آپارتمانمان می آمدند. من پيانو می زدم. سيلوی ستاره رقص و مركز توجه 
بود. همسايه ها چند بار برايمان پليس آورده بودند. يك بار هم از خانه بيرونمان 
تا صبح عشق بازی می كرديم و روز  نبود. شبها  اما ما عين خيالمان  كردند. 
بعد تا ديروقت می خوابيديم. خيلی زود تمام پس اندازم تمام شد و مجبور شدم 
نزديك خانه  رستورانهای  در  مواقع  بعضی  بزنم. سيلويا  پيانو  بار  يك  در  شبها 
كاری می گرفت، اما هميشه دير می كرد و يا سر كار خواب آلود بود. بعد بيرونش 
می كردند و مجبور می شد كه دوباره به دنبال كار بگردد. اما روز به روز زيباتر 
می شد. تمام مردهای اطراف به ترتيبی به دنبال جلب توجه او بودند. به خودم 

 

شاخه های درهِم درختهای خانه ی همسايه، به داخل خانه ی ما ريخته بود و 
حالتی سرسبز و آرامش بخش به حياط می داد؛ اما دانه های كوچكی كه از آنها 
بر كف حياط می ريخت مايع سرخ رنگ و كثيفی زير پا بر جای می گذاشت. 
بريدن  پيشنهاد  شوهرم  به  و  حياط خسته شدم  كردن  تميز  از  مدتی  از  بعد 
شاخه ها را دادم. محسن اول مخالفت كرد؛ اما اصرار مرا كه ديد رضايت داد. 
چند ماهی بيشتر نبود كه به آن خانه آمده بوديم و همسايه ها را نمی شناختم. 
فقط از ميان شاخه ها چند بار پيرمردی را ديده بودم كه به گلها و گياهان خانه 

رسيدگی می كرد.
را  رضايتشان  می بايست  رفتم،  همسايه ها  ديدن  به  بعد  روز 

می گرفتم.
 زن مسن كوچك اندامی در را باز كرد. خودم را كه معرفی كردم 
به گرمی از من استقبال کرد. داخل خانه، برخالف حياطشان، 
كوچك و تاريك بود و اسباب و اثاث زيادی در آن گنجانده بودند. 
زن كه چين و چروك عميقی صورتش را پوشانده بود كاله گيس 
ماليده  لب  بر  تندی  سرخابی  ماتيك  و  داشت  سر  بر  پرپشتی 
بود. شوهرش باب  ـ پيرمردی كه به گلها رسيدگی می كرد  ـ 
به همان خوشرويی و گرمی او بود و همانطور هم كوچك اندام 
و خوش پوش. اليزابت در يك فنجان تميز و كهنه برايم قهوه 
آورد. دستهای كوچكش پر از رگهای برجسته و خالهای قهوه ای 
بود. هر دو كنجكاو بودند بدانند قباًل كجا زندگی می كرده ام، 
چند بچه دارم و به محله و آدمهايش عادت كرده ام يا نه. باب، 

دندانهای مصنوعی شفافی داشت و موهايش كاماًل سفيد بود. هنگام صحبت 
هستم  خارجی  شد  متوجه  وقتی  می كرد.  نگاه  چشمهايم  به  دقت  با  كردن 
با  و  كرد  می  قطع  را  باب  مرتب حرف  اليزابت  كرد.  را شمرده تر  حرف زدنش 
ادامه می داد. در همان  آرامی شروع كرده بود،  او به  را كه  حرارت موضوعی 
نيم ساعتی كه آنجا بودم دانستم بيش از چهل سال است در آن خانه زندگی 
می كنند، سه دختر دارند كه آخرين آنها در همان جا بدنيا آمده، درخت بزرگ 
جلوی خانه را دختر كوچكشان، وقتی پنج ساله بوده كاشته. دخترهای اول و 
آخر ازدواج كرده اند و هر كدام دو بچه و يكی از آنها نوه دارد. دلم می خواست 
وقت بيشتری با آنها بگذرانم اما كامی، پسرم، در خانه تنها بود. موافقت آنها را 

برای قطع شاخه ها گرفتم و به خانه برگشتم.  
خانه ما تقريبًا خالی بود. هنوز اسباب و اثاثيه زيادی نداشتيم. محسن اصرار 
می كرد بچه ديگری داشته باشيم؛ اما يك بچه ديگر برای من، به معنی پايبندی 
بيشتر بود. تقريبًا تمام مسئوليت نگهداری كامی به عهده من گذاشته شده بود. 
كاِر خانه و بچه داری تمام وقت بعد از ساعات اداريم را می گرفت. هر چند خريد 
خانه نوعی توافق با ادامه زندگی مشترك بود؛  اما هنوز ترديد داشتم. آيا زندگی 

من سرمشق خوبی برای فرزندانم خواهد بود؟
 چند روز بعد، باب و اليزابت به ديدنمان آمدند. محسن خيلی زود با باب گرم 
گرفت و او را برای ديدن درختها و گلهايی كه خودش كاشته بود، به حياط 
برد. اليزابت هم با آب و تاب، تاريخچه ای از زندگی همسايه ها و آدمهايی كه 
قبل از ما در آن خانه زندگی می کردند در اختيارم گذاشت. موقع رفتن، باب 
كه هيجان زده به نظر می آمد  و ديگر شمرده حرف نمی زد، دستهای مرا در 
دستهای استخوانيش گرفت و با لحنی كه از او انتظار نداشتم، گفت ساعات 
خوبی را در كنار ما گذرانده است. بعد، به من رو کرد و گفت كه چقدر زيبا 
هستم و از محسن پرسيد كه آيا تمام زنان ايرانی زيبا هستند؟ آنها كه رفتند 
محسن تا مدتی سربه  سرم می گذاشت و می گفت كه ديگر جرأت نمی كند مرا 

در خانه با همسايه ای چون باب تنها بگذارد! 
آن شب در رختخواب محسن دوباره بند كرده بود كه بچه ديگری مى خواهد. 
خوابم می آمد، اما او مى خواست عشق  بازی كند. حوصله اش را نداشتم. شايد 
اگر بيشتر اصرار می كرد باز مانند دفعات پيش تسليم می شدم تا زودتر از دستش 
خالص شوم. اما خوشبختانه زياد پاپی نشد، پشتش را به من كرد و خوابيد.  

اداره جا  در  را  به خانه رسيدم، متوجه شدم كه كليدم  وقتی  بعد،  روز  چند 
گذاشته ام. برای تلفن به محسن، به خانه جانسون ها رفتم. باب در خانه تنها 
به  با دقت  زير چتر موهای خاكستريش  از  آنها  بود. سگ كوچك و پشمالوی 
من نگاه می كرد. باب ليوانی شراب برای من و ليوانی برای خودش ريخت و 
در كنارم نشست. خانه تاريك و دم كرده بود. عكس قديمی و رنگ و رو رفته 
ای  از مراسم عروسی باب و اليزابت روی پيانو بود. روی تاقچه ها، عكسهايی 

 سيلويا
مهرنوش مزارعی
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افتخار می كردم كه او مال من است." باب برای چند دقيقه ساكت شد. سرش 
را پايين انداخت و با يخهای ليوان بازی كرد. بعد با صدايی كه به سختی شنيده 
می شد ادامه داد: "يك شب كه به خانه برگشتم سيلوی در خانه نبود. مدتی بود 
كه شبها دير به خانه می آمد؛ اما اين بار يادداشتی برايم گذاشته بود. نوشته بود 
برای زندگی زناشويی ساخته نشده. می خواست به دنبال چيزی بگردد كه به او 

رضايت بيشتری بدهد."
را  و دستهايش  كردم  پر  را  نوشابه اش  ليوان  بود.  احساساتی شده  كاماًل  باب 
در دست گرفتم. چند قطره اشكی كه در چشمانش جمع شده بود از البالی 
و  كرد  نزديك  لبهايش  به  مرا  دست  شد.  سرازير  پايين  به  صورتش،  خطوط 
نزد.  آن شب در  را روی دستهايم گذاشت و ديگر حرفی  بوسيد. بعد سرش 
رختخواب دستم را دور گردن محسن حلقه كردم و او را بوسيدم. تعجب كرده 
بود. مدتها بود كه نسبت به او توجهی نداشتم. عشقبازيهايمان اغلب يك طرفه 
بود، اما آن شب به اندازه او اشتياق داشتم. به همان گرمی سالهای اول آشنايی 
آن  از  بود  مدتها  كه  را،  بارداری  اسفنج ضد  بی آنكه  كرديم،  با هم عشقبازی 

استفاده می كردم، بكار ببرم.  
بزودی برای اطاق مهمانخانه كه خالی بود مبلمان جديدی خريدم و دوستان 
و آشنايانی را كه می خواستند به ديدن خانه جديدمان بيايند، برای شام دعوت 
كردم. درختها و گلهايی كه محسن كاشته بود داشتند بزرگ می شدند و حياط 

