143

شماره  143بهمن ـ اسفند 1391
www.pccus.org
XـISSN: 1557 623

سال نو میالدی  2013مبارک

2013

Happy New Year

• ا ز شاهان سانست تا سینه زنان منهتن
• زیر نور مهتاب
دایره در دایره
• معرفی کتاب
سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی
• بخوان بنام گل سرخ

• جشن شب یلدا در مدرسه ایرانیان
• ریسمان سست عدالت
مصاحبه با کامیار شاپور – پسر فروغ فرخزاد
• سایه در سن دیگو
• هابیل و قابیل
• نگاهی به انتخابات
• دو پرده از یک رویا

با آرزوی صلح  ،سالمت و شادی در سال 2013

یادداشت
از شاهان سانست تا سینه زنان منهتن

علی صدر

143

آیا فیلم سینمایی آرگو را دیده اید؟ جریان فیلم در رابطه با گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در
سال  1979است و اینکه یک کارمند سیا می تواند شش نفر از این کارمندان را که به سفارت کانادا پناه برده
بودند از ایران خارج کند .وقتی از چند ماه پیش تبلیغات این فیلم شروع شد خیلی ها فکر کردند که دوباره یک
تلفن0336 :ـ)858( 653
فیلم تبلیغاتی ضد ایرانی در راه است .نشان دادن چهره های معصوم گروگانها در مقابل چهره های پشم آلود و
فکس و پیغام7335 :ـ)619( 374
خشن ایرانی ها ،فریاد و نعره های اهلل و اکبری ،چیزی جز این را به ذهن نمی آورد .ولی فیلم متفاوت بود .در
www.pccus.org
ابتدای فیلم یک تاریخچه کوتاه از رابطه ایران و آمریکا در زمان شاه و جریان انقالب  57به صورت کارتون نشان
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داده شد .این پیش پرده زمینه مثبتی در ذهن تماشاگر ایجاد می کرد که جریان انقالب و گروگانگیری را حوادث
تیراژ 6000
اجتناب ناپذیر و ناشی از آن پیش زمینه نشان می داد .بعد هم به جریان اصلی گروگانگیری پرداخت و با لعابی
_______________________
هالیوودی بقیه داستان را ادامه داد .فیلم برای ما که آن دوران را چه در ایران و چه در آمریکا زندگی کرده ایم
کانون فرهنگی ایرانیان
یک سازمان غیر انتفاعی ،غیرسیاسی و غیر مذهبی است که
خاطرات تلخ زیادی را زنده کرد .ولی این را هم نشان داد که چه راه طوالنی ای را طی کرده ایم .در اینجا نمی
در سال  1989در سن دیگو _ کالیفرنیا تاسیس شده است.
خواهم به اهمیت تاریخی و اثر گذار آن واقعه بپردازم .قصد من از بیان این مطلب همانا تغییر و تکامل جامعه
____________________________
مهاجر ایرانی و اثر متقابل آن روی افکار عمومی جامعه آمریکایی و میزبان است .تغییر افکار عمومی آمریکاییان
اعضای هیات مدیره
نسبت به ایرانیان هرچند به آهستگی و تدریجی بوده ولی در سه چهار سال گذشته سرعت قابل توجهی پیدا
مژگان امینی ،آناهیتا بابایی ،بهار باقرپور ،شقایق هنسن،
کرده است .حوادث زیادی در این روند تاثیر داشته است از جمله روی کار آمدن پرزیدنت اوباما ،دیگر جریان
مجید نخجیری ،گیتی نعمت اللهی ،حمید رفیع زاده،
جنبش سبز سال  2009که با نشان دادن تضاد فاحش بین دولتمندان و اکثریت جامعه ایران باالترین نقش را در
علی صدر ،شهال صالح ،عبدی سلیمی ،گلسا ثریا و علی طاها
این زمینه بازی کرده است .برنده شدن جایزه اسکار توسط فیلم زیبا و انسانی «جدایی نادر از سیمین» در سال
____________________________
گذشته باز اهمیت به سزایی در این زمینه داشت .وجود و فعالیت هنرمندان ایرانی – آمریکایی مثل ماز جبرانی
شورای نویسندگان
که از طریق طنز و کمدی با آمریکایی ها ارتباط می گیرند و چهره متفاوتی از ایرانیانی که تلویزیون ها دائم به
مریم ایروانیان ،رضا خبازیان ،شهری استخری
عنوان جماعت خشن و بمب طلب معرفی می کنند ارائه می دهند .وجود ایرانیان موفق چه از لحاظ علمی و یا
شهرزاد جوالزاده ،بهنام حیدری ،آناهیتا بابایی
موقعیت اجتماعی و اینکه عمدتا بطور روشن خود را ایرانی معرفی می کنند هم در شکستن تابو اثر داشته است.
آریا فانی ،شقایق هنسن ،راشل تیت
____________________________
این روزها در بسیاری از مدارس متوسطه و عالی انجمن های دانشجویان و دانش آموزان ایرانی وجود دارد و بطور
سردبیر :علی صدر
علنی و آشکار به فعالیت مشغولند .این ها را با دانشجویان ایرانی در زمان گروگانگیری مقایسه کنید.
___________________________
در زمان گروگانگیری ایرانیان تقریبا دو دسته بودند یکی مهاجرین بعد از انقالب که اکثرا با مال و منال آمده و
طراحی و گرافیک :سعید جـاللی
هنوز امید داشتند که با تغییر اوضاع به زودی به ایران برگردند بقیه هم عمدتا دانشجو و مشغول تحصیل بودند
___________________________
ولی تدریجا همه ماندنی شدند و جامعه ایرانی ـ آمریکایی را بوجود آوردند .در این سی و چند سال هم مرتب به
مدرسه ایرانیان سن دیگو ـ تاسیس 1988
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
تعداد مهاجرین ایرانی اضافه شده و هم اکنون جامعه ایرانی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی طیف کامل از مرفه
روزهای یکشنبه از ساعت  9/5تا  1بعد ازظهر در
گرفته تا متوسط و زحمتکش را شامل می شود .از نظر سیاسی نیز به همین ترتیب ایرانیان خواستگاه خود
Mt. Carmel High School
را یافته اند و کسانی که در انتخابات شرکت می کنند این آگاهی را دارند که به کسانی رای دهند که از منافع
9550 Carmel Mtn. Rd
اجتماعی آنها دفاع می کنند .بنایر این جامعه ایرانی – آمریکایی به هیچ وجه جامعه ای یکدست نیست و این عدم
روزهای پنجشنبه از ساعت  6تا  8بعد از ظهر در
یکدستی کامال در موارد مختلف بروز می کند .مثال از یک طرف ایرانیانی هستند که در سریال تلویزیونی «شاهان
Mt. Carmel High School
سانست» به صورت پولدارهایی الکی خوش نمود پیدا می کنند از طرف دیگر صدها نفر هر ساله روز عاشورا در
9550 Carmel Mtn. Rd
خیابان های منهتن نیویورک دسته سینه زنی و زنجیر زنی با علم و کتل راه می اندازند .می دانم که خیلی ها
فکس و پیغام 7407 :ـ)619(374
تحمل دیدن هیچیک را ندارند .عده ای حتی این پدیده ها را توطئه برای بد جلوه دادن ایرانیان می دانند .یا اقال
madreseh@pccsd.org
معتقدند که شوهایی مثل شاهان سانست و یا سینه زنی و شیون زدن در خیابان های نیویورک به اصطالح آبروی
www.pccsd.org/issd
ایرانیان را می برد .البته این دوستان مختارند که احساس خود را نسبت به این پدیده ها داشته باشند .علیرغم
بنیاد ایرانیان ـ سازمان خیریه
وابسته به کانون فرهنگی ایرانیان
این احساسات ،واقعیت این است که هر دو اینها وجود دارند و نمایانگر بخشی از جامعه ایرانی ـ آمریکایی.
تلفن :ـ 0336ـ)858( 653
دوستی در مورد سینه زنان می گفت کلی همه زحمت می کشند که چهره خوب و آبرومندی از ایرانیان در این
فکس و پیغام 7335 :ـ)619( 374
جامعه نشان دهند بعد یک عده می آیند این آبروریزی را راه می اندازند .می گفت اصال اینها که می خواهند
________________________________
اینکارها را بکنند برای چه می آیند آمریکا؟ همان ایران که برای اینها بهتر است .نکته اینجاست که این به من
کلیه حقوق و مزایای این مجله برای کانون فرهنگی
و شما ربطی ندارد که چرا اینها آمده اند و یا چرا اینکارها را می کنند .اینها بخشی از جامعه ایرانی ـ آمریکایی
ایرانیان سن دیگو محفوظ است.
هستند و دارند از حقوق دمکراتیک خود استفاده می کنند .کسی نباید مانع اجرای مراسم مذهبی آنها شود.
چاپ و پخش دوباره مطالب مندرج در این مجله
آنها به همان اندازه حق دارند که برگزار کنندگان رژه نوروزی که هر سال توسط ایرانیان در همان خیابان های
بدون اجازه کتبی کانون ممنوع است.
منهتن اجرا می شود .نکته اساسی این است که ما خودمان هم باید قدرت تحمل خودمان را داشته باشیم .من
توجه:
مسئولیت مطالبی که با امضای نویسنده درج
ندیده و نشنیده ام که دوستان آمریکایی مان یا حتی خبرگزاری های معقول این کشور ،ایرانیان را برای «شاهان
شده است با خود نویسنده است.
سانست» یا «سینه زنان منهتن» به قضاوت بنشینند .ماییم که هنوز خود و دیگران را به قضاوت می نشینیم.
شورای نویسندگان در چاپ و یا عدم چاپ مطالب
از روزهای گروگانگیری ،از تظاهرات ضد ایرانی و کتک خوردن ها راه طوالنی را طی کرده ایم .جامعه ایرانی
رسیده اختیار تام دارد.
توانسته به صورت یک اقلیت در این جامعه جا بیافتد .جامعه میزبان ما را پذیرفته است .ما هم باید کم کم
________________________________
خودمان را بپذیریم و قدرت تحمل خودمان را افزون کنیم.
طرح روی جلد :سعید جاللی
نشریه کانون فرهنگی ایرانیان
هر دو ماه یکبار منتشر می شود

بر اساس موضوع سر مقاله
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BUILDING THE DREAM

گزارش

$2,000,000
$464,000

مرکز ایرانیان
یاران گرامی ،همانگونه که قول داده بودیم ،در هر شماره پیک شما
را در جریان آخرین تحوالت در زمینه ایجاد مرکز ایرانیان قرار خواهیم
دادو شاخصی که در 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 .ایجاد مرکز ایرانیان برای ما هدفی دیرینه است.
در بیست و چند سال گذشته چندین بار به صورت جدی این هدف
را دنبال کردیم .ولی این بار به این باور رسیدیم که خواهیم توانست
آنرا عملی سازیم .از سال های پیش تاکنون هیچگاه این هدف تا
این حد نزدیک و ملموس نبوده است .این روزها فعاالنه به دنبال
ساختمانی هستیم که بتواند به عنوان هسته اولیه مرکز درآید .این
مرکز در خدمت همه ایرانیان و ایران دوستان شهر خواهد بود .در
صورت عالقه مندی به کمک به این امر مهم خواهشمندیم با دفتر
کانون تماس حاصل فرمایید .توجه داشته باشید که اگر در سال
گذشته کمک کرده اید ،امسال هم می توانید قبل از پایان سال مالی
کمک خود را تجدید کرده و از معافیت مالیاتی آن بهره مند شوید

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
Fax & Message: (619) 374–7335
Web site: www.pccus.org

Tel : (858) 653–0336
Email: pcc@pccsd.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  7ببینید.
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All donors’ names will be recognized prominently on a plaque posted at
the entrance of the Center and entitled, “Founders’ Circle.” In addition,
at certain donation levels special recognition applies as indicated.
This Center will not only serve you, your loved ones, and the community, but it will also benefit future generations and those who want to
reach out and learn about Iranian Culture and the Persian language. As
an established and respected community, we owe it to ourselves, our
children, and the survival of our heritage to achieve this goal.

معرفی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون
حمید رفیع زاده

او در تهران بدنیا آمده و در سال  1982به
آمریکا مهاجرت کرد .در شرکتهای مختلف به
عنوان آرشیتکت و همچنین مسوول و مدیر
پروژه های مختلف در مرکز آمریکا بوده است.
در سال  1998به سن دیگو آمده است .صاحب
شرکتهای گوناگونی در کالیفرنیا بوده و هست.
او بسیار به نمو مدرسه ایرانیان سن دیگو
عالقمند است و از سال  2004که فرزندان اش
در مدرسه ایرانیان مشغول به تحصیل شده اند ،به صورت
داوطلب فعالیت گسترده ای داشته است .حمید به مدت
چهار سال است که به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار
در کانون فرهنگی ایرانیان خدمت کرده است.