مان كم كم از ُلختی در مى آمد. 
یك روز يكشنبه، با محسن به سراغ باب و اليزابت رفتيم و از آنها خواستيم كه 
برای قدم زدن و خوردن صبحانه به ما بپيوندند. هر دو با خوشحالی پذيرفتند. 
كامی  و  من  افتادند.  جلو  بروند  تندتر  داشتند  دوست  كه  محسن  و  اليزابت 
همراه با باب پشت سر آنها بوديم. بزودی آنقدر از ما فاصله گرفتند كه ديگر 
نمی ديدمشان. بدم نمی آمد كه با باب تنها باشم. بعد از چند دقيقه كه از آب 
و هوا و اخبار محلی صحبت كرديم، از او پرسيدم بعد از آن  آيا سيلويا را ديده 
و يا خبری از او داشته است؟ جوابم را نداد. مدتی بدون آنكه صحبتی بين ما 
رد و بدل شود پا به پای هم راه رفتيم. به اولين كافی شاپ كه رسيديم باب 
پيشنهاد كرد چند دقيقه ای استراحت كنيم. دو قهوه و ليوانی آب پرتقال خريدم 
و روبروی باب نشستم. قبل از آنكه قهوه اش تمام شود شروع كرد: "مدتی طول 
كشيد تا به دوری سيلويا عادت كنم. همراه با دوست نزديكم َرندی وارد ارتش 
شدم. بعد از يك دوره تعليماتی ما را به يك شهر كوچك در كنتاكی فرستادند. 
تمام هفته در پادگان بوديم و آخر هفته ها می توانستيم به شهر برويم. بعد از يكی 
دو ماه در يك مهمانی، من و َرندی، با اليزابت و دوستش كلر آشنا شديم. بعد از 
آن، بيشتر تعطيالت را با آنها می گذرانديم. اليزابت دختر زيبايی نبود اما خيلی 
يهودی  بودند. يك خانواده  تقريبًا سرشناس  بود. خانواده اش در شهر  مهربان 
از نظر فرهنگی متفاوت بوديم و روحياتمان  در يك شهر كوچك و سنتی. ما 
به هم نمی خورد. اليزابت عاشق خياطی و خانه داری بود و تمام عمرش را در 
همان شهر كوچك بسر برده بود. لس آنجلس برايش دنيای ديگری بود. دنيايی 
پر از عجايب. بار اول كه مرا به خانواده اش معرفی كرد، زياد خوششان نيامد. 
عالقه ای نداشتند كه تنها دخترشان، با يك پسر مسيحی ارتباط داشته باشد. 
از مدتی که من و پدرش همديگر را بيشتر شناختيم توانستم به هم  اما بعد 
عالقه مند شويم. او هم، پيانو می نواخت و به همان موزيکی که من دوست 
داشتم عالقه مند بود. مادرش هم مرا مثل پسری که هميشه دلش می خواست 
داشته باشد، دوست داشت. اليزابت مرتب برايم شال گردن، دستكش و ژاكت 
می بافت و مادرش غذاهای مورد عالقه ام را می پخت. بعد از يكسال با هم نامزد 
شديم. بزودی در يك مراسم باشكوه كه بيشتر آدم های شهر و دوستان پادگان 
من در آن شركت داشتند عروسی كرديم. بعد برای ماه عسل به هاوائی رفتيم. 

روزی كه برگشتيم در ميان نامه های رسيده نامه ای از سيلويا پيدا كردم."
باب  كردند.  پيدا  كافه  آن  در  را  ما  و  برگشتند  رفته  راه  از  و محسن  اليزابت 
باب  سر  بر  چه  بداند  می خواست  محسن  بود.  ساكت  بازگشت،  راِه  تمام  در 
آورده ام كه هروقت با من تنها می شود چشمانش گريان می شود و یا در دنيای 
حال  از  آمد.  بديدنم  تنهايی  به  اليزابت  بعد  روز  چند  می كند!   سير  ديگری 
باب پرسيدم. گفت باب اين روزها حوصله ديدن و صحبت با كسی را ندارد. 
بعد گفت: "هرازگاهی از تمام دنيا كناره می گيرد. اوايل ازدواجمان، گاهگداری 
مقدار زيادی مشروب می خورد و شروع می كرد به نواختن پيانو با صدای بلند، 
كه تا نيمه ی شب ادامه داشت. بعد هم تا چند روز خودش را در اطاق حبس 
می كرد."  برای مدتی از خانه شان صدای شلوغی و بازی بچه ها نمی آمد. من و 
محسن هم دوباره به جان هم افتاده بوديم. او شب ها ديرتر می آمد و در كارهای 
خانه و بچه داری وظايفش را انجام نمی داد. مرتب به من ايراد می گرفت كه 
بی حوصلگی و بهانه جويی می كنم. دلم می خواست چند روزی كامی را با او تنها 
بگذارم و از آن شهر بروم اما جايی را نداشتم. كار و گرفتاری هم اجازه نمی داد. 
بعد از دو سه هفته، يك روز از روی ديوار خانه، باب را ديدم. داشت به گل های 
باغچه رسيدگی می كرد. به نظرم كوچك تر و خميده تر آمد. تا مرا ديد با صدای 

بود.  برگشته  به سرخوشی سابق  دوباره  و بش كرد.  زد و خوش  بلند صدايم 
مرتب از من تعريف می كرد و می گفت كه چقدر دلش برای گپ زدن با من تنگ 
شده است. دلم می خواست از سيلويا بپرسم. گويا خودش حدس زد. سرش را 
از روی حصار چوبی خانه باال آورد، صدايش را آرام كرد و گفت: "تا وقتی تو در 
اطراف من هستی راهی برای فرار از سيلويا ندارم. سالها طول كشيد تا او را 

فراموش كنم اما حاال بايد خودم را به حضور دايم او عادت بدهم."
باب  كه  گفت  و  زد  صدا  مرا  دخترشان  خانه  به  راهش  سر  اليزابت  بعد،  روز 
در  از خدا می خواستم.  بروم.  به خانه شان  ندارم  كاری  اگر  كه  است  خواسته 
آينه نگاهی به خودم انداختم. صورتم پريده رنگ و موهايم بی حالت بود. تصوير 
روشنی از سيلويا نداشتم. باب فقط از نگاه و رقصيدنش تعريف كرده بود. زنی 
كه شصت سال پيش نگاه، رنگ مو و قد و باالی مرا داشته. كمی آرايش كردم 
و لباسی را كه مدلی قديمی داشت پوشيدم. سيلويا را مجسم می كردم كه حاال 
پيرزنی به سن و سال باب است با چين و چروك های عميقی روی صورتش و 
دستهايی با رگهای برجسته و خال های قهوه ای.  باب منتظرم بود. بلوز و شلوار 
همرنگی برتن داشت و موهای سرش را به دقت شانه كرده بود. صدای موزيك 
آرامی می آمد. يك شيشه شراب همراه با دو ليوان كريستال روی ميز بود. برای 

لحظه ای احساس گناه کردم.  آيا به قرار مالقات با معشوقی آمده بودم؟  
باب دستهايم را در دست گرفت، بوسه ای بر آن زد و تشكر كرد كه به ديدنش 
رفته ام. بعد از نيم ساعت كه از هر دری صحبت كرديم گفت دلش می خواهد 
آهنگ،  تمام شدن  از  بعد  زد.  را  قبلی  آهنگ  همان  دوباره  بزند.  پيانو  برايم 
برای مدتی همانطور كه دستهايش روی شستی های پيانو بود ساكت نشست. 
به كنارش رفتم. دستهايم را بر شانه اش گذاشتم و پرسيدم كه سيلويا در نامه 
چه نوشته بود؟  "نامه تاريخ يك ماه قبل را داشت و به آدرس خانه ای كه با هم 
زندگی می كرديم فرستاده شده بود. بعد از جدايی از من به شهرهای مختلفی 
رفته بود و با مردهای ديگری آشنا شده بود. اما حاال ديگر آماده بود كه پيش 
فكرم  اولين  كنيم.  شروع  هم  با  را  جديدی  زندگی  می خواست  برگردد.  من 
برگشت به لس آنجلس و پيدا كردن او بود. سيلوی زيبای من آماده برگشتن به 
طرف من بود. من در اين شهر كوچك در كنار اين دختر ناآشنا چه می كردم؟ 
دختری كه برای جلب رضایت من شال گردن می بافت، لباسهای از مد افتاده ی 
بی قواره می پوشيد، و هر روز غذای جديدی می پخت. نامه بوی او را می داد. 
چند بار آنرا خواندم. بايد برمی گشتم! سيلوی تنها عشق زندگيم بود. چشمهای 
قشنگ و لبخندهای شيرين او را با اليزابت مقايسه می كردم. سه روز خودم را 
در اطاق زندانی كردم و اشك ريختم. اليزابت از تغيير حالتم متعجب شده بود. 
نامه را از او پنهان كردم. نقشه ی رفتن می كشيدم. اما نمی دانستم كه چطور به 
اليزابت بگويم. حتی يكبار تصميم گرفتم كه بدون گفتن كلمه ای او را ترك كنم 
و برايش فقط يك يادداشت بگذارم. اما در آخرين لحظه  فكر اينكه چه بر سر او 
خواهد آمد و چطور در آن شهر  كوچك انگشت نما می شود مرا از رفتن پشيمان 
او چه گناهی كرده بود كه آن طور به من عشق می ورزيد؟ خانواده اش  كرد. 
حاال برای من خانواده ای بود كه هيچوقت نداشتم. مادر و پدرش به من افتخار 
می كردند. چه طور می توانستم تمام اين ها را ناديده بگيرم و به سوی عشق و 

زندگيم فرار كنم؟"
 رويش را به طرفم برگرداند. سرش را روی سينه ام گذاشت و مانند پسربچه ای 

زار زد. دستهايم را دور شانه اش حلقه كردم و به نوازش موهايش پرداختم.
 از پشت پنجره می توانستم ببينم كه شاخه های درختها دوباره رشد كرده اند و 

از روی ديوار به حياط خانه ما سايه انداخته اند.
 