اخبار کانون

اعضای هئیت مدیره کانون در ماه های نوامبر و دسامبر در جلسات منظم
هئیت مدیره شرکت کردند .سر فصل فعالیت ها و گفتگوی هئیت مدیره
همچنن تهیه ساختمانی برای مرکز ایرانیان سن دیگو است.
از دیگر فعالیت های ماه نوامبر اینکه کمیته نوروزی کانون با شرکت داوطلبانه
چندی از اعضا هئیت مدیره و چند تن از مشاورین کانون تشکیل شد و این
کمیته با تشکیل دو جلسه در تدارک جشن نوروز  2013می باشد.
با فرا رسیدن روزهای ماه زمستان که همزمان با برقرای جشن یلدای ایرانیان
است کانون فرهنگی میهمانی باشکوهی را در  21ماه دسامبر در رستوران صوفی
برگزار کرد که عالوه بر اجرای سنت یلدا و فال حافظ و تماشای سفره زیبای یلدا
مدعوین از موسیقی نیز لذت بردند و به رقص و پایکوبی پرداختند.
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زیر نور مهتاب
دایره در دایره

اگر جینی توی شیشه حقیقت داشت و یک روز از من میخواست که از وی خواهشی
داشته باشم که برایم انجام دهد حتما میخواستم از بین هنرهای تصویری به من قدرت
طرح و ترسیم کاریکاتور را می بخشید .هرچند از سالهای نوجوانی با عالقه بسیار به طرح
های کاریکاتور خیره میشدم ولی شوربختانه از این هنر هم بی بهره مانده ام .بیشتر به
این دلیل عالقه بسیاری به این هنر پیدا کرده ام که هنرمندان این رشته قادرند با ترسیم
چند خط به ظاهر ساده معنای شگرفی را در اسرع وقت به خوانندگان خود منتقل
نمایند .مسلما اگر من از این هنر بهره ای داشتم دیگر احتیاج به این نبود که یک صفحه
کاغذ را سیاه کنم و وقت شما را بگیرم که مثال یک نکته ای را برایتان توضیح دهم یا درد
دل کنم .برای مثال اگر کسی حالم را می پرسید قدرت داشتم با ترسیم چند خط ساده
حال و روز خود را برای دوست پرسش کننده توضیح دهم .بدین ترتیب از بیان جمالت
مسخره ای چون « ای بد نیستیم.......زنده ایم......میگذرد» نجات پیدا میکردم.
از حق نگذریم بهترین کمکش را هم ،امشب میتوانست بکند که تنهای تنها نشسته
ام زیر نور مهتاب و در خلوت خویش دارم به معنای «زندگی» فکر میکنم .حتما قبول
دارید که واژه ای است که سخت میتوان آن را تعریف نمود و یا نظر خود به ساده گی
بیان کرد .باید نیم ساعتی مقدمه چینی کنی و به اسب این و آن قسم بخوری که نه بد
بینم و نه پژمرده و نه غمگین و نظرم در مورد واژه زندگی فقط یک نظر است و بس.
تازه بعد از تمام قسم خوردن و آیه آوردن هم معلوم نیست که مخاطب با چه احساسی
به گفته های شما گوش میکند و یا با چه نظری ترکتان خواهد کرد .ولی
اگر حداقل از بین تمام هنرهای تصویری هنر کاریکاتور را میدانستم یک
طرح ساده میکشیدم و این معنای عظیم را با همان چند خط کج و کوله
منتقل میکردم .خوبی دیگرش هم این بود که اگر دوست نداشتم در این
مورد صحبت خاصی هم بکنم زیرش می نوشتم «بدون شرح» و نتیجه
را به خواننده و یا بیننده اثر ارجاع میکردم.
حال برای اینکه دل خودم را خوش کنم و شمای خواننده را هم که
گویا از سر بیکاری مجبور به خواندن این صفحه شده اید سرگرم کرده
باشم میخواهم یک لحظه فکر کنم که اگر هنر کاریکاتور را داشتم و می
خواستم معنای زندگی را با کاریکاتور بیان کنم چه طرحی میکشیدم.
میدانم که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود ولی از طرفی هم
میگویند که وصف عیش مساوی است با نصف عیش .هم فال است و
هم تماشا.
کاریکاتور فرضی من دارای شش قسمت بود که به ترتیب از گوشه ی سمت راست باال
شروع میشد .در اولین تصویر یک کودک را می کشیدم که در مرکز یک دایره بزرگ
نشسته است و دارد ماست خودش را میخورد .روی محیط دایره می نوشتم «کهکشان
یا هستی» .نام این طرح را میگذاشتم  :تولد تا یک سالگی .از آنجا که شما این طرح
را میخوانید ولی به علت بی هنری بنده نمی توانید آن را ببینید مجبورم توضیح بدهم
که از ابتدای تولد تا حدود یک سالگی ما به نوزاد خردسالمان می آموزیم که باید همه
کس و هم چیز را دوست بدارد .به فامیل های نکره و غریبه لبخند بزند.........برای
رفتن به بغل هر نره مرد یا ماده زنی اشتیاق نشان دهد....گلها را ناز کند.....برگها را
ببوسد......به صورت بچه های دیگر چنگ نکشد ....گربه و سگ و مورچه و قورباغه
را نازی صدا کند و قس علی هذا.
در تصویر دوم کودک هشت و نه ساله ای را میکشیدم که در مرکز یک دایره تنگ و
کوچک نشسته و دارد درس و مشق اش را میخواند ولی دایره بزرگ کهکشان با رنگ
بسیار کمی در دور دست خودنمائی میکند .نام این تصویر را هم میگذاشتم خردسالی.
در این سالها دیگر دوست داشتن همه چیز و همه کس به یکباره ازشدت و حدت
خود می افتد .در این دوره خاص به یکباره ورق برمیگردد و والدین خیلی مواظبند که
کودکشان با هر کسی حرف نزند...بیخودی لبخند نزند.....از بازی و دوست و میهمانی
صرفنظر کند و تمام هوش و حواس خود را به درس و مشق متمرکز کند .گوئی دیگر
دوره شادی و سر خوشی طفولیت منقرض شده است و پدیده زندگی به مجموعه ای
بسیار جدی و خشن تبدیل شده است.
در تصویر سوم جوان نوبالغی را میکشیدم که هرچند در مرکز دایره کوچک اولی ایستاده
است ولی نه تنها دو دایره دیگر با نامهای دایره دوستان و رفقا و دایره آشنایان نیز به
مجموعه اضافه شده است ولی جوان بیشتر حواسش متوجه دایره بسیار کوچکی است
مماس بر دایره خودش با نام « دایره دختر همسایه» .در این تصویر دیگر اثری از دایره
کهکشان دیده نمی شود .گوئیا جهان خالصه شده است در خانواده و فامیل و دوستان
و صد البته دختر یا پسر همسایه.
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رضا خبازیان
لطفا از من دلگیر نشوید اگر بگویم که برای بیشتر آدمها از این مرحله به بعد دیگر مرحله
ای وجود ندارد .اینجا زندگی تمام می شود .با کمال تاسف مردمان زیادی از سالهای
نوجوانی تا سالهای کهولت در همین دایره می ایستند و تکرار میکنند و تکرار میشوند و
بعد هیچ و پوچ .در این مرحله دایره کوچک اولی بسیار پررنگ تر از بقیه دایره هاست .
مالکیت وارد می شود و عامل ثروت قدرت می آورد .جهان معنای خود را فقط در دایره
اول نشان میدهد و اگر دایره دوست و آشنا و رفیقی هم هست فقط در رابطه با قدرت
است که معنا پیدا میکند  .هر چه زمان میگذرد دایره اولی کوچک تر و پررنگ تر میشود
و ازجالی یکی دوتا دایره دیگر کاسته و کاسته تر میگردد .این جمع را بسیار می توان
در گوشه و کنار دید  .سالمی و درودی و لبخندی و دیگر هیچ  .نام این قسمت را حتما
میگذاشتم «تاسف» .ولی خوشبختانه راه ادامه می یابد و این تعریف همگان را شامل
نمی شود.
در تصویر چهارم آدم میان سالی را ترسیم میکردم که در مرکز دایره خویش ایستاده است
ونگاهش به دایره های بیرون از خود است ...دایره فامیل...دایره دوستان و آشنایان....
دایره مردم و اجتماع ....و در نهایت دایره کهکشان که کمرنگ دارد ظاهر می شود.
نام این قسمت را میگذاشتم «بلوغ» .در این مرحله است که ایدئولوژی ها خودنمائی
میکنند .هنر گوشه چشمی می نمایاند و زمینه برای پرواز انسان مهیا میگردد .پروازی به
سوی ورای دایره خویشتن .اگر این مرحله را به درستی بپیمائیم قدرت پیدا می کنیم که
خط زمان را بشکنیم و در جوار جاودانگی زیستن را آغاز نمائیم .اینجاست
که می تواند فردوسی و حافظ و موالنا بیافریند.
در تصویر پنجم آدم کهن سالی را ترسیم میکردم که هاج و واج وسط دایره
خویش ایستاده است و دارد موهای خود را می کند و به جابجائی دایره ها
می نگرد.او نمیداند مرز بین دوست و رفیق را کجا باید بگذارد.....مرز بین
دوست و آشنا کجاست؟.......تا چه حد باید به کسی یا کسانی اجازه دهد
که به دایره نزدیک وی دست رسی پیداکنند؟....چگونه میتواند اعتماد
کند که این دوست است یا رفیق یا آشنا؟ او سخت سر خورده است و
چون ساکن کشتی در حال غرق شدن تمام سعی خود را در حفظ تعادلش
می نماید .او میداند که هر چه بر سرش آمده است از هیچ آسمانی نباریده
است جز آسمان خویشتن خویش اش .آسمان زود باوری اش .آسمان
ترس بیهوده از تنهائی اش .او اکنون میفهمد که بهتر است سالها تنها
بود و تنها اندیشید تا در جمعی حاضر شد و لبخند زد که مشتی دایره
سرگردان روی دوش داشت در جستجوی مرزها بود.
در تصویر ششم دیگر هیچکس در میان نیست ...همه رفته اند....نه دوست مانده
است....نه دشمن.....و نه صاحب دایره کوچک اولی.
فقط یک دایره باقی است.....دایره کهکشان یا دایره هستی .جائی که همه ما را به هم
پیوند میزند و در آن هیچ کس مطرح نیست جز نیکی و انسانیت .هستی مانده است
جاوید و سرحال  .هستی مادر نهائی ماست و از این روست که باید دوستش بداریم .جائی
که همه عشق ها و مردی ها و نامردی ها و خشم ها و شادی ها بوجود می آیند و از بین
میروند .باید ساعت ها به این آخرین تصویر خیره شد و اندیشید.این هستی جاودانه است
گرچه خالی ولی پربار و پر معنا .باید اندیشید و از خود پرسید کسانی که در این هستی
زیستند و بر این باور بودند که گفته ها و تفکراتشان تنها راه رستگاری انسان است آیا به
درستی این عظمت را فهمیده بودند؟ آیا کسی پیدا شده است که بتواند تمام سواالت
بشر را پاسخ گوید که کیستم....از کجایم....و به کجا میروم .ایا فلسفه ای هست که
چنین جرئتی را به خود بدهد؟.....آیا من و تمام باورهایم تنها جواب این عظمت است؟
و باورهای دیگر همه هیچند؟
حرف برای گفتن زیاد است و فرصت کم .بگذارید مطلب را با شعری کوتاه از شمس
لنگرودی به پایان برم که خوش سروده است:
در این جهان
به جستجوی کسی نیامده بودم
و از این جهان
به جستجوی کسی نرفتم
خواستم آنچه را که نمی یافتم
و یافتم آنچه را که نمی خواستم
شیرین و تلخ