The English version of this story (Sylvia) has been published in 
The Lounge Companion Vol. 2 (Oxford England): A Collection of 
Creative Writing  
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چشمان آب رویا،
سکوت وانزوا

چون دو حیوان کوچک به هدایت ماه
از این آبها می نوشند ،

از این چشمان
اگر تو چشمانت رابگشایی

شب دروازه های خزه اش را می گشاید،
قلورو پنهانی آب دروازه هایش رامی گشاید،

آبی که از دل شب چکه می کند
واگر آنها راببندی ،

رودی، جریان بی صدا وآرام ،
به درونت سیالب می ریزد، پیش می رود، مکدرت می کند

شب کرانه های روحت را می شوید

نقب
با رنج بسیار، با یک بند انگشت پیشرفت درسال،

در دل صخره نقبی می زنم .هزاران سال
دندانهایم را فرسوده ام وناخنهایم را شکسته ام

تا به سوی دیگر رسم، به نور، به هوای آزاد وآزادی
و اکنون که دست هایم خونریز است و دندان هایم

در لثه هایم می لرزند، درگودالی، چاک چاک ازتشنگی وغبار،
از کار دست می کشم و در کار خویش می نگرم

من نیمه ی دوم زندگی ام را
درشکستن سنگ ها، نفوذ در دیوارها، فرو شکستن درها

و کنار زدن موانعی گذرانده ام که درنیمه ی اول زندگی
به دست خود میان خویشتن و نور نهاده ام

ترجمه: امیر میرعالئی
***

آثار ترجمه شده به فارسی: سنگ آفتاب )شعر(، کتاب زمان، تهران، 1350
 آزادی )گزیده اشعار(، ترجمه حسن فیاد، نشر ثالث، 

معرفی شاعران آمریکای التین

اکتاویو پاز در سال 1914 در مکزیکو سیتی، پایتخِت مکزیک چشم به جهان 
گشود. در دانشگاه ملی مکزیک در زمینه های حقوق و ادبیات تحصیل کرد. با 

تشویق و حمایت پابلو نرودا آغاز به شعر گفتن کرد و اولین دفتر شعرش را در 
سال 1933 به چاپ رساند.  در سال 1943 با بورسیه تحصیلی به آمریکا رفت و 
با شاعران نوپرداز آمریکایی آشنا شد و مطالعات دامنه دار و عمیقش را در باره 
هویت مکزیک آغاز کرد. حاصل تحقیقاتش کتابی شد به نام هزار توی تنهایی. 

در سال 1962 پاز به ِسَمت سفیر مکزیک در هند گماشته شد، در آنجا با ماری 
خوسه ترامیتی آشنا شد و ازدواج کرد. تاثیر تمدِن هند را می توان در کتاب های 

متعددی که طی مدِت اقامِت خود در آنجا نوشته دید، به ویژه کتاِب پرتوی از 
هند. پاز در سال 1968 در اعتراض به سرکوبی خونین تظاهراِت آراِم دانشجویان 

در مکزیکو سیتی، قبل از شروع بازی های المپیک، از مقام خود کناره گیری کرد 
و از آن پس تا واپسین سال های زندگی خود، سردبیری و نشر چند مجله معتبر 

ویژه هنر و سیاست را عهده دار شد.

در سال 1980 دانشگاه هاروارد به او دکترای افتخاری اهدا کرد و در سال 81 
جایزه سروانتس مهم ترین جایزه ادبی اسپانیا، نصیبش شد. در سال 1990، 

آکادمی ادبیاِت سوئد جایزه نوبل ادبیات را به پاز به پاِس نیم قرن تالش در زمینه 
شعر و ادبیات مکزیک اهدا کرد. پاز در سال 1998 در گذشت. ده دفتر نظم، پنج 

اثر نثر و دو مقاله بلند از وی به چاپ رسیده است.

دو شعر از ُاکتاویو پاز

شبانه
شب، چشمان اسبان که در شب می لرزند،

شب،چشمان آب درکشتزاری خفته،
شب درچشمان تو ،چشمان اسبان،که درشب می لرزند،

درچشمان آبی پنهانی تو
چشمان آب برکه،
چشمان آب چاه،
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www.pccus.org

                   نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود
                       نظرات مطرح شده در مقاالت، الزاما نظر هیات مدیره کانون نیست.

                      و پیک در رد و قبول و یا حک و اصالح مطالب وارده آزاد است.
                       با ما به نشانی زیر مکاتبه فرمایید.

           9265 Dowdy Dr. # 105, San Diego, CA 92126
           Tel (858) 653 0336ـ  *  Fax (619) 374 7335ـ
           Email: pcc@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 142( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس 

تا 30 سپتامبر به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی   ـ آمریکایی

www.iasfund.org     )858(  653 0336  ـ

خیریه یک دالر در ماه 0336  ـ653 )858(
P.O. Box 500923, San Diego, CA  92150 

http://www.facebook.com/pages/DollarـaـMonthـFund

AIAP  )858( 207انجمن متخصصین:  6232  ـ

www.aiap.org    جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.istaucsd.org   :انجمن دانشجویی ایستا
ISTA (Iranian STudent Association at UC San Diego)

بنیاد فرهنگی مهرگان: 7000  ـ 673 )858(
www.mehrganfoundation.org   

سمینار ساالنه  31 اوت  تا  3  سپتامبر  2012

خانه ایران: IRAN( 4726(   ـ232 )619(
یکشنبه ها از ساعت 12 تا 4 بعدازظهر. بلبوا پارک

www.paaia.org   PAAIA    پایا
Public Affairs Alliance of Iranian American

            www.niac.org   NIAC  نایاک
National Iranian American Councel

San Diego Museum of Art                      موزه هنر سن دیگو

www.TheSanDiegoMuseumofArt.org
facebook:  San Diego Museum of Art
twitter:  @SDMA • Tel:  619.232.7931

 Book Club  آخرین شنبه  هر ماه
Sufi Mediterranean Cuisine
5915 Balboa Ave، San Diego, CA 92111
http://nakhnamaa.blogfa.com

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 0336 ـ653)858(

گلریزان برای مرکز ایرانیان و جشن بیست و پنجمین سال 
مدرسه ایرانیان با هنرمندی ماز جبرانی

9 سپتامبر 2012
در هتل مریات دلمار ساعت 6 تا 10 شب

تلفن تماس:0336 ـ653 ـ858

آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن : 6389ـ717 )858(

آموزش تار  زیر نظر علی نوری   تلفن: 2774ـ262 )310(

آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن: 9634 ـ735 )858( 

آموزش دف  در محل دفتر کانون فرهنگی  زیر نظر علی صدر
سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر 

تلفن تماس 0336–653 )858(

 مدرسه ایرانیان سن دیگو 0336 ـ653 )858(

نام نویسی

شعبه اول    روز یکشنبه 9 سپتامبر 2012 
  C -2 ساعت 10صبح  تا   12   ظهر  در مدرسه مونت کارمل  اتاق

شعبه دوم   روز پنجشنبه 6 سپتامبر 2012  
C -2 ساعت ـ8-6 بعد از ظهر  در مدرسه مونت کارمل  اتاق

Registration:
Branch I: Sunday  
Branch I: Sunday September 9 at 10am to 12pm at Mt. 
Carmel High School Rome C-2

Branch II: Thursday  
Branch II: Thursday September 6 at 6pm to 8pm at Mt. 
Carmel High School Rome C-2

Mount Carmel High School 
9550 Carmel Mountain Road 
San Diego, CA 92129
For more information: 858 653-0336

  آکادمی رقص های ملی 0336  ـ653 )858(
  ثبت نام آکادمی رقص   

ُISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM 1:00 ـ PM
Registration Branch I: Sunday September 9 at 10am to 
12pm at Mt. Carmel High School Rome C 2ـ

Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129
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سارا و تارا
خوانندگان گرامی: در چند شماره گذشته پیک این صفحه را اختصاص 

داده بودیم به بحث دو برادر که اغلب دیدگاه های متفاوتی به وقایع 
و پدیده های جامعه و محیط داشتند. در این شماره به خاطر نزدیکی 

انتخابات ریاست جمهوری و شرایط ویژه جامعه از دو دوست خیالی دیگر 
درخواست کرده ایم نظراتشان را نسبت به کاندیداها و شرایط موجود بیان 
کنند. دو میهمان این صفحه تارا و سارا نام دارند. ما هیچگونه نظری در 

رابطه با دیدگاه های این دو شخصیت نداریم و قضاوت را به عهده شما 
می گذاریم.

تارا: من فکر می کنم رامنی با انتخاب پال رایان به عنوان معاون، شانس 
خودش را  برای انتخاب شدن از بین برد. اگه تا حاال خیلی ها فکر می 
کردن که رامنی میانه رو هست و با اون رادیکال های »تی پارتی« خط 

کشی داره با این کارش کار رو خراب کرد. خیلی ها امیدوار بودن که 
با سابقه ای که از خودش نشون داده، وقتی انتخاب شد و این داد و 

بیدادهای انتخابات تموم بشه برگرده به اصول پایه ای حزب جمهوری 
خواه و بتونه به صورت یک آدم به اصطالح میانه رو حکومت کنه. ولی با 

این کارش همه اون رشته ها رو پنبه کرد و زیر فشار راست ها خم شد.

سارا: تو که باید از این قضیه خیلی خوشحال باشی. چون به قول تو دیگه 
شانسی برای انتخاب شدن نداره. 

تارا: آره خوشحالم، چون بعضی وقتا نگران می شدم که بخاطر بحران 
اقتصادی ممکنه خیلی از مستقل ها به سمت اون برن. ولی با این کارش 

در واقع انتخاب مجدد اوباما را تضمین کرد!

سارا: من بر خالف تو فکر می کنم بهترین انتخاب رو کرد. چون به نظر 
من مشکل بود رامنی بدون پشتیبانی "تی پارتی' انتخاب بشه. اون توی 

خیلی از مواضعش زیاد تفاوتی با اوباما نداشت. توی مسایل اقتصادی 
و اینکه چطوری می شه از این بحران دراومد و کسر بودجه و قرض رو 

سروسامون داد حرف مشخصی نمی زد. ولی رایان توی مسایل اقصادی 
صاحب نظره و برنامه مشخص ارائه داده. دقیقا می دونه چطور از مصرف 

بی رویه دولت جلوگیری کنه و چطور کار ایجاد کنه. تا این کارها نشه 
وضع اقتصادی و بیکاری از این هم بدتر می شه.

تارا: دقیقا به همین دلیله که فکر می کنم االن دیگه دست رامنی روشده. 
برنامه مشخص آقای رایان اینه که از سوشیال سکیوریتی، مدی کر، 

مدیکید و آموزش و پرورش بزنه و از طرفی مالیات پولدارهای بزرگ رو 
هم کم کنه. تو فکر می کنی این برنامه عقالنیه؟ تو فکر می کنی اکثر 

بازنشسته ها که با این کمک ها زنده اند به اون رای بدن. حتما اینو هم 
می دونی که اکثر کسایی که تو این مملکت رای میدن همین مسن ها و 
بازنشسته ها هستند. حاال بازم فکر می کنی این برنامه اقتصادی موفق 

بشه؟

سارا: آره من فکر می کنم هر آدم عاقلی می فهمه که دولت نمی تونه 
همینجوری قرض کنه و خرج کنه و هی بزرگتر بشه. باید جلوی خرج های 
بی رویه رو گرفت. می دونی چقدر ما مقروضیم؟ می دونی چقدر فقط به 
چین بدهکاریم؟ اینجوری که نمی شه. هر کسی باشه به ورشکستگی می 

افته. وقتی نداری باید جلوی خرج کردن رو بگیری.

تارا: ببین منهم معتقدم که باید یه باالنسی بین مخارج و درآمدها باشه. 
مسلما هم می شه جلوی بعضی اسراف ها را گرفت. مهمترین و بزرگترین 

هزینه های دولت مخارج نظامیه. آقایون نه تنها از کم کردن این هزینه 
ها حرف نمی زنن که اونارو می خوان زیادتر کنن. چرا بودجه نظامی 

آمریکا از مجموع سی کشور بزرگ دیگه دنیا بیشتره؟ چرا بیش تر از نصف 
هزینه های کشور در رابطه با ماشین نظامیه؟ ما چرا باید توی ژاپن و 

آلمان هر کدوم چهل  پنجاه هزار سرباز داشته باشیم؟ آیا اینا نمی دونن 
که جنگ جهانی دوم سالها پیش تموم شده؟ آمریکا اینهمه پایگاه نظامی 

توی جاهای مختلف دنیارو واسه چی می خواد؟ کدوم کشور می خواد 
به آمریکا حمله کنه؟ با این همه هزینه می دونی این مملکت می تونست 

چی بشه؟ این که طرح اقتصادی نشد که از سوشیال سکیوریتی، مدی 
کر، مدی کید، آموزش و پرورش ، راه سازی، توسعه و بهداشت و همه و 

همه رو کم کنی و به بودجه نظامی اضافه کنی.از طرف دیگه به شدت ضد 
مالیات هم باشی.

سارا: زیاد راه دور نرو. بودجه نظامی توی زمان همین آقای اوباماتون 
حتی بیشتر هم شده. ما مجبوریم واسه حفظ صلح و جلوگیری حمله به 
منافعمون قدرت نظامی مطلق داشته باشیم که حتی کسی به فکر حمله 
به ما هم نیفته . از نظر مالیات هم توی این شرایط بد اقتصادی بخوای 

مالیات رو هم بیشتر کنی که وضع بدتر می شه. این پولدارهایی که همش 
ازشون دم می زنی، اینا کسانی اند که کار ایجاد می کنن.  اگر بشه حتی 

باید مالیات کمتری از اونا گرفت که تشویق بشن و کار ایجاد کنن. تنها 
راه بیرون آمدن از این بحران بیکاری و رکود اقتصادی ایجاد کاره. از اینا 
گذشته رامنی و رایان به یک اصول اخالقی ای معتقدند که با من بیشتر 

می خونه، می دونی که من مخالف ابورشن ام. از طرف دیگه به ارزش 
خانواده و حرمت ازدواج اعتقاد دارم.

تارا: ببین برای من قابل درکه که تو مخالف همجنسگرایی و ازدواج غیر 
سنتی باشی و یا در مورد حق زن در مورد بدن خودش چه نظرهایی 

داشته باشی. چندین بار درباره این ها با هم صحبت کردیم و دیدیم که 
اثری نداره. اینا با دیدگاه مذهبی تو ربط داره و اعتقاداتت محترمه. بنابر 
این اصال وارد این جور بحث ها نمی خوام بشم. ولی از تو بعید می دونم 

که از سیاست های اقتصادی این ها حمایت کنی. تو آدم تحصیل کرده ای 
هستی و اهل علم و آزمایش و اینجور چیزها. اینا دیگه نباید به احساسات 

مذهبی ربط داشته باشه. مگه این سیاستها در هشت سال بوش اجرا 
نشد؟ مگر این سیاستها نبود که مملکت رو به ورشکستگی کشوند، 
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اونم با دوتا جنگ با اون هزینه های جانی و مالی. حاال دوباره بیاییم 
سیاستهایی که ورشکستگی شون به همه عالم ثابت شده رو دوباره علم 

کنیم و فکر کنیم این بار نتیجه دیگه ای خواهد داشت؟

سارا: چرا تو اثرات فاجعه یازده سپتامبر رو در نظر نمی گیری. اون 
جنگ ها و اون کسر بودجه ها، همه در اثر جنگی بود که به این مردم 

تحمیل شد. وقتی تروریست ها در همه جاهای دنیا به منافع آمریکا 
حمله می کنن وقتی می آن در قلب نیویورک سه چهار هزار نفر بی 
گناه رو از بین می برن چه انتظاری داری؟ نباید دفاع کرد و اونارو 
از بین برد؟ ولی االن مساله اصلی رکود اقتصادی و بی کاریه که به 

نظر من اوباما نتونسته کاری از پیش ببره. هنوز این همه بیکار وجود 
داره. اینقدر قوانین و کنترل کمپانی های بزرگ طاقت فرسا شده که 
این شرکت ها جایی برای رشد ندارن. بعد هم باالتر از همه این اوباما 

کره. حاال که شرکت های کوچک می خوان تکون بخورن و کارگر 
استخدام کنن مجبورشون می کنن بیمه بخرن. همه اینا هزینه های 
جاری دولت رو هم زیادتر می کنه و در نتیجه به کسری بودجه اضافه 
می کنه. آیا این روش مقابله با کسر بودجه است؟ به نظر من رامنی 

با شم اقتصادی ای که داره و موفقیت خودشو نشون هم داده، همراه 
با برنامه های پال رایان می تونن اوضاع اقتصاد رو بهتر کنن و دوباره 

آمریکا رو به جایگاه واقعی اش توی دنیا بنشونن.