معرفی کتاب
از :مریم ایروانیان

سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی

شهریار مندنی پور
ترجمه به انگلیسی سارا خلیلی

انتشارات کناپف نیویورک

نخستین بار با داستان کوتاه «شرق بنفشه «او را شناختم  .آن گونه که عادتم
بود خواندم؛ نخست داستانواره وچندی بعد با ژرف بینی و کنکاش .ودانستم
ستاره ای دیگر در آسمان ادب ایران درحال درخشیدن است .بعد در سال های
خود تبعیدی «مومیا و عسل «او به دستم رسید ،گرمای زودرس دشت گورابش
شوق پائین رفتن از چهل و چهار پله زیرزمین را در من زنده کرد و باعیدی
قربان کارمند دون پایه سازمان حفاظت محیط زیستش ،شب ها برای سگ
کشی خیابان های تهران را از پا درآوردم .اما «مومیا وعسل» تبار دیگر داشت،
بوی پوسیدگی افکار وعقاید دست و پاگیر ما را چنان به مشام می رسانید که
شب ها ازترس ما رهائی که وارث انسان و انسانیت شده بودند خوابم نمی برد.
واینک آن نویسنده توانا و آشنا با درد هزاره ها ،اقبال آن را یافته است که در
این جا ،فارغ از گزمه و تیغ آخته سانسور درغریبی ِغربت خانه کند و بدون
واهمه برای ما بنویسد.
شهریار مندنی پوردر  27بهمن ماه سال  1335در شهر شیراز به دنیا آمده و
دررشته حقوق سیاسی درس خوانده است .اولین کتاب او بنام (سایه های غار)
در1368منتشر شده است .از آثار دیگرش آبی ماوراء بحار ،اگر فاخته را نکشته
باشی ،نگو کثافت بنویس ،حلزون شکن عدن ،شام سرو و آتش و...است که
درایران بچاپ رسیده است.
مندنی پور از نویسندگان برجسته نسل سوم داستان نویسی درایران است که
آثارش از لحاظ فرم و زبان روائی اهمیت شایانی دارد .درایران سردبیری نشریه
توقیف شده عصر پنجشنبه را بعهده داشت و درکارگاه داستان نویسی او بسیاری
از جوانان هنر نویسندگی را می آموختند .از سال  1992تا  1997چاپ و انتشار
آثار او به اشکال برخورد؛ لذا دعوت دانشگاه براون آمریکا را برای نوشتن یک
کتاب تازه پذیرفت وبعنوان یک نویسنده بین المللی در این دیار سکنا گزید.
سانسوریک داستان عاشقانه ایرانی حاصل این تالش است که با ترجمه فارسی
به انگلیسی سارا خلیلی درسیصدهزار نسخه به بازار کتاب ایاالت متحده عرضه
شده است .این داستان به شیوه متافیکشن نوشته شده ومعنای آن دخالت
نویسنده درمتن است و درآن دوداستان درکنارهم روایت می شود .داستان
عشق و ارتباط دختر وپسری بنام سارا و دارا وهمزمان مشکالتی که شهریار
مندنی پور در مورد کتابش با ممیزی ارشاد یا سانسور چی دارد.
سارا و دارا دربرگزاری یک نمایش دانشجوئی خارج از دانشگاه با یکدیگر آشنا
می شوند .بیم و هراس ناشی از مزاحمت های گشت ارشاد آن ها را ازمعاشرت
دراماکن عمومی می ترساند .شاید «کافی نت» جای مناسبی برای دیدار باشد؛
اما دوستان می گویند که آن جا هم خطرناک است .خانواده ها هم قادر به
درک مشکالت جوانان نیستند و درخانه هم نمی شود مالقات کرد .نویسنده که
دربیان کنایه ای و ایجاز چیره دست است سعی می کند که پایان هردو داستان
را به قبرستان بکشاند:
« زمانی که به فکر گشت ارشاد هم خطور نمی کند که گور مادری مرده که
مظلوم و بی دفاع است،مکانی برای ارتباط گناه آلود دختر وپسر داستان باشد»

ممیزی باید حذف شود یا تغییر کند ،به
در طول داستان برهرمطلبی که ازدید
ّ
ابتکارنویسنده خطی افقی کشیده شده و به این ترتیب خواننده غربی مواردی را
که ازدید سانسورچی ایرانی برای خواننده ممنوع است را به فراست درمی یابد.
درمیانه رمان مندنی پور با زیبائی هر چه تمامتر خواننده را در جریان سانسور
کتاب قبل و بعد از انقالب می گذارد و تفاوت شیوه ها را به تصویر می کشد.
خواندن آثاری از این دست بنظر پیچیده و دشوار می آید ،اما با هر بار خواندن
آگاهی بیشتری کسب می شود .به عبارت دیگر آثار مندنی پور را عالقمندان
واقعی وژرف اندیش بیشتر درک خواهند نمود که اکثریت جامعه کتابخوان را
تشکیل نمی دهند .از طرف دیگر درترجمه ظرائف سخن فارسی ،بازگوئی متل
ها و افسانه ها ،شیوه برخورد حکومت با ارتباط بین زنان و مردان و سانسور
و ممیزی برای خواننده غربی ناملموس و گاه باور نکردنی است.اما بیم ها
وتشویش های وعدم رضایت یک ملت را به تصویر کشیدن و به تاریخ ادبیات دنیا
سپردن ،کار شگرفی است که بتازگی آغاز گردیده و بدون شک اثرات نیکوی آن
بعدها جهانی خواهد شد.
مندنی پور که درجنگ ایران و عراق افسر وظیفه بوده زیر تیربار دشمن و
درسنگری که سرش به خاک وگل سقف می خورده نیز از نوشتن غافل نبوده
وبقول خودش درفاصله چهارثانیه ای بین دوخمپاره دنبال کلمه می گشته.
او معتقد است که نویسنده نباید خودرا تکرار کند و می بایست مدام در حال
پوست انداختن باشد ،بسوزد وخاکسترگردد و باز از خاکستر خود زنده شود.
ققنوس وار!
برنده جایزه  Golden Tablet Awardبرای بهترین داستان تخیلی دربیست
سال گذشته اکنون در دانشگاه هاروارد به تحقیق وتدریس اشتغال دارد .توفیق
او ودیگر خادمین ادب و فرهنگ فارسی آرزوی تمامی ملت ایران است.
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زیر نظر مریم ایروانیان

...

در خلوت ِ روشن،
با تو گریسته ام
برای خاطرزندگان.
و در گورستان تاریک با تو
خوانده ام،
زیبا ترین سرودها را.
زیرا که مردگان این سال،
عاشق ترین زندگان بوده اند.
من می نویسم
تا فکر ها را منفجر کنم
نوشتن انفجار است
می نویسم
تا روشنی را برتاریکی چیره کنم
می نویسم
تا خوشه های گندم بخوانند
تا درختان بخوانند
می نویسم
تا گل سرخ مرا بفهمد
تا ستاره
تاپرنده
گربه و ماهی وصدف
مرا بفهمد
می نویسم
تا تمام دنیا را
ازآسیب دندان های گرازان
از گزند حکومت سالوسان
و از رذالت اوباشان
رهائی بخشم

می نویسم
تا واژه تفتیش را
از بو کشیدن سگ ها
.......
برهانم.
َنزار قبانی
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احمد شاملو

تکیه داده ام
به باد
با عصای استوائیم
روی ریسمان آسمان
ایستاده ام
بر لب دوپرتگاه ،ناگهان
ناگهانی ازصدا
ناگهانی از سکوت
زیر پای من
در ِه سقوط
ِ
دهان ّ
باز مانده است ناگزیر
با صدائی ازسکوت
روی برزخ دو پرتگاه
راه می روی
سرنوشت من سرودن است
وقناری موزون
عشق آمد
ِ
گلوی سرشارش را نثار کرد
وعاشقان سرشته ِ باران بودند
رویای سرو و ماه
در
ِ
ِ
سرشته مرجان شدند
وعاشقان
در رازهای آب و ستاره
ِ
سرشته نانند
وعاشقان
درتاب های خون وآزادی

محمد جعفر پوینده

نظرسعه ی صاحبنظری نیست
درتنگ
ّ
با شب پرگان جوهرخورشید وری نیست
آن را که تج ّلی است در آئینه تاریخ
در شیشه ساعت ،چه غم ارجلوه گری نیست
ره توشه زهرسو نستانیم که ما را
با هرکه در این راه سر هم سفری نیست
در ما عجبی نیست که جز عیب نبیند
آن را که هنر هیچ به جز بی هنری نیست
ِ
عیش گذرانند
دولت
اینان همه نو
ِ
ما دولت عشقیم که دورش سپری نیست
سوزی که د رون دل ما می وزد این بار
کوالک شبانه است نسیم سحری نیست
حسین منزوی

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
سرگذشت شعر پارسی
ای محرم حلقه غالمی

جادو سخن جهان نظامی

نظامی گنجوی ( 520ـ  )606قرن ششم هجری
نامش الیاس فرزند یوسف ولقب اورا نظام الدین نوشته اند .زاد وبوم و
نیزآرامگاه نظامی شهرگنجه است .شهر گنجه کنونی را که شاه عباس
صفوی درتاریخ 1015هجری در قفقاز بنا نمود ،در زمان قاجاریه از ایران
جدا گردید وبه استیالی روسیه تزاری درآمدودرحال حاضر درجمهوری
آذربایجان قرار دارد.
حکیم سخن ،نظامی گنجوی معاصر با سلسله سلجوقیان بود و در
شهر گنجه نشو ونما یافت ودر همان دیاربه تحصیل پرداخت .وی به
علوم زمانه خویش اشراف داشت ،اما شاعری را پیشه کرد و به واالترین
مقام شعر وادب درزمان خودرسید و درارتقای سخن پارسی ،به ارکان
چهارگانه ادب پارسی (انوری ،فردوسی ،نظامی،سعدی) تعلق یافت.
نظامی طبعی بلند وهمتی واال داشت وازجوانی درخانقاهی درجوارشهر
سکونت گزید و اوقات عمر را صرف سرودن شاهکارهای بی بدیل خویش
نمود.
شعر نظامی را مهارتی بسزاست؛ تمثیل واستعارات مسحورکننده ای که
با هماهنگی رنگ ها ،پیوندهای مطلوب دراجزای لفظ ومعنی ،دقت
نظر ،وسعت بینش ودانش همه جانبه ،وقدرت تصویرآفرینی شاعردست
به هم داده وسخن را به زیبائی آراسته ومعنی را به غایت کمال رسانده
است:

یارب به خدائی خدائیت
وانگه به کمال کبریائیت
از عشق به حالتی رسانم
کو ماند اگر چه من نمانم
ازچشمه عشق ده مرا نور
این سرمه مکن زچشم من دور
گرچه زشراب عشق مستم
عاشق تر از این کنم که هستم
گویند که خو زعشق واکن
لیلی طلبی زدل رها کن
یارب تو مرا به روی لیلی
هر لحظه بده زیاده میلی
از عمرمن آنچه مانده برجای
بستان و به عمر او در افزای
آثار بجا مانده از نظامی خمسه یا پنج گنج است که شامل پنج دفتر
مثنوی مخزن االسرار،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون ،اسکندر نامه (
شرف نامه و اقبال نامه) وهفت پیکر( بهرام نامه یا گنبد نامه) ودیوان
اشعار وی می باشد.
ِس َپ َرک = گیاهی با رنگ دانه های زرد که در رنگرزی از آن استفاده می
شود
آهیختن = دست بر دامان کسی بردن
زنگله = زنگوله ،کنایه از زینتی که بر پای کودک بندند که از صدای آن
اورا خوش آید.

چون سپر انداختن آفتاب
گشت زمین راسپرافکن برآب
گشت جهان از نفسش تنگ تر
وزسپر من سپرک* رنگتر
با سپرافکندن او لشکرش
تیغ کشیدند به قصد سرش
طفل شب آهیخت* چو در دایه دست
زنگله* روز فراپاش بست (مخزن االسرار در توصیف شب)
از دگرسوی ،نظامی زندگی عامه مردم را نیزبه تصویر کشیده وآئینه ای
ساخته تا هرکس خود وزندگی خویش را به صورتی حقیقی و نه مجازی
درآن مشاهده کند.در آثارنظامی زیبائی وزشتی هردو با هم تصویر شده
وعادت ورسوم شهرها وروستاها و اصطالحات و متل ها به استادی
بیان گردیده است:
گفت با ُکرد کی غریب نواز
ازغریبان بسی کشیدی ناز
نورچشمم بنا نهاده توست
دل و جان هردو باز داده توست
چون به خوان ریزه تو پروردم
نعمت از خوان تو بسی خوردم
گر بجوئی درون وبیرونم
بوی خوان تو آید از خونم
اما سخن عشق را استاد سخن به زیباترین چهره در لیلی و مجنون می
سراید.او دراین داستان مرزهای عشق راستین را روشن می سازد و با
موازین معنوی سازگار می نماید:
شماره  143بهمن  -اسفند 1391
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جشن یلدا  2012مدرسه ایرانیان سن دیگو

دانش آموزان عزیز مدرسه ایرانیان سن دیگو،

 1ـ شنبه  15دسامبر در سالن اجتماعات رنچو برناردو کالب ،بچه
ها ،خانواده ها ،مسابقه ،موسیقی ،پایکوبی ،بازی ،شام خوشمزه
متنوع و گپ و گفتگو.
 2ـ یکشنبه  16دسامبر در محوطه مدرسه مانت کارمل گفتگو و
پرسش و پاسخ برای دانش آموزان شعبه یک.
 3ـ پنجشنبه  20دسامبر در دفتر مدرسه مانت کارمل گفتگو و
پرسش و پاسخ برای دانش آموزان شعبه دو.

UNICEF Trick or Treat
سازمان یونیسف هر سال در ماه اکتبر همزمان با جشن هالووین از
بچه های سراسر دنیا می خواهد که با جمع آوری پول به بچه های
دیگری که نیازمند غذا ،آب پاکیزه و لوازم اولیه ی مدرسه هستند
کمک کنند .مدرسه ایرانیان سن دیگو در همکاری با سازمان یک دالر
در ماه و یونیسف این برنامه را به کالس های درس خود آورده و هر
سال از دانش آموزان مدرسه دعوت می کند که در جمع آوری پول
برای بچه های نیازمند همه دنیا کمک کنند.
کیان کالنتر از کالس خانم هاشمی در شعبه  1بیشترین پول را برای
برنامه هالووین  2012یونیسف جمع آوری کرده است.
بچه ها شعر زیبای شاعر بزرگ ایرانی “سعدی “ را بخوانید و بخاطر
بسپرید.
این شعر بر سر در یکی از سالن های سازمان ملل نوشته شده است:
که در آفرینش زیک گوهرند
بنی آدم اعضای یک پیکرند
دگر عضوها را نماند قرار
چو عضوی بدرد آورد روزگار
نشاید که نامت نهند آدمی
توکز محنت دیگران بی غمی
دانش آموزان مدرسه ایرانیان سن دیگو می توانند صفحات پیک را پس
از مطالعه به فهرست  Reading Logخود اضافه کنند.