تارا: برای من جالبه که نتیجه گیری می کنی که اوباما نتونسته 
وضع اقتصادی رو درست کنه، که البته ادعای درستی نیست و وضع 

اقتصادی نسبت به چهار سال پیش خیلی بهتر شده. ولی شماها نمی 
خواین بببینین. از طرفی در نظر نمی گیری که اون وضع اقتصادی 

نتیجه کارکرد 8 ساله جورج بوش بود. چرا فکر می کنی همون 
سیاست های بوش اینبار جواب دیگه ای خواهد داد؟
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شیرینی اش را ِبزی، 
هر چند کوته است و پر از نغمه های تلخ

داخل تونل بودیم که قصه را شروع کرد. چند دقیقه ای می شد که میانمان 
سکوت بود. گویی می خواست زمانی سخن را از سر بگیرد که در تونل باشیم. 
مهدی از بچه های فوق لیسانس بود و همیشه بیشتر از سنش می فهمید. 
تازگی وارد  به  برای منی که  را می شد بخوانی.  در نگاهش عمق تفکراتش 
دانشکده شده بودم همسفر خوبی بود. اتوبوس پر بود از بچه های دانشکده 
که هر یک مشغول به کاری بودند. یک عده در انتهای اتوبوس روی کولمن 
دیگر خواب  ای  رقصیدند. عده  و می  و می خواندند  بودند  گرفته  رنگ  آب 
بودند و گویی از سفر تنها در فکر مقصد. زیاد درکشان نمی کردم، چرا که 
برای من همواره مسیر به جذابیت مقصد بوده و هست؛ که مقصد یکیست 
و مسیر دائما در تغییر. تا آنجا که حتی اگر هرگز نرسم گویی چیزی از دست 
نداده ام.  نظر مهدی را پرسیدم و صحبتی طوالنی در مورد زندگی، هدف و 
امید میانمان شکل گرفت. مهدی خوب صحبت می کرد و جمالتش سرشار از 

امید و شور زندگی بود. جمالتی 
که می شد هر کدام را ساعت 
به  صحبت  کرد.  حالجی  ها 
رسید  که  زندگی  های  شادی 
سکوت کرد. هر دو به فکر فرو 
رفتیم. به کندوان که رسیدیم 
سکوت را شکست.   گفت که 
می خواهد یک قصه ی قدیمی 
دوباره سکوت  و  بخواند.  برایم 
کرد. چند دقیقه ای به بیرون 
خیره بود. پیش خود فکر کردم 
و  روشنایی  نزاع  به  شاید  که 
شاید  یا  و  شده  خیره  ظلمات 
تاریکی  و  نور  میان  ی  فاصله 
هایی  چراغ  شمارد.  می  را 
پنجره  کنار  از  سرعت  با  که 
را  خود  جای  و  گذشتند  می 
دادند.  می  مطلق  تاریکی  به 
خواستی  می  تاریکی  به  تا 
راه  از  دیگر  نوری  کنی،  عادت 
چون  که  هایی  نور  میرسید. 
بودند  زیبا  مستعجل  دولت 
ولی پایدار نه... هردو غرق در 

سکوت بودیم. کاغذی از جیبش دراورد. تایش را باز کرد و کمی باالیش گرفت 
تا در نور محو اتوبوس آن را ببیند و خواندن را شروع کرد:

عمری سر در الک خویش داشته و آبرویی انباشته. آردها بیخته و الک آویخته، 
سرد و گرم روزگار چشیده.ماجرا ها دیده و حکایت ها شنیده. ریشی سپیده 
و گرده ای خمیده، اما پیوسته در دیار خود زیسته؛ پیر... روزی پرسه زنان 
تازه کند، کنار جوی نشست و مشتی  تا نفسی  تا به چشمه رسید.  میرفت 
آب بر صورت زد. خمیدگی قامت سبب گشت تا عکس رخسار بر آب بیند. 
لبالب و غمی اش نهفته در  شکسته و محو پیری دید که کاسه ی عمرش 
چهره، از آرزویی که در پیله ی فراموشی تنیده بود. در خاطر گذر داد روزگار 
درازی که خیال دیدار آن یار سفر کرده در سر می پروراند. آنکه رفت و هیچ 
گاه باز نیامد.  و او که هماره عزم سفر برای جستجوی محبوب را به فرداها 
فکند . بغض سرکوب این آرزوی دیرین ناگاه بر دیدگانش ژاله شد. لختی در 
همان حال به تامل گذراند. آنگاه چیزی در درونش شکفت؛ عزم جزم کرد 
و خواست. و چون بخواست، بر خاست. بی درنگ به خانه شد.  توشه ای 
مختصر گرد آورد  و صبح دگر پیش از سپیده دم به کاروان سرای رفت.  جرس 
چو فریاد برآورد، کاروان خود را به سینه ی خشک بیابان سپرد.  طول روز تیغ 

خورشید بود و خاک و خوی. سایه ها چو طویل گشت، ساربان عنان کشید 
و فرمان ایست داد. خیمه ها افراشتند و آتشی افروختند. جوانان گرد آتش 
به کار طرب شدند و غوغا به بیابان فکندند. پیرخسته لیک آن طرف تر  به 
میان دو تخته سنگ بساط گسترد، تا به دور از هیاهو دمی بیارامد. دیده بر 

هم نهاد و به خوابی بس عمیق فرو رفت. 
 خورشید چو از میان دو سنگ راه بر او یافت، از جای جهید که آفتاب میانه 
ی آسمان بود و به مثل »کاروان رفت و  تو در خواب و بیابان در پیش«،  او 
بود و آفتاب و بیابان. دلش تهی شد و زانوانش لرزان. تشویش، عرقی سرد 
به  بساط  میافت.  را  قافله  بایست  می  نبود.  درنگ  نشاند. جای  پیکرش  بر 
سرعت برچید و روان شد. زمان می گذشت و از کاروان هیچ اثر نبود. تنها 
آفتاب سوزان  و حرارت بیابان بود که شانه به شانه اش می آمد. خورشید که 
در خون نشست باز ایستاد تا شب را صبح کند. پیش از طلوع به پا خاست. 
و می گذشت  رفت   هرچه می 
غریب تر و درمانده تر می شد.  
و  بود  برده  را  امانش  تشنگی 
تر  خشک  دهانش  از  مشکش 
می نمود. تمام روز پیش رفت، 
و  گرگ  سردرگم.  و  پریشان 
دستان  دور  از  که  بود  میش 
تازه  جانی  شنید.  صدایی 
و کمک  آورد  بر  فریاد  و  یافت 
خواست. دوباره به صدا گوش 
سپرد؛ این بار نزدیک تر بود و 
بود  افسوس که کاروان سراب 
زوزه  گرگان  از  امید  صدای  و 
دوان  دوان  که  بیابان،  کش 
بودند.  حرکت  در  سویش  به 
خشکید،  سینه  در  نفسش 
تا  و  بینداخت  داشت  هرچه 
گام که  دوید. هر  جان داشت 
برمی داشت گرگان را نزدیکتر 
می یافت. عن قریب بود گرفتار 
ناگهان چاهی بدید.  شود که  
پنداشت که در این چاه به هر 
ی  طعمه  به  آید  گرفتار  بالیی 
گرگان شدن ارجح است. پس خود را به چاه افکند. در میانه ی زمین و هوا 
بود که چشمش به ته چاه افتاد. ماری عظیم چون اژدهایی دهان گشوده بود 
و برای لقمه ی باد آورده لحظه می شمارد. سراسیمه چونان که در چاه فرو 
می رفت بر دیواره اش پنجه می کشید بلکه در چیزی قالب کند. تقالیش به 
ثمر نشست و چنگ زد در بوته ای که بر دیواره ی گودال ریشه کرده بود. و 
همچون آونگی بر کمر چاه آویخت. نفسی کشید و به باال نظر کرد، همه برق 
چشمان و دندان گرگان دید. سر به زیر کرد،  دهانی گشاده دید و مار را در 
انتظار. بوته را نظاره کرد که تاب سنگینی نداشت و لخت لخت ریشه از خاک 
بر می کشید. لبخندی تلخ زد از این درماندگی که پایانش را نزدیک می دید. 
بر شاخ و برگ بوته خیره بود و ریشه شماری می کرد که ناگاه چیزی نگاهش 
پرداخته  ای  شاخه  گرد  نیک  عسل  مگسان  که  بود  خرد  کندوای  ربود.  را 
بودندش. با دست دگر انگشتی در آن خیساند و در دهان فرو برد. درنگ کرد، 
نفسی کشید، لبخندی به لب آورد و با خود گفت » چه عسل شیرینی...«...
.. نفسم حبس بود. به انتهای تونل رسیده بودیم. مهدی را نگاه کردم. به 

آرامی سرش را تکان داد و گفت »و داستان هم اینجا تمام می شود.« 
نور خورشید گرم تر از پیش به صورتم تابید.

بهنام حیدری
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علی معتمدی

زبان   به  بخواهند  را  اسمش  حتی  که  آمد  می  خوششان  همه  راستش  خوب 
به همدیگر  دارند  که  را  هایی  نقشه  و  پالن  به شوخی هم که شده  و  بیاورند 
بگویند. یکی از خانه ای که در هاوایی یا فالن جزیره خواهد خرید می گفت و آن 
یکی از کلکسیون ماشینی که می تواند داشته باشد، بعضی ها هم می گفتند 
با مقداری از پولش خیریه  باز می کنیم و خالصه نظرها متفاوت بود. ولی چیز 
مشترک در این وسط “آه” از ته دلی بود که همه آخر سر به نشانه افسوس می 
کشیدند. موضوع بحث آن شب شده بود “التاری” یا همان بخت آزمایی به قول 
بعضی ها. دورهم نشسته بودیم و گپ می زدیم که فیلمان هوای هندوستان 
کرده بود و خوشبختی و آرزوهای رنگارنگ دست نیافتنی. وقتی مهمانی آن 
شب تمام شد و به خانه برگشتم، هنوز در فکر بودم. یاد سال ها پیش افتادم 
که هنوز در ایران بودم. آن روزها یک “التاری” راه انداخته بودند به اسم “ارمغان 
بهزیستی” و هر ماه ملت بلیط بختشان را امتحان می کردند، به امید بردن 
حدود 100 میلیون تومان. خوب جایزه اش هم انصافا بدک نبود برای آن روزها 
و باورتان شاید نشود چقدر دلم می خواست که اسم من دربیاید. یعنی اصال 
روز و شب فکر و ذکرم همین 100 میلیون شده بود و با خودم می گفتم که اگر 
اسم من در بیاید دیگرهیچ چیز نمی خواهم در زندگی و تا آخرعمر”خوشحال” 
می  روزها  بودم!  کشیده  نقشه  یک  و  هزار  پولش  برای  و خالصه  بود  خواهم 
گذشت و من همچنان در انتظار “خوشحالی” نشسته بودم که روزی بر حسب 
اتفاق درحال خواندن مجله ای، مطلبی به نظرم خواندنی رسید. مطلب راجع 
به نتیجه یک مطالعه علمی بود که میزان خوشبختی دو گروه کامال متفاوت 
را مقایسه کرده بود. گروه اول کسانی بودند که برنده بلیط التاری و گروه دوم 
افرادی بودند که بر اثر یک تصادف رانندگی معلول شده بودند. تا چند روز باورم 
نمی شد که نتیجه آن مطالعه علمی واقعیت داشته باشد. ادعا کرده بود که 
میزان “خوشحالی” هر دو گروه بعد از گذشت یک سال از برنده شدن التاری یا 

تصادف رانندگی یکسان است ! )1(  شما باور می کنید؟

با اینکه مطمئن بودم که مطلب علمی چاپ شده در مجله کامال معتبر است، 
هضم آن اصال برایم آسان نبود و تا مدتی با خودم کلنجار می رفتم. همیشه فکر 
می کنم که زیبایی درس های بزرگ زندگی اینست که ابتدا غافلگیرت می کنند 
و سعی می کنی تا انکارشان کنی. ولی زمان که می گذرد آرام آرام بی آن که 
بدانی، در تمام وجودت رخنه می کند و در نهایت به آن خو می گیری. هر چه 
می گذشت بیشتر و بیشتر به درستی مطلب پی می بردم. داستان زندگی خودم 
شاهد آن مدعا بود. یاد همه آن خواسته هایی می افتادم که روزی برایم “آرزو” 
حساب می شد ولی به محض بدست آوردنشان آنقدر به داشتنشان عادت می 
کردم که دیگر نمی دیدمشان.  انگار داشتن و نداشتنشان درعمل فرقی نمی 
کرد. مثال یادم رفته بود که سه چهار سال پیش از آن “آرزو”ی قبولی در کنکور 
را داشتم و حاال رتبه سیصد کنکور شده ام خیر سرم. دیگر فهمیده بودم که 
اگر روزی “التاری” را هم ببرم حتما چیزهای بیشتری به “داشته”هایم اضافه 
می شود ولی در میزان “خوشحالی”ام  در دراز مدت تاثیری نخواهد داشت! 
آن روز بود که برای اولین بار تصمیم گرفتم تمرینی انجام دهم. لیوانی خالی 
همان  به  دقیقا  زندگی،  در  “داشته”هایم  همه  مقدار  اندازه  به  و  برداشتم  را 
اندازه ای که احساس می کردم که “دارم” و از زندگی بهره مند شده ام توی 
آن آب ریختم. لیوان تنها تا کمتر از نصف پر شده بود. لیوان را روی میز اتاقم 
گذاشتم، روی صندلی نشستم و با دقت برای چند دقیقه به آن زل زدم. اول 
حواسم بیشتر به قسمت خالی لیوان پرت می شد. من باید سعی می کردم تا 
تنها نیمه پر آن را نگاه کنم، نیمه “داشته”هایم را. نکته جالب این بود که هر 
چه می گذشت تمرکزم روی نیمه پر لیوان بیشتر و دیدنش برایم لذت بخش تر 
می شد و حتی بیشتر دوستش می داشتم. شاید برای اولین بار بود که تک تک 
داشته های زندگی ام را به یاد می آوردم و به معنای واقعی احساس می کردم 
که “خوشحالم”. از آن روز به بعد تصمیم گرفتم تا هر چند وقت یکبار این تمرین 
را انجام دهم. از آن موقع لیستی تهیه کردم از”داشته”هایم و هر بار با گذشت 
زمان اصالح، و به روزاش می کنم. حاال دیگر به تجربه می دانم که مقدار آبی 
ندارد!  تاثیری  ریزم اصال در میزان “خوشحالی”ام   لیوان می  که هر دفعه در 
گاهی کمتر از نصف لیوان پر است و گاهی بیشتر از نصف ولی تنها چیزی که 
اهمیت دارد نگاه من است که معطوف دوست داشتن “داشته”هایم می شود.

خوب چندان مشکل نیست که فهمید آن دسته از آدم ها که حقیقتا قدر داشته 
آن  جزو  شما  اگر  ترند.  سایرین”خوشحال”  از  مراتب  به  دانند  می  را  هایشان 
دسته هستید یا واقعا تالش می کنید که باشید بسیارعالی است. ولی با همه 
این ها اگر هنوز هم گاهی احساس می کنید که چیزی کم است و کار روزمره 
تان تمام آن چیزی نیست که از زندگی می خواهید، ادامه این مقاله برای شما 
نوشته شده است. من بر این عقیده ام که خوشحالی لذت بخش تر و واالتری 

هم هست، حداقل برای بعضی افراد. خوشحالی بزرگ تری که انگیزه ای می 
شود برای حرکت کردن و انجام دادن کارهای بزرگ در زندگی. کارهای بزرگ در 
هر زمینه ای، از موسیقی و فیلم سازی بگیرید تا نقاشی، معماری و مهندسی 
و غیره ... از “محسن نامجو” یی که عاشقانه آهنگ می سازد و می خواند تا 
“اصغر فرهادی” که فیلم هایش را دنیا تحسین می کنند و ... همه و همه یک 
نقطه مشترک دارند و آن اینست که آن ها به دنبال “خوشحالی” واالتری قدم 
برمی دارند. خوشحالی ای که دیگران را نیز از آن بهره مند می کنند و من آن را 
“اشتیاق”)passion(می نامم. استیو جابز بنیانگذار فقید کمپانی اپل می گوید 
که تنها راه برای خوشحالی حقیقی انجام کارهای بزرگ است و تنها راه انجام 
کارهای بزرگ اینست که به کاری که کنید “اشتیاق” داشته باشید. بزرگی  کار را 
تنها خود شمایید که تعیین می کنید. اصال مهم نیست که تا چه اندازه معروف 
باشید، حتی مجبور  داشته  غریبی  و  استعداد عجیب  که  نیست  و الزم  شوید 
نیستید که شغل و حرفه خود را تغییر دهید. زیرا حتی کوچک ترین کارها نیز با 
بزرگ ترین عشق ها، بی نهایت می شود. نکته مهم اینجاست که به محض پیدا 
کردن راه خود و قدم برداشتن در جهت اش، خوشحالی و شور فراوان زندگیتان 
را فرا می گیرد. اگر هنوز اشتیاق خود را پیدا نکرده اید، اصال ناامید نشوید. 
برای خود من بیش از یک سال طول کشید تا بعد از مقدار زیادی سعی و خطا 
باالخره پیدایش کنم. امروز معتقدم که نوشتن، صحبت و مشاوره در موضوعات 
خودسازی )personal development( راهی است که می توانم دیگران را در 
خوشحالی ام سهیم کنم. کاری که در آن توانایی و اشتیاق فراوان دارم و سطر 

سطر مقاله هایم مملو ازعشقی است که به خوانندگان آنها می ورزم.
1_ رجوع شود

”Lottery winners and accident victims:is happiness relative?“
Brickman P et al. – J Pers Soc Psychol.  Aug 1978 

Ali Motamedi
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صحبتی با آنها که 
می خواهند خوشحال باشند
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. یكی و یكی.

 ـ یازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توی جیبش ریخت .

 ـ به آهستگی گفت: متشّكرم!

 ـ جا خوردم، در حالی كه سخت عصبانی شده بودم شروع كردم به قدم زدن 
در طول و عرض اتاق.

 ـ پرسیدم: چرا گفتی متشكرم؟

 ـ به خاطر پول.

 ـ یعنی تو متوجه نشدی دارم سرت كاله می  گذارم؟ دارم پولت را می   خورم؟ 
تنها چیزی می   توانی بگویی این است كه متشّكرم؟

 ـ در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادند.

 ـ آن  ها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب، تعجب هم ندارد. من داشتم به 
به شما هشتاد روبل می    دهم.  شما حقه می  زدم، یك حقه   ی كثیف حاال من 

همشان این جا توی پاكت برای شما مرتب چیده شده.

ممكن است كسی این قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نكردید؟ چرا صدایتان در 
نیامد؟

ممكن است كسی توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟

لبخند تلخی به من زد كه یعنی بله، ممكن است.

كه  را  روبلی  و هشتاد  عذر خواستم  كردم  او  با  كه  بی  رحمانه   ای  بازی  بخاطر 
برایش خیلی غیرمنتظره بود پرداختم.