روز جهانی کودک

مردم سراسر دنیا به پیروی از تقویم سازمان ملل هر سال روز  20نوامبر
را برای حمایت از حقوق کودکان جشن می گیرند.
امسال مدرسه ایرانیان سن دیگو  ،موسسه خیریه رفاه کودک
( )Child Foundationو خیریه یک دالر ماه ()Dollar a Month Fund
در روز یکشنبه  18نوامبر با گردهمایی در محل مدرسه و با شرکت
دانش آموزان و پدر و مادرهای هر دو شعبه مدرسه ایرانیان این روز را
گرامی داشتند.
سر پرست های موسسه رفاه کودک در سن دیگو از بیش از دویست
تن دانش آموز شرکت کننده در این مراسم و با یاری داوطلبین مدرسه
با پیتزا و نوشیدنی پذیرایی کردند .عالقمندان به همیاری با موسسه
خیریه رفاه کودک می توانند با مراجعه به تارنما ی �www.child
 foundation.orgمهربانی خود را با نونهاالن نیازمند و مستعد
ایرانی تقسیم کنند.
کودکان سراسر جهان روزتان مبارک
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یلدا

شب یلدا یا شب چله بلندترین شب سال در نیمکره شمالی کره
زمین است .این شب آخرین شب فصل پاییز و روز پس از آن روز اول
زمستان است .ایرانی ها برای شب یلدا میوه های سرخ و تخمه دار
مثل انار و هندوانه تهیه می کنند و با میوه و آجیل شیرین چله از
یکدیگر پذیرایی می کنند .خانواده ها در شب یلدا دور هم جمع می
شوند و بزرگترها برای بچه ها قصه می گویند و شعری می خوانند .در
روزگاران قدیم مردم در شب یلدا آتش می افروختند و تا طلوع آفتاب
بیدار می ماندند و به اصطالح روشنایی روز را تا پیروزی بر تاریکی
شب همراهی می کردند .یلدا یعنی تولد و زایش.
شب یلدا از جشن های بسیار قدیمی ملی ایرانی است .جالب است
بدانیم که این شب را در کشورهای دیگری هم به شیوه های گوناگون
جشن می گیرند.

جوک و آقای پلیس هه هه هه

پسر بچه ای که مادرش را در بازار گم کرده بود به آقای پلیس گفت:
“آقای پلیس! شما یک مامان که دست پسرش رو ول کرده و گم شده
پیدا نکردید؟”

جوک و درخت هه هه هه

دختر بچه ای که بی اجازه از درخت باال رفته بود ،لیز خورد و افتاد،
پا شد سر زانوهاش را پاک کرد و گفت“ :خوب شد نمردم ،و گرنه
مامانم دعوام می کرد!”
جور کن
		
خیار
		
آلبالو
		
هویج
		
موز

زرد
نارنجی
سبز
قرمز

Winter Jokes
?What do snowmen eat for breakfast
Frosted Flakes.
What do you get when you cross a snowman and a
?vampire
Frostbite.
?How does Frosty greet his friends in North Pole
!Have an ice day
?What is Frosty’s dad’s name
! Sicleـ Pop
?Who is Frosty’s favorite Aunt
!Aunt Artica
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بمناسبت چهل و پنجمین سال خاموشی فروغ فرخزاد
مهرنوش مزارعی
«صدای کامی هم از آن خانه میآید .او در فاصله کمی از من زندگی میکند.
من صدای او را میشنوم و آرزوی در آغوش کشیدنش در روحم میسوزد و بخار
میشود .او همان طور پشت دیوار میخندد و من مثل دیوانهها میخواهم هر چه
که در اطرافم وجود دارد بخار شود».
(فروغ فرخزاد – اولین تپشهای عاشقانه قلبم ،ص )250
سالها پیش ،در سفری که به ایران داشتم فرصت دیدار و مصاحبه ای با كامیار
شاپور ،که فروغ همه جا از او «کامی» یاد می کند  ،دست داد .در زمان انجام
مصاحبه ،پرویز شاپور ،پدر كامیار ،در طبقه پایین بود و ما در طبقه دوم .در یك
مورد كامیار به اصرار من از پرویز خواست اگر اجازه دهد من از او هم سئوالتی
كنم اما همانطور كه هردو حدس می زدیم او از این كار سرباز زد .بارها در میان
مصاحبه بحث هایی پیش آمد كه بنا به توافق قبلی با كامیار ،من دستگاه ضبط
دستی را خاموش كردم و او با خیال راحت از مسائلی كه دلش نمی خواست در
زمان حیات پدر در جایی بیان شود حرف زد .در آن زمان من همراه با خانم فریبا
رفوگران نشریه ادبی «فروغ» را در لس آنجلس منتشر می كردیم واین مصاحبه
قرار بود همراه با مطالب دیگری از جمله مصاحبه ای که با پوران فرخزاد داشتم،
در یك شماره ویژه فروغ منتشر شود اما متاسفانه به دالیل زیادی انتشار نشریه
متوقف شد و آن شماره مخصوص هم در نیامد.
حاال حدود بیست سال از آن زمان می گذرد و خوشبختانه از آن زمان تا به
حال فروغ فرخزاد توجه و احترامی را كه در خور او بود از جامعه گرفته و بسیاری
از نادانسته های زندگی او بر ما معلوم شده است .من شخصا با خواندن كتاب
«اولین تپش های عاشقانه قلبم» (انتشارات مروارید  1383ـ مجموعهای
حاوی نامههای فروغ فرخزاد به پرویز شاپور به اهتمام کامیار شاپور و عمران
صالحی) با خیلی از احساسات درونی فروغ و بسیاری از ابهامات رابطه او با
پرویز شاپور آشنا شدم .چه بسا اگر امروز بخواهم مقاله ای با این مضمون بنویسم
بسیار بلندتر و تا حدی متفاوت خواهد بود و سواالت متعدد دیگری را که در ذهن
دارم نیز در مصاحبه مطرح خواهم كرد.

ریسمان سست عدالت

کامیار در مراسم بزرگداشت فروغ

دیوم اما تو زمن دیوتری  /مادر و دامن ننگ
آلوده  /آه  ،بردار سرش از دامن  /طفلك
پاك كجا آسوده ؟ «دیو شب» از مجموعه
«اسیر»
اما فروغ ،كه بعد ها عشق و محبت دریغ
شده از كامیار را تقدیم پسر بچه دیگری می
كند كه او را به فرزندی خوانده ،خود چگونه
با همه این ها روبرو شده؟
فروغ در شعرهایش كمتر از شخصی به اسم نام برده است به جز در چند شعر
مجموعه «اسیر» كه از كامی نام می برد .اولین این شعرها شعر «دیو شب» است
كه در یکی دوسالگی كامیار سروده شده .فروغ شعر را با گفتن الالیی شروع می
كند اما در پایان به طور غم انگیزی به كشمكش و درد درونی خود می پردازد.
بعد از آن _ در فاصله كوتاهی _ در شعر «بیمار» اندوه او را در رابطه با بیماری
كامیار و عشق او را به فرزند می بینیم:
هر دم میان دست من می لرزد  /انگشت های الغر و تبدارش  /من ناله می كنم
كه خداواندا  /جانم بگیر و كم تر بیازارش

مصاحبه با کامیار شاپور – پسر فروغ فرخزاد

در  ،1334فروغ بعد از جدایی و برگشت به تهران در شعر «خانه متروک»
غمگنانه ،به ماتمی كه این جدایی به فرزندش تحمیل كرده اعتراف می كند.

زندگی عاطفی فروغ فرخزاد در ظاهر بسیار آشكار ،اما دارای پیچیدگیها و
معماهایی است كه پرداختن به هر كدام از آنها احتیاج به تحلیل و بررسی فراوانی
دارد.
فروغ در  16سالگی با پرویز شاپور ازدواج می كند و پس از مدتی كوتاه از او جدا می
شود .پرویز تا آخر عمر مانع ایجاد رابطه بین فروغ و فرزندش كامیار ،كه حاصل
این ازدواج است می شود .اما فروغ كتاب «دیوار» را به پرویز تقدیم می كند ،به
یاد گذشته مشترك و به پاس محبت های بیكران او .این تقدیم نامه سئواالت
متعددی را برای من پیش آورد .آیا پرویز شاپور شوهری مهربان و معشوقی است با
محبت های بیكران ،كه در اولین سالهای زناشویی با همسری روبرو می شود كه
بی باكانه و بدون شرم در مورد عشقهای ممنوع خود
شعر می سراید و آنرا بر سر كوی و برزن فریاد می زند؟

دانم اكنون كز آن خانه ی دور  /شادی زندگی پر گرفته  /دانم اكنون كه طفل به
زاری  /ماتم از هجر مادر گرفته  /لیك من خسته جان و پریشان  /می سپارم ره
آرزو را  /یار من شعر و و دلدار من شعر /می روم تا به دست آورم او را دو سال بعد
–  – 1336در مجموعه «عصیان» در شعری به نام «شعری برای تو» می بینیم
كه فروغ ساده و بدون پیچیدگی تمام اندوه و خشم خود را از سرنوشتی كه به او و
فرزندش تحمیل شده بیان می كند .او كه می خواست «بانگ هستی» خود باشد
مجبور است به خاطر «زن بودن» آخرین ترانه الالیی را بر گاهواره كامیار بخواند:
این آخرین ترانه الالیی ست  /در پای گاهواره خواب تو  /باشد كه بانگ وحشی
این فریاد  /پیچد در آسمان شباب تو /.... /گفتم كه
بانگ هستی خود باشم  /اما دریغ و درد كه «زن»
بودم  /چشمان بی گناه تو چون لغزد  /بر این كتاب
درهم بی آغاز  /عصیان ریشه دار زمانها را  /بینی
شكفته در دل هر آواز

گنه كردم گناهی پر زلذت /در آغوشی كه گرم و آتشین
بود  /گنه كردم میان بازوانی  /كه داغ و كینه جوی و
آهنین بود « گناه « از مجموعه «دیوار»
و یا شوهری است سنگدل و خودخواه كه برای احیای
غرور از دست رفته خود احساسات فروغ و كامیار را
نادیده می انگارد؟
خود فروغ نیز در آن شرایط خود را از دیو شب دیوتر
می بیند و دامن خود را الیق كودك خود نمی داند...
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و می رود تا پرده از « چهره پاك حضرت مریم ها
« براندازد:
رفتم ز خود كه پرده بر اندازم  /از چهره پاك حضرت
مریم ها  /بگسسته ز ساحل خوشنامی  /در سینه ام
ستاره توفانست  /پروازگاه شعله خشم من  /فضای
تیره زندانست

اما می داند كه این ،نه
جدالی آسان است:
با این گروه زاهد ظاهر ساز
 /دانم كه این جدال نه
آسانست  /شهر من و تو
طلفك شیرینم  /دیریست
كاشانه شیطان ست
و در نهایت به امید روزی
می نشیند كه كامی  ،فروغ
واقعی و احساسات واقعی
او را از درون سخن¬های
او بیابد:
روزی رسد كه چشم تو با
حسرت  /لغزد بر این ترانه
دردآلود  /جویی مرا درون
سخن هایم  /گویی به خود
كه مادر من او بود
آخرین شعری كه فروغ در
آن به طور مستقیم به كامی
اشاره دارد شعری است با
نام «بازگشت» كه در سال
 1336سروده است:
تكیه دادم به سینه دیوار /
گفتم آهسته « :این تویی
كامی؟»  /لیك دیدم كز
آن گذشته تلخ  /هیچ باقی
نمانده جز نامی  /عاقبت خط جاده پایان یافت  /من رسیدم ز ره غبار آلود  /تشنه
بر چشمه ره نبرد و دریغ  /شهر من گور آرزوهایم بود

جدیدشون چطور می شه .كارهای قدیمی به خصوصیت خودشون رسیده بودن.
ولی خیلی كلی می تونم بگم كه كار های من آبستره نیست ،فیگوراتیو است .به
نقاشی فیگوراتیو عالقه مندم.
در میان طرح هایی كه از شما دیدم یك سری طرح از فروغ هست می تونید بگید
در چه شرایطی آنها را كشیدید؟
من به عكسهایی از ایشون دسترسی دارم و كارهایی كه كرده ام بیشتر از روی
عكسهای ایشون بوده .حدودا  4تا  5تا که چندتاش رااز بین بردم .از یكی شون
زیاد راضی نیستم .این نقاشی با مداد رنگیه .پیش دایی پزشكم است .ایشون از
من گرفتن .طرحی رو كه ازش راضی ترم كه شما هم دیدید اون به نطرم بهترین
كاریه كه من از فروغ كشیدم .حاال انشاهلل برای آینده طرحهای بیشتری می كشم.
از چه سالی شروع كردید به كشیدن طرحهای فروغ ؟ از بچه گی؟
در واقع مدتها قبل،وقتی كه من در انگلستان بودم،عكسهایی از ایشون داشتم و
از روشون طرحهایی می كشیدم كه به گذشته بر می گرده .ولی کارهای جدی تر،
اولش مال  5ـ  6سال پیش بود و این آخری هم مال یکی دو سال اخیر.
دلیل خاصی داشت که توی این چند سال گذشته برگشتید به طرح فروغ .آیا در
شرایط احساسی خاصی بودید که قبال نبوده؟
نه خانم مزارعی .تم اصلی کار من این نیست که چهره های سرشناس ادبی و
هنری خودمون رو بکشم .ولی گهگاه شده که رو بیاورم .مثال در همین نمایشگاه
قبلی که داشتم طرحی از صادق هدایت بود که روی بروشور هم چاپ شد ه بود.
فروغ سوژه ای است که از وقتی نقاشی رو شروع کردم گهگاهی با من بود و طرح
هایی رو کشیدم .منتهی این اواخر هم مثل قدیم هوای ایشون را می کردم و به
طرف تصویر ایشون می رفتم .فقط کارهای اخیرتر پخته ترن که عرضه شون کردم.
وگرنه کارهای قدیمی تری هم هست که از نظر تکنیکی خیلی جالب نیستند.
احساسی بوده.....

اما عشق به كامیار و خشم از بی انصافی ای كه بر او و كامیار رفته چیزی نیست
كه فروغ بتواند به آسانی آنرا به فراموشی بسپارد .در «پنجره» از آخرین شعرهایش
كه بعد از مرگ او در مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» چاپ شده،
می خوانیم:
وقتی كه اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود  /و در تمام شهر  /قلب
چراغ های مرا تكه تكه می كردند  /وقتی كه چشم های كودكانه عشق مرا  /با
دستمال تیره قانون می بستند  /و از شقیقه های مضطرب آرزوی من  /فواره های
خون به بیرون می پاشید  /وقتی كه زندگی من دیگر  /چیزی نبود به جز تیك تاك
ساعت دیواری  /دریافتم  ،باید  ،باید ،باید  /دیوانه وار دوست بدارم
كامیار پسر بچه ی كوچكی كه از مادر جدا شده و می باید ضمن تحمل غم دوری
از مادر هر روزه با خشم و اندوه پدر (حتا اگر معطوف به او نباشد ) روبرو باشد
این همه را چگونه گذرانده ؟ آیا این دوری و جدایی پیوند عاطفی بین مادر و
فرزند را قطع كرده؟
گفتگویی كه به دنبال این نوشته می آید شاید بتواند تا حدی جوابگوی این
سواالت باشد.
مهرنوش مزارعی :اگر دوست دارید از خودتون صحبت كنید .چكار می كنید؟
كامیار شاپور :من متولد تهران هستم .اینحا به دبستان و دبیرستان رفتم .بعد
از گرفتن دیپلم رفتم به انگلستان و اونجا وارد رشته مهندسی شدم ولی چندان
به دلم خوش نیامد بعد از یكسال ،جامعه شناسی خواندم اما دیدم نمی كشم.
از همان دوره شروع كردم به نقاشی و اصال رفتم دنبال نقاشی .در انگلیس به
مدرسه هنر رفتم و در سال  1357فارغ التحصیل شدم همین سال هم برگشتم
ایران و حاال هم رشته اصلی ام نقاشیه .تا حاال دو تا نمایشگاه نقاشی گذاشته ام
و همین جا فعالیتم را ادامه می دم.
سبك كارتون چیه؟
سبك كار من ،برام مسئله بغرنجیه .این اواخر تو كار من یه تغییراتی به وجود آمده
كه االن خیلی زوده كه بیام یك چیزی را معرفی كنم و بگم كه این كار منه .باید
منتظر بشم نتیجه این تغییرات پیدا بشه تا ببینم این فرم كارها  ،این خصوصیت
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طرح صورت فروغ کار کامیار

بیشتر احساسی بوده .یادمه سال اولی که وارد رشته نقاشی شدم توی خوابگاهی
بودم در یک دانشگاه در انگلیس .همانجا یک نقاشی از فروغ کشیدم که هنوز هم
همانجا هست .ولی به نظر من با اون وضعی که هست عرضه اش نمی کنم .راضی
نیستم .صورت فروغ سوژه ایه که هر از چند گاهی سراغش رفته ام.
گفتید که طرح ها را بیشتر از روی عکسها می کشید .آیا خود شما در ذهن
تصویری از فروغ دارید؟ اون تصویر چیه؟ آیا بعد از جدایی با او دیداری داشتید؟
اگر داشتید چقدر بوده ،و به چه صورت؟
واهلل من دیدارم خیلی کم بود .اونهم در زمانی بود که من خیلی کوچیک بودم.
بعدش خب ،در دوره دبیرستان ایشون رو خیلی کم دیدم .یعنی نشد که ما
تماسی داشته باشیم .اگر این حادثه پیش نمی اومد و ایشون بودن ...من کوچک
که بودم اصال با خانواده مادریم رفت و آمد نداشتم ولی بعدا روابطی بر قرار کردم.
همه را می بینم .فقط مسئله ای که باعث جدایی ما شد یک مقدار شاید بگیم
 ...بابام بود که من اصال ایشون را ندیدم .بعدش هم من دبیرستان بودم که فوت
شدن.اگر ایشون زنده بودن شاید این رابطه ایجاد می شد.حتما می شد و شاید
خیلی رابطه پویایی می شد با شخصیت و نبوغی که ایشون داشتند به خود من
خیلی کمک می شد .ولی متاسفانه دیگه دست تقدیر بوده.
این سئوال من یک مقدار خصوصیه .آیا هیچوقت حسرت خوردید که چرا در
سالهای که فروغ زنده بود این رابطه از شما دریغ شد؟
واهلل ببینین ،نه  .من سالیان سال با پدرم زندگی می کنم .طبیعتا مادرم را که
ندیدم ،خب زندگی اجازه نداد .حاال پدرم هست و از فیض پدرم بهره مند می
شم .خیلی دلم می خواست که ایشون بودن .خیلی رابطه پویایی می تونستیم
داشته باشیم و خیلی جالب می شد .چون ایشون خیلی آدم با کفایت و با
استعدادی بودند کار تئاتر می کردند ،نقاشی می کردند ،ترجمه می کردند ،فیلم
می ساختند .در نتیجه خیلی رابطه ی خوبی می شد .ولی این دیگه گذشته و
نمی شه تغییرش داد .من اگر قرار بشه شروع کنم به حسرت خوردن ،برای خیلی
چیزها می تونم حسرت بخورم.
گفتید که در دوران دبیرستان هم ایشون رو گاه گداری می دیدید .خاطره ی
خاصی یادتوی می آد؟
بله ،خاطراتی هست .مسائل زندگی نگذاشت که ما با هم خو بگیریم .می دونین،
من با شعر فروغ خیلی آشنا تر از خودش هستم .یک خاطره از خیلی قدیم یادمه.
توی اهواز زنبور دستم را زده بود ایشون اومدن با پنبه مرکورکرم به دستم زدن.
چند سال با ایشون زندگی کردید؟
دو سه سال .من راجع به فروغ خالء دارم .معلوم نیست برام .مثل اینه که از
شخصی که توی یک کشور خیلی سرسبره و هیچوقت هم از اونجا بیرون نرفته –
اینو بعنوان مثال می گم .نمی خوام گفته ام رو آنالیز روانی کنم و به یک نتیجه
گیری برسم – .حاال برعکسش  ،یک کسی رو بگیریم که توی یک دهی ،توی
یک کویر زندگی کنه و هیچوقت از محیطش خارج نشده و شما از او بخواهید
برای شما راجع به دریا صحبت کنه ،یا مثال از سبزی درختهای شمال .طبیعتا
یک چیزیه که راجع بهش خالء داره .چون نبوده و ندیده .این تنها چیزیه که به
ذهنم می رسه.
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کامیار وپرویز شاپور

فروغ در اسیر و عصیان شعرهای متعددی برای شما گفته .آخرین شعری را که
من خواندم توی عصیان بود که خودش هم می گه این آخرین شعریه که در این
رابطه می گم که ظاهرا ،شاید هم آگاهانه ،می خواد این رابطه عاطفی را مسکوت
بگذاره و راجع بهش سکوت کنه .شما در باره این شعر ها نظرتون چیه؟
واهلل من شعرهای فروغ را تازگی ها دوره نکرده ام .شاید این حرفی که می زنم
برداشت منه .با شناختی که من از شعرهای فروغ دارم اینطور نیست .به نظر
من در تولدی دیگر و یا در فصل سرد ،ممکنه من به صورت کامیار شاپور به طور
مشخص در شعرش مطرح نباشم ولی ایشون اشاره های سمبولیک دیگری داره
که نشون میده این ماجرا در ذهنشون ادامه پیدا کرده.
می تونید بگید در چه شعری؟
به طور غیر مستقیم .مدتی در لندن با هم زندگی کردیم .یک سالی .ایشان اول
که دیپلم گرفتند برای ادامه تحصیالت رفتند به خارج .اون موقع من هم اونجا
بودم .یک سالی با هم بودیم که بعد ایشان رفتند آلمان .از لندن مثل اینکه زیاد
خوششون نیامد .خانواده ی مادری من ،بیشتر خواهر وبرادرها ،در آلمان بودند.
در مورد کتابهای فروغ که چاپ می شده شما حق قانونی دارید؟
ما حقوق قانونی داریم .در ایران ،از قدیم و ندیم  ،از دوره ی خود فروغ انتشارات
مروارید کتابهای ایشان را چاپ می کرد .من و پدر بزرگ و مادر بزرگم ،پدر و
مادر فروغ ،روی کتابها فروغ حق قانونی داریم .انتشارات امیرکبیر امتیاز کتابهای
عصیان و اسیر و دیوار را داشت ولی این کتابها مدت زیادی چاپ نشد .یعنی اصال
ممنوع بود .حاال مجددا اقداماتی شده که چاپ بشن ،شاید یک چیزهایی حذف
بشن .در خارج هم تا آنجایی که من اطالع دارم ،روی کتابهایی که به فارسی چاپ
بشن ما حق داریم .ولی متاسفانه این حق هیچوقت رعایت نشده.
در مورد نقاشی های فروغ چی؟ آیا می خواهید برای آنها نمایشگاهی بگذارید؟
تا آنجایی که من می دانم ایشان طراح خیلی قابلی بودن .طرح های کالسیک
خیلی قشنگی کشیدن .یه مقدار از نقاشی ها و طرح هاشون هست .یک سری
چیزهای مختلف هست که در اینجا در خانه ی ما هست ،مقداریش را هم
منزل پدر بزرگم جمع کرده ام .یک سری تابلو از نقاشیهای دیگران است که
به اصطالح کلکسیون فروغ بوده .یادگارهای دیگری هم هست .دفترچه های
شعرشون هست .ما تا آنجایی که می شده اکثر این چیزها را حفظ کردیم .اگر
بشه نمایشگاهی بگذاریم گمانم تماشاگر زیاد داشته باشه .ولی ما فعال همه ی
این کارها را نگه داشتیم به امید اینکه یک روزی یک موزه درست کنیم .به گمانم
دایی ها و خاله ام و آقای گلستان هم موافق باشند.
با ابراهیم گلستان در ارتباط هستید؟
من ایشان را فقط یک دفعه خیلی قدیم ها دیدم .بعدش هم که برگشتم دیگه
ایشان اینجا نبودن .انگلیس بودند .ولی مهم اینکه که یک روزی موزه ای درست
بشه .ایشان از این ایده استقبال کردند .گفتند حاضرن کار به این موزه بدن .این
یه ایده ایه که ما امیدواریم انشااهلل عملی بشه.
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از خوانندگان
درخواستی کوچک و بسیار مهم از هموطنان عزیز ایرانی
کوتاه مدتی است که برای دیدار بستگان و فرزند و نوه های عزیزم به
این شهر زیبا و پاکیزه قدم نهاده ام ،صرفه نظر از شرایط مطلوب و
مساعدی که آب و هوا و آفتاب مطبوع پاییزی و طراوت بهاری محیط
و نسیم جانبخش آن دارد و همه را مجذوب و شادمان می کند نکات
و مسایل دیگری هم هست که باید حتما مورد توجه ایرانیان مقیم
قرار بگیرد از جمله نشریه ارزشمندی نظرم را جلب کرد که وابسته
به کانون فرهنگی ایرانیان بوده و توسط جمعی از هموطنان عالقمند
به زبان و ادبیات و فرهنگ کشورمان ایران اداره شده و به فارسی و
انگلیسی هم چاپ و منتشر می گردد .این نشریه وزین دارای مطالب
گوناگون و مضامین بکر و نوشته های پر محتوی و اشعار دلنشین
شعرای معاصر بوده و همزمان گزارش هایی هم از فعالیت های
فرهنگی،هنری و ورزشی دارد که اطالعات عمومی خوانندگان بویژه
نوباوه گان و کودکان ایرانی مقیم این شهر را فزونی می بخشد در آن
به چاپ رسیده است .از آنجا که در بین دانش آموزان مدرسه ایرانیان
سن دیگو که از تاسیس آن بیست و پنج سال می گذرد نوه های عزیز
من هم مشغول فراگیری زبان شیرین فارسی هستند ،به نوبه خود
از مدیران و آموزگاران و مربیان دلسوزی که با زحمت و پشتکار بی
مانند قبول این مسولیت را نموده اند تشکر و سپاسگزاری می کنم.
نقطه جالب انتقال حس میهن پرستی و وطنخواهی به نوباوگان و
کودکان است که به شیوه استادانه ای به اجرا درآمده به صورتی که
بچه ها متوجه اند علیرغم تولد و رشد جسمی در این کشور الجرم
ریشه در خاک وطن پدران و مادران و اجداد کشور خود دارند .گفتنی
است برای اطالع از میزان آموزش و درک آنها از زبان فارسی آزمایشی
به عمل آوردم و به نوه بزرگتر گفتم می توانی شعری یا بیانی یا نوشته
ای را بخوانی و یا دکلمه کنی در جوابم گفت من سرود ای ایران را
می خوانم .باورم نشد اما او بالفاصله با صدای رسا خواند:
ای خاکت سرچشمه هنر
«ای ایرانی ای مرز پرگهر
پاینده مانی تو جاودان
دور از تو اندیشه بدان
ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم
دور از تو نیست اندیشه ام
مهر تو چون شد پیشه ام
پاینده باد خاک ایران ما»
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
من احساس افتخار و غرور کردم .براستی لذت بردم .به مربیان
و مسولین این بچه ها آفرین گفتم و فهمیدم براستی :ایران هرگز
نخواهد مرد.