برای بار دّوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس، گفت: متشكرم!

پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فكر كردم:

در چنین دنیایی چقدر راحت می  شود زورگو بود...

همین چند روز پیش، پرستار بچه   هایم را به اتاقم 
دعوت كردم تا با او تسویه حساب كنم.

رودربایستی  اّما  بالتان خالی است  و  بنشینید می    دانم كه دست  او گفتم:  به 
دارید و آن را به زبان نمی   آورید. ببینید، ما توافق كردیم كه ماهی سی   روبل به 

شما بدهم این طور نیست؟

 ـ چهل روبل.

 ـ نه من یادداشت كرده    ام، من همیشه به پرستار بچه  هایم سی روبل می   دهم. 
حاال به من توجه كنید.

شما دو ماه برای من كار كردید.

 ـ دو ماه و پنج روز

 ـ دقیقًا دو ماه، من یادداشت كرده   ام. كه می  شود شصت روبل. البته باید ُنه 
تا یكشنبه از آن كسر كرد. همان طور كه می     دانید یكشنبه   ها مواظب »كولیا« 
واسیلی  »یولیا   .  .  . تعطیلی  سه  می  رفتید.  بیرون  زدن  قدم  برای  و  نبودید 
    اونا« از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین  های لباسش بازی می   كرد ولی 

صدایش درنمی   آمد.

 ـ سه تعطیلی، پس ما دوازده روبل را می   گذاریم كنار. »كولیا« چهار روز مریض 
بود آن روزها از او مراقبت نكردید و فقط مواظب »وانیا« بودید فقط »وانیا« 
و دیگر این كه سه روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد 

بعد از شام دور از بچه   ها باشید.

دوازده و هفت می  شود نوزده. تفریق كنید. آن مرخصی   ها ؛ آهان، چهل و یك  
 روبل، درسته؟

چشم چپ »یولیا واسیلی     ِاونا« قرمز و پر از اشك شده بود. چانه   اش می  لرزید. 
شروع كرد به سرفه كردن    های عصبی. دماغش را پاك كرد و چیزی نگفت.

 ـ و بعد، نزدیك سال نو شما یك فنجان و نعلبكی شكستید. دو روبل كسر 
كنید .

فنجان قدیمی   تر از این حرف   ها بود، ارثیه بود، اّما كاری به این موضوع نداریم. 
قرار است به همه حساب    ها رسیدگی كنیم.

موارد دیگر: بخاطر بی    مباالتی شما »كولیا« از یك درخت باال رفت و كتش را 
پاره كرد. 10 تا كسر كنید. همچنین بی    توجهیتان

می  بایست  شما  كند  فرار  »وانیا«  كفش   های  با  خانه  كلفت  كه  شد  باعث 
چشم  هایتان را خوب باز می    كردید. برای این كار مواجب خوبی می   گیرید.

پس پنج تا دیگر كم می  كنیم.
در دهم ژانویه 10 روبل از من گرفتید...

» یولیا واسیلی       ِاونا« نجواكنان گفت: من نگرفتم.

 ـ اّما من یادداشت كرده   ام .

 ـ خیلی خوب شما، شاید؟

 ـ از چهل ویك بیست و هفت تا برداریم، چهارده تا باقی می   ماند. چشم   هایش 
پر از اشك شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق می   درخشید. طفلك بیچاره !

 ـ من فقط مقدار كمی گرفتم . در حالی كه صدایش می   لرزید ادامه داد: من 
تنها سه روبل از همسرتان پول گرفتم . . . ! نه بیشتر.

 ـ دیدی حاال چطور شد؟ من اصاًل آن را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده 
تا به كنار، می   كنه به عبارتی یازده تا، این هم پول شما سه   تا، سه   تا، سه   تا . . 

متشکرم 
 آنتوان چخوف
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احمد شاملو  و  هانا آرنت
Shamloo and Hanna Arendt

دکتر احمد فتاحی پور

یاد  به  دیگر  یکبار  مرا  شمالی  آفریقای  و  میانه  خاور  در  اخیر  وقایع 
شادروان احمد شاملو و قصیده معروفش "و چه قصاب خانه ای است 
این دنیای بشریت" انداخت. انسان ها یکدیگر را به عناوین مختلف "می 
کشند و می کشند و می کشند". در طول زمان آدمها خود را به گروه 
های گوناگون تقسیم کرده اند و هر گروهی در صدد از میان بردن گروه 
دیگر بر آمده و در صورت موفقیت بدان افتخار کرده است! چرا؟ بگذارید 

نخست شعر شادروان احمد شاملو را با هم مرور کنیم:
"وچه قصاب خانه است این دنیای بشریت"

" در زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است
زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است

زمان ناصر الدین شاه می کشتند که بابی است
زمان محمد علی شاه می کشتند که مشروطه طلب است

زمان رضا خان می کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است
زمان پسرش می کشتند که خراب کار است

امروز توی دهانش می زنند که منافق است و 
فردا وارونه بر خرش می نشانند و شمع آجین اش می کنند که ال مذهب 

است
اگر اسم و اتهامش را در نظر نگیریم چیزی عوض نمی شود

تو آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است
حاال تو اسرائیل می کشندکه طرفدار فلسطینی ها است

عرب ها می کشند که جاسوس صهیونیست ها است
صهیونیست ها می کشند که فاشیست است

فاشیست ها می کشند که کمونیست است
کمونیست ها می کشند که آنار شیست یک است

روس ها می کشند که پدر سوخته از چین حمایت می کند
چینی ها می کشند که حرام زاده سنگ روسیه را به سینه می زند

و می کشند و می کشند و می کشند."

این  به  تربیتی  و  اجتماعی  علوم  دانشمندان  سایر  و  روانشناسان 
)Nature( و محیط  اکتفا می کنند که دو عامل طبیعت  پاسخ کلی 
از  انسان ها می شوند و برخی  بین  )Environment( موجب جنگ 
رفتار های "غیر انسانی" را سبب می شوند. فالسفه نیز از دیدگاه گسترده 
تری به رفتار آدم ها اندیشیده اند و اکثرا گناه را متوجه "اجتماع" و نهاد 

های اجتماعی می دانند.
می  کرده  تحصیل  های  انسان  از  برخی  چه  اگر  که  داشت  توجه  باید 
کوشند تا حد امکان "آزاد منشانه" و "انسانی" فکر کنند و با رفتار های 
"متمدنانه" بر خوی وحشیانه برخی دیگر از انسان ها غلبه نمایند، ولی 
متاسفانه هنوز خطر جنگ و انهدام بشریت وجود دارد اگر چه آموخته 
های انسان و محیط زیست او تا حدود زیادی آنان را از حالت بربریت 
دور ساخته و به طور نسبی امکان برقراری صلح را در اغلب نقاط جهان 
میسر ساخته است  ولی هنوز خطر جنگ و انهدام این کره خاکی از بین 
نرفته است و وجود سالح های مهلک بیش از هر زمان دیگری هستی 

انسان ها را تهدید می کند.
که جنگ  پرسیدند  انشتین  آلبرت  از  که  اید  شنیده  یا  و  خوانده  البد 
جهانی سوم به چه شکلی اتفاق خواهد افتاد او پاسخ داد که جواب این 
پرسش را نمی داند ولی می داند که در جنگ جهانی چهارم مردم با 

سنگ و کلوخ با یکدیگر خواهند جنگید.
با توجه به اینکه چگونه قدرت های بزرگ جهان بخش عمده نیروهای 

خود را صرف ساختن سالح های هسته ای، هیدروژنی و "لیزر" 
استخدام  تکنولوژیست های  و  دانشمندان  و چگونه  کنند  غیره می  و 
یا کمپانی های عظیم در  و  دریایی  و  نیروهای هوایی  ارتش،  در  شده 

معتبر  و  بزرگ  های  دانشگاه  یا  جهانی  سطح 
دنیا وقت و نیروی خود را صرف اختراع و ابداع 
این ابزارهای جنگی می کنند؛ این پرسش پیش 
می آید که آیا علوم و تکنولوژی و تعلیم و تربیت 
آدم ها را با یک دیگر نزدیک تر و صمیمانه تر 
می کنند یا اینکه واقعیت های مادی زندگی و 
"انسان  احساسات  بر  جهان  مردم  بین  رقابت 
دوستانه" آن ها فائق آمده و آنچه که بر ایشان 
بودن  زنده  همانا  کند  می  پیدا  واقعی  مفهوم 

ادامه حیات خود و افراد وابسته به خود می باشد. به قول شکسپیر:
"بودن یا نبودن، مساله این است"

به نظر بسیاری از مردم هدف نهایی کسب یا غصب پول و موفقیت های 
مادی است نه حفظ جان انسان. هرتفاوت گذاری بین "ما" و "آنها" هر 
روز بیشتر در این جهان شکل می گیرد. توسعه افکار "فرد گرایی" و یا 
Individualism و تسلط آن بر افکار "جامعه گرایی" یاSocialistic و 
یا Communistic و نظائر آن ها در زمان ما نیز حاکی از آن است که 
به موازات گسترش های اقتصادی و علمی نیروهای مخرب نیز در حال 
تقویت هستند و در زیر این خاکستر صلح، آتش هایی در حال تکوین 
و گسترش هستند. بنابر این به نظر میرسد که تعلیمات عالی و علمی 
کردن دنیا احتمال وقوع جنگ جانی سوم و نابودی بشر را بیشتر می 
کند؛ و مسئله تنازع بقا با کسب معلومات بیشتر از بین نمی رود. چه 
بسا که انسان های کمتر تحصیل کرده و فقیر دارای صفات نیک انسانی 
بیشتری هستند تا آنهایی که علی رغم تحصیالت باال برای جاه و مقام 
و ثروت، دیگران را استثمار کرده و یا شکنجه می دهند. امروزه مرسوم 
 Self interests شده است که هر مملکتی یا قومی به بهانه منافع خود
تمام علمکرده های خوب و یا بد خود را توجیه می کند. آیا این عبارت 
نتایج  آیا  پرستی است؟  از خودخواهی و خود  "منافع خود" چیزی غیر 
حاصل از این طرز تفکر کوته بینانه نیست؟ در دراز مدت چه ارزش هایی 
باید مهم باشند؟ ارزش های فردی و گذرا یا ارزش های جمعی و ماندگار 

برای نسل های آینده؟
در این مقاله کوتاه نمی توان به همه سئواالتی که نظر اندیشمندان و 
اند اشاره کرد  تاریخ به خود جلب کرده  دانشمندان جهان را در طول 
ولی برای پاسخ به احمد شاملو که "چه قصاب خانه ای است این دنیای 
بشریت" من یک متفکر بزرگ قرن بیستم و معاصر با شاملو را از مغرب 
زمین انتخاب کرده ام که هم از ظلم آدم ها به یکدیگر رنج کشیده و هم 
به سهم خود کوشیده است تا که انسان ها را به علل این نارسایی ها و 

بی عدالتی ها اگاه سازد.
این شخصHanna Arendt نام دارد. او در سال 1906 در شهر هانوور
Hannover در کشور آلمان به دنیا آمد. او در سال 1933 )زمان سلطه 
نازی ها( از آلمان فرار کرد و به فرانسه رفت تا به کودکان یهودی متاثر 
از اجحاف نازی ها که می خواستند به فلسطین )تحت الحمایه انگلیس( 
و  آمد  آمریکا  به  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  در  او  کند.  کمک  آورند  پناه 
او در دانشگاه های کالیفرنیا، شیکاگو،  ده سال بعد تبعه آمریکا شد. 
پرینستون و کلمبیا تدریس کرد و کتاب های متعددی نوشت که امروزه 
علوم  های  رشته  سایر  و  فلسفه  رشته  در  کالسیک  کارهای  بصورت 
اجتماعی تدریس می شوند. تعدادی از مهمترین آثار Arendt را می توان 

به شرح زیر نام برد.
The origins of Totalitarism, Men in Dark times , Between 
Past and future, Human Condition, A report on the Banality 
of Evil and Violence 
او از سال 1953 تا آخر عمر خود )1975(، اوقات خود را در بین آلمان 
و آمریکا گذراند و کماکان برای آزادی و حقوق بشر کوشش کرد. باید 
نازی جنایت  آلمان  و در  بود  یهودی  اینکه  با وجود  یادآور شد که وی 
تحمل  و  مشاهده  را  ها  پروتستان  مخصوصا  و  ها  آلمانی  انسانی  ضد 
کرده بود و خواهان وجود سرزمینی به نام وطن برای یهودیان بود، ولی 
اسرائیل را متهم به جنایاتی بر علیه مسلمانان فلسطین کرد. به عبارت 
دیگر وی فردی آزادی خواه برای همه انسان ها بود. او در نوشته های 
خود بر ضد حکومت های استبدادی، دست راستی و چپی )فاشیستی 
نژادی و قومی  بانی تبعیضات  را  و کمونیستی( استدالل کرد و آن ها 
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دانست که هر گروه به گروه دیگر زور می گوید و ظلم می کند.
     Hanna Arendtگفتارهایی چند  از

1ـ  بعضی از شعرا انسان هایی هستند که برایشان عشق و مهر و محبت 
ری  ضرو  حیاتشان  ادامه  برای  و  شوند  می  محسوب  واال  های  ارزش 
هستند. آن ها )بمانند احمد شاملو( از رنج و محنت دیگران متاثر می 
شوند.اشتباه آن ها در این است که فکر می کنند همه انسان ها مثل 

خودشان هستند.
2ـ  افکار سیاسی متداول در غرب امروز ناشی از تعلیمات افالطون و 

ارسطو هستند در حالیکه سقراط مبلغ واقعی دموکراسی و آزادی بود.
3ـ از ابتدای تاریخ، سیاست کشمکش بین آزادی و استبداد بوده است.
4ـ   در مواقع بحرانی توده های مردم و "روشنفکران" به ایده لوژی های 
از  توان  می  را  مردم  قاطبه  کنند.  می  پیدا  تمایل  توتالیتر)استبدادی( 
گرایش های مختلف دست  به  تبلیغات  و  ارتباط جمعی  وسایل  طریق 

راستی و یا دست چپی هدایت کرد.
"نیازهای" آن  تابع  افکارشان  یا نفهمند که  و  ندانند  اگر  انسان ها  5ـ  
ها است، نمی توانند آزاد باشند. رها ساختن خود از تسلط این نیازها 
آزادی کامل تصوری است واهی و نوعی  بنابراین،  کامال میسر نیست. 

خیال باقی.
6ـ  برای اینکه انسان ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند باید از "مرگ" 
که در اندیشه کمال خواهی Perfectionism نهفته است پرهیز کنند.

7ـ  "رشد اقتصادی" روزی مورد نفرت مردم قرار خواهد گرفت زیرا به 
اقتصادی است  امپریالیسم محصول رشد  "آزادی" منتهی نخواهد شد. 
شود.  می  دیگری  گروه  توسط  ها  انسان  از  گروهی  استثمار  موجب  و 
اختالف طبقاتی به علت رشد اقتصادی موجب جنگ و نزاع بین انسان ها 

می گردد.
8ـ  عمال ثابت شده است که هر اقدامی که انسان ها انجام می دهند 
و در تاریخ ثبت می شود، با گذشت زمان پدیده ای می شود مربوط به 
گذشته نه حال و یا آینده، و بانی نزاع های بیشتر بین آدم ها و نسل 

های مسن تر و جوان تر، یا محافظه کاران و ترقی خواهان.

9ـ  عفو و بخشش و گذشت از خود، کلید آزادی محسوب می شوند. 
بزرگ  درد  هستند.  انسانی  زشت  اعمال  ریشه  کاری  ریا  و  سالوسی 

اجتماعات امروزی در دوروئی و دروغگوئی است.
این سئواالت  به  بایستی  تکنولوژی می  و  10ـ  »پیشرفت های«عملی 
اساسی پاسخ گویند که طبیعت آدم ها چیست و موقعیت آنها چگونه باید 
باشد، هدف علوم چیست؟ و چرا آدم به دنبال کسب علم واختراعات 
سایر  از  را  ها  انسان  عاملی  یا  و چه چیزی  زندگی چیست  روند،  می 
جانداران جدا می کند؟ پاسخ به این سئواالت موجب محدودیت هایی 
برای »پیشرفت« می شود که در دراز مدت به ادامه حیات بشر و نظام 

طبیعی کره زمین کمک خواهد کرد.
که  دهد  می  نشان  اکراین  و  ژاپن  در  اتمی  راکتورهای  اسفناک  وضع 
»پیشرفت« علوم و توسعه اقتصادی ممکن است عده ای را در زندگی 
مرفه و موفق کند ولی در طول زمان تعداد بیشتری از مردم فدای این 
پیشرفتها می شوند. به عبارت دیگر سوسیالیسم و کپیتالیسم جهانی را 
بوجود می آوردند که ارتباط آدمها با یکدیگر از طریق ابزار بیرونی صورت 
می گیرد و سعادت و خوشبختی که الزمه ارتباطات درونی است برای 

توده های مردم جهان تحقق می یابند.
در خاتمه الزم می دانم توجه خوانندگان عزیز این مقاله را به این نکته 
تجربیات  خود  تاریخ  طول  در  ایران  کهنسال  فرهنگ  که  کنم  جلب 
بسیاری را اندوخته است که اغلب در اشعار و ادبیات فارسی خودنمایی 
می کنند. عمر خیام، مولوی، حافظ و سعدی همه به این فلسفه زندگی 
رغم  علی  اند.  بوده  معتقد  دارد  نام  اگزیستانسیالیسم  ما  عصر  در  که 
»عقب ماندگی« ایران در برخی از جهات، فرهنگ غنی ایران دیر یا زود 
جبران کوتاهی های دو قرن اخیر و وقایع سیاسی ناگوار در تاریخ معاصر 
را خواهد کرد و ایران منزلت خود را در بین کشورهای جهان باز خواهد 
یافت. ضمنا این نکته نیز حائز اهمیت است که برای جبران کمبودهای 
موجود، آگاهی از نظام اقتصادی و سیاسی بین المللی و نقش رهبری 
صحبت  بیشتر  آینده  در  باره  این  در  دارد.  کامل  ضرورت  خردمندانه 

خواهیم داشت.