کالم آخر توصیه من به هموطنان محترم و گرامی این است هرگاه به
دلیل مشغولیت کاری فرصت آموزش زبان مادری خود را به فرزندان
دلبندتان ندارید بهر طریق که ممکن و مقتضی باشد از این امر مهم
غافل نشوید ،بهرحال ما ریشه در خاک اجدادی وطن داریم و بچه ها
باید از ما پیروی کنند که می کنند .همین.
			
حسن غریب
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گزارش
رضا خبازیان

سایه در سن دیگو
یکشنبه دوم ماه دسامبر ایرانیان شهر سن دیگو به دیدار شاعر گرانمایه
ایران هوشنگ ابتهاج ،که اغلب او را با نام هنری ه .ا .سایه می شناسیم،
نشستند .این برنامه به همت و دعوت گروه دانشجویان دانشگاه یو سی اس دی
«ایستا» و انجمن متخصصین ایرانی «ای آی ای پی» ممکن شده بود که
خود جای تشکر ویژه دارد .استقبال بسیار دلگرم کننده بود و بخصوص
حضور چهره های جوان بسیاری در میان جمع حال و هوای امید بخشی
را با خود آورده بود .گنجایش محدود سالن عده بسیاری از دوستداران این
اسطوره شعر فارسی را از حضور و شانس دیدار وی محروم کرده بود که امید
است این گزارش بتواند آنان را به حال و هوای آن نشست نزدیک تر نماید.
بدون شک صحبت از «سایه» با بیش از هفتاد سال تالش هنری ،کار آسانی
نیست .چرا که کارنامه پر بار وی در زمینه پیشبرد موسیقی ایران نیز چون
ترازنامه شعری اش بسیار درخشان است .در سالهای تصدی اداره تولید رادیو
در کنار زنده یاد «پیرنیا» دستاورد جاودانه «گلهای جاویدان» را در سالهای
قبل از انقالب  57و آثار جاودانه «چاووش ها» را پس از سال  57به آسمان
هنر موسیقی ایران عرضه داشته است .تصنیف های جاودانه «تو ای پری
کجائی» و « با من صنما» و «به یاد عارف « و «ایران ای سرای امید» گوشه
های با ارزشی از مجموعه ی خدمات این بزرگمرد ادب پارسی است که بدون
شک وی را ورای خط زمان قرار داده و جاودانه در کنار بزرگان هنر و ادب
ایران زمین نشانده است.
برنامه دیدار با «سایه» با مقدمه کوتاهی توسط اقای مهدی نراقی آغاز شدو
سپس با سروده زیبائی که شاعر جوان و همشهری ما آقای علی اسدی به
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پیشگاه استاد ابتهاج تقدیم نمود ،دنبال شد و با شرح و تفصیلی نسبتا
طوالنی توسط میهماندار ایشان  ،آقای نظامی ،ادامه یافت .او با مروری بر
چند شعر ابتهاج به گوشه هائی از تاریخچه شعری وی اشاره نمود و حاضران
را برای لحظه دیدار با ایشان مشتاق تر نمود .سپس این راد مرد بزرگ شعر و
هنر ایران ،در میان شور و حال و استقبال گرم دوستدارانش به صحنه آمد.
آنچه «سایه» را بیشتر از هر چیز در نگاه مدعوین جذاب کرده بود بذله گوئی
و خوش مشربی اش از یکسو و ساد گی و افتادگیش از سوی دیگر بود .او
صحبت را با طنزی شیرین آغاز نمود و از مدعوین خواست که این تعاریف
رنگانگدر مورد وی را جدی نگیرند.
شعرخوانی سایه را می توان بدون شک نقطه اوج برنامه دانست که در آن
پیر شعر و هنر با مروری بر آثار متنوع و زیبای خود همگان را به شنیدن
این ِ
دوبیتی و رباعی و مثنوی و غزل های خویش میهمان نمود.
در پایان فرصت بسیار کوتاهی بوجود آمد که تعدادی از دوستداران حاضر در
جلسه سواالت خود را مطرح کنند .استاد ابتهاج در جواب چرائی انتخاب
تخلص «سایه» به طنز روی آورد وچنین گفت:
« فکر می کنید چه نامی را باید برای خود برمی گزیدم که شما این سوال
را نپرسید؟ .اگر می گذاشتم آفتاب یا آفتابه شما راحت می شدید؟ و آنگاه
چنین پاسخ داد که :من سایه را بر گزیدم به این دلیل که پدیده ای است
مجازی .اول باید شیئی وجود داشته باشد و در مقابل نور قرار گیرد تا سایه
ای تولید شود .من توان شعریم را با سایه یکی می دانم که در مقابل نور
پیشینیانم ایستاده است و از آنان بهره می جوید»
دیدار با ابتهاج شانس بزرگی برای دوستداران شعر و ادب بود.
با آرزوی سالمت برای وی که نامش در تاریخ هنر ایران جاودانه خواهد بود.

www.pccus.org
نشریه کانون فرهنگی ایرانیان هر دو ماه یکبار منتشر میشود

کانون فرهنگی ایرانیان :تلفن  0336ـ)858(653
شنبه  26ژانویه
کنسرت استادحسین علیزاده و پژمان حدادی
ساعت  6بعدازظهر در

UTC Forum Hall
4545 La Jolla Village Dr., San Diego, CA, 92122

شنبه  16مارچ  2013جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان
اطالعات بیشتر در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
تلفن تماس 0336:ـ  653ـ 858
آموزش سه تار زیر نظر کورش تقوی تلفن 6389 :ـ)858( 717
آموزش تار زیر نظر علی نوری تلفن2774 :ـ)310( 262
آموزش تنبک زیر نظر میالد جهادی تلفن 9634 :ـ)858( 735
آموزش دف در محل دفتر کانون فرهنگی زیر نظر علی صدر
سه شنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
تلفن تماس )858( 653–0336

مدرسه ایرانیان سن دیگو  0336ـ)858( 653

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
ـ * Fax (619) 374 7335ـTel (858) 653 0336
Email: pcc@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم ،فقط به انتشار اخباری
برای نشریه آینده (شماره )144مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس تا  30ژانویه
به وسیله ارگانهای غیر انتفاعی در اختیار این دفتر قرار بگیرد.

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی ـ آمریکایی

 0336ـ www.iasfund.org )858( 653
خیریه یک دالر در ماه  0336ـ)858( 653
P.O. Box 500923, San Diego, CA 92150
FundـMonthـaـhttp://www.facebook.com/pages/Dollar

انجمن متخصصین 6232 :ـAIAP )858( 207
جلسات آخرین چهارشنبه هر ماه در محل تاالر صوفی

www.aiap.org

در تدارک نوروز
برنامه سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن
یکشنبه  3مارچ 2013
از ساعت  10تا  12صبح در مدرسه ایرانیان سن دیگو
جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
یکشنبه  10مارچ 2013
در مدرسه ایرانیان سن دیگو
For more information: 858-653-0336
شعبه اول یکشنبه ها ساعت 9/5صبح تا  1بعد از ظهر
در مدرسه مونت کارمل
شعبه دوم پنجشنبه ها ساعت  6ـ  8بعد از ظهر
در مدرسه مونت کارمل

Branch I: Sundays at 9:30 AM - 1:00 PM
Mt. Carmel High School
Branch II: Thursdays at 6:00 PM- 8:00 PM
Mt. Carmel High School
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129
For more information: 858-653-0336

آکادمی رقص های ملی  0336ـ)858( 653
ُISSD Branch I: Sunday at 9:30AM- 1:00PM
Mount Carmel High School
9550 Carmel Mountain Road San Diego, CA 92129

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

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

خانه ایران 4726 )IRAN( :ـ)619( 232

یکشنبه ها از ساعت  12تا  4بعدازظهر .بلبوا پارک

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

نایاک www.niac.org NIAC

National Iranian American Councel

موزه هنر سن دیگو

San Diego Museum of Art
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
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هابیل و قابیل
خوانندگان گرامی ،همانطور که در شماره های قبل به اطالع رسید این صفحه
را اختصاص داده ایم به برخورد دیدگاههای دو برادر خیالی با نام های هابیل
و قابیل .این دو برادر از نظر سنی با یکدیگر دو سال اختالف دارند و با وجود
اینکه در یک خانواده و یک نوع شرایط بزرگ شده اند ،نقطه نظرات متفاوت و
حتی مخالف یکدیگر دارند .از آنها خواسته ایم که در هر شماره بحثی را مطرح
کنند و نقطه نظرات خود را بگویند .ما بدون هیچگونه قضاوتی این دیدگاه ها
را ارائه می کنیم .و قضاوت را به عهده شما می گذاریم .اگر خوانندگان گرامی
نظراتی به طرفداری یا مخالفت یا هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک
ما را در جریان قرار دهند .گفتار این بار در رابطه با «انتخابات اخیر» می باشد.
هابیل :دیدی بیخودی نگران بودی که رامنی برنده بشه! دیگه الزم نیست جل
و پالستو برداری و بری کانادا! ولی راستشو بخوای منهم که اینقدر خوشبین
بودم بعضی وقتا ترس برم می داشت .اینهمه تبلیغ و اینهمه پولی که خرج
کردن ،اینهمه آمار گیری چپ و راست ،اینهمه تفسیر و مفسر ،دل آدمو خالی
می کرد .قبال هم بهت گفتم ترس من عمدتا از این بود که دمکراتا نرن رای بدن
چون دیدی که ،یه دفعه اصال بی خیال می شن .درجایی که جمهوری خواه ها
رای دادن براشون مثل فریضه مذهبیه و هر جور شده رای می دن.
قابیل :آره خوب شد ،ولی چه زود هم نتایج معلوم شد .من فکر می کردم
دوباره بیافتیم به دوباره و سه باره شمارش آرا و بعد هم دوباره سوپریم کورت و
اون داستان های سال  .2000ولی اصال باورم نمی شد که همون سرشب نتایج
معلوم شد .آخ دیدن قیافه کارل روو توی فاکس خودش کلی می ارزید .باور
نمی کرد که سیصد میلیون دالرش برباد رفته باشه .آره خوب شد اوباما برنده
شد ولی واقعیت اینه که چیزی عوض نشد .فقط به عقب نرفتیم واال پیشرفتی
به جلو هم نبود .چون االن درست همون اوضاییه که قبل از انتخابات بود.
سنا دست دمکراتهاست ،هاوس دست جمهوری خواه ها ،رییس جمهوری هم
همون ،به قول آمریکاییان «استاتس کو» البته جای شکرش باقیه که دوباره به
دوره بوش و شاید بدتر از اون برنگشتیم ولی درجا زدن هم خیلی افتخار نداره.
هابیل :یعنی چه درجا زدن؟ به هیچ وجه درجا زدن نیست .اوال انتخاب دوباره
باراک اوباما به خودی خودش یه پیروزی اساسی بود ،حتی مهمتر از انتخابات
 .2008اگر اوباما یک رییس جمهوری یک دوره ای می شد ،اونو جامعه به عنوان
ناتوانی اقلیت ها تلقی می کرد ،که آره یک دوره به اون فرصت دادیم ولی کاری
نتونست بکنه و دوباره کارو به کاردان سپردیم .پیروزی امسال در واقع پیروزی
اقلیت ها بود .رای سیاه ها ،اسپانیش ها و آسیایی ها اوباما را پیروز کرد .اگه
یادت باشه یه دفعه از مناظره اول رامنی و اوباما ،رامنی ناگهان به میانه و چپ
پیچید و شروع کرد حرف هایی رو زدن که دیگه زیاد با اوباما تفاوتی نداشت.
صرفا به این خاطر که به میانه روها و مستقل ها دست پیدا کنه .تا حدی هم
موفق شد ،ولی دیدگاه الیت و طبقاتی و ارتجاعی خودش رو نسبت به مهاجرین
و اقلیت ها و طبقات متوسط و پایین جامعه نتونست مخفی نگهداره .اون
جریان  47درصد که یادته؟
قابیل :آره یادمه .ولی تو جدا فکر می کنی که مردم از روی آگاهی طبقاتی به
رامنی رای ندادن؟ تازه از همه اینا گذشته صحبت من سر اینه که دوباره همون
آش و همون کاسه اس .دوباره هیچی از کنگره رد نمی شه .دوباره جمهوری
خواه ها با اکثریتی که توی هاوس دارن جلوی هر الیحه درستی رو می گیرن
و توی سنا هم که در اقلیت اند بوسیله «فیلی باستر» اموررو متوقف می کنن.
بعد دوباره وقتی کاری انجام نگرفت ،در انتخابات میوندوره ای ،در سال دیگه،
از اینهم بدتر می شه .دوباره دمکرات ها می شینن و خونه و جمهوری خواه ها
و تی پارتی دور می گیرن .
هابیل :همه اینایی که گفتی ،ممکنه ،ولی احتمالش خیلی کمتر از گذشته
اس .بذار جواب سوالتو بدم که آیا مردم از روی آگاهی طبقاتی به رامنی رای
ندادند .بنظر من آره اونایی که به اوباما رای دادن از روی آگاهی بود .ولی اونایی
که به رامنی رای دادن از روی عدم آگاهی طبقاتی شونه .البته به استثنای
پولدارها .ولی بقیه مردم زحمتکش و کشاورز و اقشار متوسط و فقیر جامعه
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صرفا به دالیل مذهبی ،نژادی و عدم آگاهی طبقاتی و عقب موندگی اجتماعی
به رامنی رای دادن.
قابیل :نمی تونی این حرفو بزنی ،خیلی از آدمایی که دور بر خودمون هستن
هم به رامنی رای دادن .اینا که واسه مذهب و نژاد و این حرفانیس .اینا فقط
بخاطر مالیاته که جمهوریخواه شدن .حرفشون اغلب اینه که چرا ما باید اینقدر
زحمت بکشیم و پول دربیاریم و دولت اینو بگیره صرف یه عده تنبل و از زیر
کار در رو بکنه .میگن هرچه دولت مالیاتو بیشتر می کنه ،اونو خرج خودش و
بزرگتر کردن دولت و حیف و میل می کنه ،و اال آدمای بدی نیستن!
هابیل :من که نگفتم آدمای بدی اند .خوب اینهم از عدم آگاهی شونه دیگه.
اینا نمی دونن که هر موقع جمهوری خواه ها سرکار بودن دولت رشد کرده ،بعد
هم مالیاتو کم کردن در نتیجه بدهی و قرض مملکت سر به فلک کشیده .ولی
بزار برگردیم سر اینکه آیا چیزی عوض شده یانه ،ببین ،این انتخابات شکست
تی پارتی ها ،راست های افراطی و موفقیت مترقیون بود .تعداد زنانی که به
سنا رفتند بی سابقه بود .نه تنها از لحاظ کمی این مهمه بلکه اکثر کسانی که
انتخاب شدند دارای افکار پیشرو در مورد مسایل محیط زیست و حقوق فردی
و اجتماعی هستند .رقبای اونا که تا چندی پیش از لحاظ مالی و قدرت تبلیغ
اینهمه جلو بودند با رو کردن افکار ارتجاعی شون در مورد حقوق زنان و تجاوز
جنسی باصطالح بند رو آب دادند و بدجور شکست خوردن .نکته مهم دیگه
شکست پول های کالن بود .یادته که با رای سوپریم کورت مقدار پول و نفوذ
موسسات و افراد در انتخابات نامحدود شد .این قضیه رو جمهوری خواه ها
علم کردند و اکثریت سوپریم کورت هم که دست راستی اند اونو قانونی کردن
و کسانی مثل کارل روو با ایجاد سوپرفاند و یا بیلیونرهایی مثل برادران کوخ
هرچه در توان داشتن گذاشتن که اوباما رو شکست بدن .ولی دیدی که شبکه
عظیم اینترنتی اوباما چه برای پول جمع کردن و چه برای بسیج طرفدار ،رشته
های اونا رو پنبه کرد.

قابیل :آره ولی نمی شه منکر شد که این قضیه سوپرفاندها همیشه این خطرو
داره که وضع رو عوض کنه .این پول های چند صد میلیونی برای خیلی از
این پولدارهای کلون پولی نیست و فکر نکن که اثری در کار اونا داره .مسلم
بدون که اونا کوتاه نمی آن و از طریق نفوذشون که توی کنگره و از طریق البی
ایست هاشون نمی ذارن کاری صورت بگیره .تا وقتی این سیستم سیاسی
وجود داره ،تا وقتی انتخابات ریاست جمهوری نه بر اساس رای اکثریت کشور
بلکه بر اساس سیستم عقب افتاده «الکترال کالج» هست و همیشه فقط برای
چند تا ایالت مثل فلوریدا ،اوهایو و اونم فقط محدود به چند درصد باصطالح
«مستقل» و «آندیسایدد» هست ،اونا راحت می تونن انتخابات رو بدزدند مگه
قبال نکردن؟ مگه هشت سال حکومت بوش و چینی رو با دو تا جنگ و بحران
به مردم تحمیل نکردن؟ بعد هم با این سیستم مسخره «فیلی باستر» که واقعا
خودشونو سرکار گذاشتن و قوه قانون گذاری رو به جوک تبدیل کردن .مسخره
نیست که توی این چند سال که اکثریتشونو در سنا از دست دادند متجاوز از
 310بار فیلی باستر کردند.
هابیل :حرفت درسته .در مورد الکترال کالج قبول دارم که سیستم عقب
افتاده ایه که معلوم هم نیست که درست بشه ،ولی در مورد فیلی باستر ،من
فکر می کنم اینقدر گندش درامده که بزودی یه کاریش می کنن .ولی اینکه
جمهوری خواه ها بتونن دور بعدی رو ببرن من خیلی بعید می دونم .اوضاع
عوض شده .دموگرافی کشور عوض شده .اقلیت ها دارن همینجوری رشد می
کنن .جمهوری خواه ها هم که اهل تغییر نیستند .اونا هنوز به مرد سفید
انگلوساکسون مسیحی اعتقاد و تکیه دارن .با وجود اینکه االن دوتا فرماندار
ایالتی هندی االصل دارند و روی چند تا سیاستمدار اسپانیش دارند حسابی
سرمایه گذاری می کنن ،ولی تا وقتی این افکار عقب افتاده رو در مورد نژادهای
غیر سفید ،زنان و مهاجرین دارند کارشون زاره .دیگه شعارهایی مثل مخالفت
با مالیات و جلوگیری از اسراف دولتی و اینجور چیزها کافی نیست .دوره تی
پارتی ها تموم شد .مساله تغییر دموگرافی رو دست کم نگیر.
قابیل :امیدوارم اینطوری باشه که می گی ولی اینو هم در نظر داشته باش که
اگه دمکراتها و اوباما هم به نفع مردم کار نکنند دوره اوناهم سر میاد .مردم

که ناامید شدند دیگه پای صندوق نمی رن و در نتیجه دوباره دور می افته
دست جمهوریخواه ها ،حاال دموگرافی هرچی می خواد باشه .وقتی رای ندادی
دیگه چه فرقی می کنه که اقلیت باشی ،مهاجر و یا زن .این بر می گرده هم به
سیاست داخلی و هم خارجی .در عمل معلوم می شه که این دوستان مترقی
هستند و یا همون وضع موجود رو می خوان نگه دارن .مترقی اونه که حرکت
به پیش داشته باشه و وضع را بهتر کنه .کم کردن بودجه کالن نظامی کار ساده
ای نیست ولی الزمه برای اینکه به هزینه کارهای رفاهی و بهداشتی و یا زیر بنا
سازی اقتصادی کمک کنه ،مالیات یک درصدی ها را زیاد کردن خوبه ولی در
مقابل هزینه نظامی چیزی نیست .توی مسایل بین المللی هم آمریکا به عنوان
تنها ابر قدرت می تونه و باید برای صلح جهانی ،حفظ و رعایت حقوق انسانی
و عدالت اثر گذار باشه .این به گفتار نیست ....سیاست طرفدارانه و یک جانبه
آمریکا در خاورمیانه بر سر مساله فلسطین مثل قضیه دم خروسه .اوباما االن
بهترین موقعیت رو داره که قضیه فلسطین و اسرائیل رو سرو سامون بده .یکی
از دالیل رشد نیروی های راست و افراطی اسالمی در کشورای خاورمیانه ،این
سیاست جانبدارانه آمریکا در مقابل اسرائیله .البته فکر نمی کنم نه اوباما و نه
سیاستمدار دیگه ای جرات کنه به تابوی اسرائیل دستی بزنه .ولی خوب اگه
کسی ادعای مترقی بودن و تساوی حقوق انسانی و بین المللی داره باید توی
عمل نشون بده واال ادعا که کاری نداره.
هابیل :درست ،ولی زیاد رویایی نشو .واقعیت امر اینه که این مملکت یه سیستم
داره و انتظار کارهای رادیکال و انقالبی رو از اون نمی شه داشت .قدرت طرف
مقابل رو دست کم نگیر .وال استریت ،ای پک ،البی ماشین نظامی به این
راحتی جا نمی زنن .ولی اثر گذاری مردمی و از پایین رو هم نمی شه دست کم
گرفت .حاال که خوشبختانه کسانی رو که می خواستیم انتخاب کردیم کارمون
تموم نشده تازه شروع شده .حاال باید از هر طریقی که می شه این ارتباط رو
که تا حاال یک طرفه بوده و از طرف اونا ،بخاطر جمع آوری پول و یا رای ،دو
جانبه کرد .حاال نوبت ماست که روی سیاست ها و تصمیم هاشون اثر بذاریم.
تنها راه دمکراسی همینه .باید فعال موند و نشون داد که باید به وعده شون
وفادار بمونن.
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نگاهی به انتخابات
رضا خبازیان
چندی است که به دلیل مهاجرت خویش می اندیشم .آنچه که انجام دادم کار
ساده ای نبود .در بهترین سالهای جوانی خانه مادریم را رها کردم و با کوله
باری از خاطرات تلخ و شیرین قدم به خاکی گذاشتم که در آن غریبه بودم .با
خط و زبانش.....با فرهنگ و آداب و رسومش.....با کوچه ها و خیابانهایش
....با ورزش و سرگرمی اش....و با مردمانش .برای استقرار خود به هرکاری
روی آوردم .کارهائی که در سرزمین مادریم برایم بی ارزش و پیش پا افتاده بود
به ناگهان آرزویم شد و نان آور سفره کوچک خود و خانواده ساده و بی آالیشم.
از آن تاریخ سالها می گذرد .آنچه مرا در تحمل سختی های مهاجرت آرام می
کرد دلیل مهاجرت بود .دلیلی که حتما برای بسیاری دیگر که در موقعیت من
قرار داشتند تا امروز همچنان ثابت و پابرجا مانده است.
می دانم که عده ای آمدند تا رفاه اقتصادی بیابند و اکثرا نیز به آرزوی دیرینه
خود رسیدند .از اینگونه افراد بسیار می شناسم .امروز در قاب های زیبا و مرفه
خود نشسته اند و حتی از صحبت دیروز خود نیز گریزانند .عکس های قدیم
خود را گم و گور می کنند و به سرعت از کنار دوستان زمان قدیم خود می
گذرند تا مجبور نباشند حتی یادی و خاطره ای را از آن روزهای اولیه مهاجرت
به یاد بیاورند.
عده دیگری فرزندان خود را با مهاجرتشان از خطر جنگ و نابودی رهانیدند و
امروز با غروری عمیق به پیشرفت و موفقیت فرزندان خود می نگرند هرچند که
در این راه خود را و خاطراتشان را فدا کرده اند.
ولی من به وعده زندگی در سرزمینی راه مهاجرتم را گشودم که در آن انسان
ارزش انسانی خود را داشته باشد و بتواند با آزادی کامل اعتقاد و باور خویش را
بدون هیچ هراسی بر زبان بیاورد و در آن حال و هوا گام بردارد و تنفس کند.
دارا بودن چنین محیطی برایم حق و حقوق هر بشری بود و اکنون پس از گذر
بیش از سی سال محکمتر از پیش برایم همچنان حق هر انسانی است .در بند
کشیدن انسان و تفکر انسانی را به هر دلیلی که باشد بیش از هر زمان دیگر،
بزرگترین توهین به انسان و انسانیت می دانم.
در مورد خانه مهاجرتم و چگونگی گردش ایام ،نیز بسیار اندیشیده ام .گاه
صبورانه از کنار ناآرامی هایش گذشته ام و گاه با ناباوری خود را معلق در فضائی
دیده ام که نه راه پیش داشته ام و نه راه پس .وقایع خانه مادریم در پشت سر
هر روز تاریک تر از روز پیش بوده است و پیش رو در خانه میزبان ،ولی با امیدی
هر چند گاه واهی ،تحمل پذیرتر.
بیش از پیش معتقد شده ام به قدرت الیزال انسان و نقش دانش و آگاهی که
به راحتی می توانند دست هر عامل بازدارنده و کنترل کننده ای را از ذهن و
روح و قلب انسان ،و اجتماع انسانی دور دارند.
باز به دلیل اصلی مهاجرت خویش برمی گردم و معتقدم که چنین طرز فکری
عامل مهمی بوده است که فراز و نشیب مسیر سیاسی کشور میزبان را با دقت
زیر نظر بگیرم و از اولین روزی که به داشتن حق رای نائل آمدم تا امروز از این
حق با ارزش خویش محافظت و استفاده نمایم.
در سی و چند سال گذشته در کشور میزبان ،که دیگر نگهبان خاطرات بیش از
نیمی از عمر من شده است ،شاهد بازی های گوناگون سیاسی بوده ام و گاه با
امید و گاه با ناامیدی به فراز و نشیب این راه پرماجرا نگریسته ام .باید اذعان
کنم که اتفاقات ماه نوامبر گذشته در صحنه سیاست کشور میزبانم بیشترین
تاثیر را در من نموده است و امید مرا به قدرت جمعی و حرکت عظیم مردمی
استوارتر از پیش کرده است.
البته کسانی را نیز می شناسم که کلیت این جریان را یک بازی سیاسی می
دانند و در افق نگاه خویش به هیچگونه تغییری تن نمی دهند .به دالیلشان نیز
گوش فرا داده ام هر چند که در کلیت با آنان نقطه مشترکی حس نمی کنم.
کنترل جامعه انسانی از روزگاران نخستین تا کنون بزرگترین دغدغه حاکمان
جوامع انسانی بوده است .چه تکنیک ها و تاکتیک هائی به کار گرفته شده
است و چه مبالغ هنگفتی صرف نموده اند تا این مهار هیچگاه از دست آنان
خارج نشود .هر چند به نظر می رسد در اکثر مواقع در انجام نیت خویش موفق
نیز بوده اند ولی تاریخ زندگی بشر حکایت از صفحات زرینی دارد که توده های
مردم دست به دست هم داده اند و اگر چه برای چند صباحی کوتاه ،توانسته اند

خود مهار کنترل قوانین جامعه را به دست گیرند و آنها را گاه جاودانه بخشند.
در نوامبر امسال جامعه آمریکا در یک جدالی تنگاتنگ قرار گرفت .دو نیروی
متفاوت با دارا بودن دو فلسفه گوناگون بیش از هر زمان دیگری در مقابل هم
صف کشیدند .یک جناح با پشتیبانی بی دریغ صاحبان سرمایه های کالن
می تاخت تا تصویری از خواسته های گروهی خود را به کرسی هدایت اجتماع
بنشاند و جناح دیگر با امید به حرکت و شرکت مردمانی ساده و عادی با
جیب هائی نسبتا کم بضاعت سخن از زندگی بهتری می کرد که در آن اکثریت
مردمان بتوانند با آرامشی نسبی و با حرمتی در خور زندگی را ادامه دهند .کار
جدال چنان باال گرفته بود که گاه پیش بینی در نتیجه را سخت دشوار می
نمود و گاه دلهره جای خود را به امید می داد و گاه امید دلهره را میهمان می
کرد.روزهای پر تنشی بود.
سرانجام روز امتحان فرارسید و برعکس پیش بینی های اکثر صاحب نظران،
توده های مردم حضور خود را نمایان ساختند و نتیجه نهائی را به نفع احترام
بیشتر به حقوق انسانی تغییر دادند .احترام به زنان و حق طبیعی تصمیم گیری
آنان در مورد مسائل خصوصی شان ،لزوم دارا بودن بیمه درمانی همگانی ،دور
نگاه داشتن موسسات مذهبی از دخالت در امور مدنی شهروندان،انتخاب
کاندیداهای منطقه ای موافق با حقوق ذکر شده ،داشتن حق زندگی مشترک
و استفاده از معافیت های مالیاتی برای شهروندان بدون توجه به جنسیت،
توافق با پرداخت مالیات بر درآمد منصفانه با توجه به میزان در آمد ...و،...
دست آوردهای با ارزش این همایش شد و در صفحات تاریخ جاودان گشت.
بدون شک هستند کسانی که حتی با یک کلمه از آنچه نوشته ام موافق و
همصدا نباشند ولی برای من به عنوان مهاجری که یک روز برای رسیدن به
حرمت انسانی حتی در سطح معمولی شهروندی ،خاک و دیار خود را رها
کرده است اتفاق ماه نوامبر گذشته بسیار عبرت آمیز...شادی آور...و امیدوار
کننده بود .برای آن دسته هم که سیاست را در تاثیر جهانی اش مورد نظر
دارند باید بگویم براساس ضرب المثل معروف فارسی «گر صبر کنی زغوره حلوا
سازم» .باید اشاره کنم آنچه که در ماه نوامبر اتفاق افتاد فقط مقدمه ای بود
با ارزش که برای رسیدن به اهداف بزرگتر و جامع تر شرط الزم بود هر چند
کافی نباشد.
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بمناسبت چهل و پنجمین سال خاموشی فروغ فرخزاد

شاید بشه خانه ای را توی آن زندگی می کردن موزه کرد
ایشون سالهای آخر عمر را در درروس زندگی می کردند .موقعی که مزدوج بودن
با پدر بیشترش در اهواز بودیم .اینجا هم که یک خانه توی امیرینه بود که فروغ و
پدر همسایه بودند .یعنی پشت خانه ی همدیگر واقع شده بود .البته پدرم و فروغ
از یک فامیل هستند.
فروغ کتاب «دیوار» را تقدیم کرده به پرویز شاپور و به یاد خاطرات مشترک .با
تمام مسائلی که وجود داشته کتابش را تقدیم می کنه به پدرتون .به نظر شما
رابطه عاطفی آنها بعد از جدایی ادامه داشته؟
بله  .خب این بوده .چون بعد از اینکه از هم جدا شدند با هم به هر حال روابطی
داشتن.
رابطه خودت با فامیل مادری چطوره؟ با خاله و دایی ها؟ با مادر بزرگ می گن
رابطه خوبی داری .این رابطه بعد از مرگ فروغ برقرار شد؟
بله  .بله رابطه بر قرار شد و کماکان هم ادامه داره.
فیلم هایی که ایشون تهیه کردند ،مثل فیلم «خانه سیاه است» و یا فیلم های
دیگر االن کجا هستند؟
«خانه سیاه است» رو بهش دسترسی داریم .ولی ده دوازده ساله که این فیلم
نشان داده نشده .من حتی خودم این فیلم را ندیدم .البته می دونم که فیلم
سینمایی دوساعته نیست.
می دونین پیش کی هست؟
تا آنجایی که می دونم ما بهش دسترسی داریم .در خارج هم می دونم که
هست .در همان شب فروغ که در آلمان اجرا شد نشون دادند .ولی در ایران زیاد
در جریان سینما نیستم و نمی دانم که توی این سالها این فیلم چرا به جز در
کتابهایی که موضوع آن ها تاریخ سینمای ایرانی بوده در جایی مطرح و یا نمایش
داده نشده .یعنی از بعد از انقالب.
دوست دارم باز برگردیم به بحث اولمان در مورد طرحهای فروغ .آن تصویری را
که خودتان بیشتر از همه دوست دارید و صحبتش را کردید اگر بخواهید یک
اسم برایش بگذارید ،چی می گذارید؟
واهلل من برای اون اسم نمی گذارم .آشنایی من با فروغ بیشتر از راه کارشه و
طبیعتا کاری که ایشون کردند فوق العاده است .مسئله¬ی زن بودن اون به کنار،
ایشون یک هنرمند فوق العاده است و من مطمئنم با کارهایی که کرده هیچ
کوششی نمی تونه ایشان را کنار بگذاره .یک آدمیه که به نظر من به تاریخ پیوسته.
یعنی توی تاریخ ادبیات معاصر ایران ایشون یکی از پایه های محکمه .به هر حال،
یک هنرمند نابغه بوده که فقط سی و دوسال وقت داشت حرفهایش را بزنه.
غبطه می خورم که چرا نیست که بیشتر حرفهاشو بزنه .یعنی ما را محروم کرد.
من خودم را شخصا به عنوان محروم شده حساب می کنم .ولی ایشون رسالت
خودشون را توی این سی و دوسال انجام داد .فروغ سوای مادر بودن برای من
یک شاعر بزرگه .من خودم طبیعتا یک مقدار عواطف شاعرانه به ارث بردم .یعنی
به هر حال یک احساسی دارم .یکی از تصورهای من از یک شعر ـ همانطور که
آقای رویایی در مقدمه کتاب «دریایی ها « و یا در مقدمه یکی دیگر از کتابهاشون
می گن ـ اینه که «شاعر از باران نگو .ببار» به نظر من فروغ یک چنین شاعریه.
یعنی می باره .باران سازه .من برای این تابلو اسمی ندارم .برای من این تصویر
تداعی فروغه در حالت – کفر نگویم _ پیامبر گونه اش .یعنی همانطور که گفتم
تصویری را در ذهن دارم که شاعر شاید داره یک سری حرفهایی را می زنه مثل
یک پیامبر کلمه ،یک سری آدم معتقد را هیجان زده می کنه .برای من فروغ در
آن تصویر یک چنین حالتیه .یعنی توی یک دنیای خالص شعری هست.

اون موقع چند سالتان بود؟
در سال  56من  26سالم بود و در اینجا نبودم .شعر ها را فرستادم اینجا به صورت
کتاب چاپ شد .ولی از سالی که به طرف نقاشی رفتم یک مقدار عطش شعریم
فروکش کرد .نقاشی بیشتر ارضام می کنه .اصوال در شعر نه ادعای فضیلتی دارم
و نه ادعای اینکه شاعر بزرگیم .گه گاهی یک شعری می نویسم .ولی مسئله ای
که برای من هست رابطه شعر با تصویره .بعضی وقتا می شه که تصویر من را به
شعر می کشونه .قصد دارم چنین چیزی را تجربه کنم .یعنی یک تصویر می کشم
که احتماال تازه شعر من را راه می اندازه.
از شعر های فروغ به غیر از تولدی دیگر و آغاز فصل سرد که می دانم دوست
دارید چه شعر دیگری هست که باهاش رابطه حسی داشته باشید و یا بیشتر
دوستش داشته باشید؟
واهلل شعری را که من خیلی دوست دارم ـ که این دلیلش دوست نداشتن
شعرهای دیگر نیست ـ شعری که همیشه در ذهن من هست بیشتر شعر «فتح
باغ» است .ولی به جز فروغ ،اصال یک مقدار رابطه من با شعر بهم خورده .ضعیف
شده .یعنی زیاد شعر نمی خوانم .شاید دلیلش هم اینه که شعر معاصر ما ،نسل
حاضر شعرای ما ،دچار بحران شعری شده اند .یعنی ما یک سری شعرای بزرگ
داشتیم که آمدند ولی حاال چهره ی جدیدی نداریم .توی یک حالت بحران شعری
هستیم .شعرهایی را که االن در مجالت ادبی چاپ می شه نسبت به شعرهای
فروغ و سپهری و اخوان داستان دیگری هستند .خیلی بغرنج شدند و حالت
خالقیت اون شعرها توش نیست .یعنی همانطور که آقای دکتر براهنی می گن :
بحران شعر .ایشان مطرح کرده بودند که شاید زبانی که بعد از انقالب الزم می
شه زبان رمانه  .یعنی شعرا دیگر ارجعیت اون موقع را ندارن.
یک خاطره کوچک را گفتید از فروغ .خاطرات دیگری هم از فروغ دارید؟
خاطراتی دارم ولی چون این خاطرات جنجال برانگیزه یعنی این خاطره ها مسائلی
را مطرح می کنه که االن من میل ندارم راجع بهش صحبت بشه .یعنی به یک
سری مسائل درونی خود من کشیده می شه ،یک سری احساس ...من تجربه ای
با فروغ داشتم که خودم به اصطالح احساس ناراحتی می کنم راجع به آنها .یک
سری تجربیات که انشااهلل در آینده شاید  ...ولی...
در آن سالهایی که اوج فروغ بود ،سالهای  40تا  45یا بعد از آن ،به عنوان پسر
فروغ ،چه احساسی داشتید؟
خیلی کم به یاد می آرم .توی مدرسه کالس نهم بودم .مدرسه البرز می رفتم.
همون موقع فروغ فوت شد و پدرم من را به مجلس ختم برد .فکر می کنم خیلی
وقت بود که فروغ را ندیده بودم .من باید  14سالم بوده باشه .مجله سپید و سیاه
مقاله ی مفصلی در باره فروغ چاپ کرده بود و عکسهایی هم از من و حسین چاپ
کرده بود .فقط یکی از بچه ها ی دبیرستان که زیاد هم با هم معاشرت نداشتیم
گفت عکست را توی سپید و سیاه دیدم .ولی کال بچه ها یا سایر دانش آموزها
زیاد توی این مسائل نبودند.
دوست نداشتید بدانند که شما پسر فروغ هستید؟
من اون موقع خیلی بچه بودم .شاید االن برام خیلی بیشتر مطرح باشه .نه اینکه
به اصطالح پز بدهم ولی خوشم می آید که پسر فروغم .صادقانه بهتون بگم،
احساس برتری می کنم ،ایشون خیلی به من احساس اعتماد به نفس می ده.

اخیرا از شما یک شعر را در جایی خواندم
من شعر گفتن را از  14 – 13سالگی  ،از سنین خیلی جوانی شروع کردم .و ادامه
پیدا کرد .همان دوره سابق در بعضی از مجالت چاپ شد .کتابی هم از شعرهام
چاپ شده« .اتاقی در کومه ها» در سال  1356انتشارات مروارید
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