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ایرانیان در حال آب رفتن و انتخابات!

140
 علی صدر

 

ایرانیان در حال آب رفتن و انتخابات!

باالخره بعد از دو سال انتظار آمار تعداد ایرانیان و ایرانی تبارهای ساکن آمریکا منتشر شد و در کمال تعجب 
مشخص شد که تعداد ایرانیان، 289,465 نفر می باشد که بر اساس این آمار در طول دهه گذشته بیش از 15 
درصد کاهش پیدا کرده است! وقتی در سال 2000 تعداد ایرانیان 338,000 نفر اعالم شد، کسی آنرا باور نکرد. 
اغلب صاحبنظران تعداد واقعی ایرانی تبارها را دو تا سه برابر این رقم تخمین می زنند. برخی به استناد آمار دفتر 
حفاظت منافع ایران در واشنگتن ادعا می کردند که بیش از نه صد هزار نفر در آمریکا پاسپورت ایرانی دارند. 
امید این بود که در آمارگیری 2010 باالخره رقمی واقعی تر بدست بیاید. از بیش از یکسال قبل از تاریخ آمارگیری 
فعالیت و تکاپوی فعاالن جامعه ایرانی شروع شد و در یک کمپین گسترده، که کانون فرهنگی ایرانیان و پیک 
هم شرکت داشتند، تالش شد با ارسال بروشور و برگزاری گرد هم آیی های متعدد و درج مقاالت و برنامه های 
مفصل رادیویی و تلویزیونی آگاهی به میان جامعه ایرانی _ آمریکایی برده شود و برایشان توضیح داده شود که 
تعداد، قدرت می آورد و الزمست تعداد واقعی ایرانیان مشخص شود.  قرار کلی بر این بود که همه در پرسشنامه 
مخصوص درباره نژاد بنویسند ایرانی یا ایرانی _ آمریکایی. به جرات می توانم بگویم که نزدیک یکسال روی این 
اطالع رسانی کار شد.همه نوع به هموطنان اطمینان داده شد که اطالعاتی که در فورم مخصوص می نویسند 
فقط در اختیار اداره آمار خواهد بود و در اختیار سازمانهای اطالعاتی  و ضد اطالعاتی گذاشه نخواهد شد. با 
تمام اینها وقتی در ماه پیش باالخره نتایج را اعالم کردند معلوم شد که تعداد زیادی از ایرانیان و ایرانی تبارها 
به این توصیه ها توجهی نکرده اند. چیزی که مسلم است اینست که تعداد ایرانیان بیشتر از رقم اعالم شده می 
باشد. در واقع ظرف ده سال گذشته تعداد ایرانیان مهاجر افزایش داشته است. پدیده ای که حداقل در شهر 

خودمان شاهد آن بوده ایم. 

دالیل زیادی را می توان یافت که چرا ایرانیان از ابراز اصلیت خود در پرسش نامه های مخصوص ابا داشته اند. 
مهمترین آن بنظر می رسد همانا عدم اعتماد به سیستم باشد. عده ی زیادی با وجود وضع بحرانی بین آمریکا 
و ایران و احتمال جنگ، موقعیت خود را در خطر می بینند. بالئی که به سر مهاجرین ژاپنی در جنگ جهانی 
آوردند از خاطره ها نرفته است. بخصوص که بعد از فاجعه یازده سپتامبر و جمع کردن و زندانی کردن عده ای 
از مهاجرین خاورمیانه ای و فضاحت های بعدی که در شهرهای مختلف آمریکا رخ داد، ازجمله زیر نظر گرفتن 
شهروندان خاورمیانه ای و مسلمانان، همه و همه جو عدم اعتماد را برای عده ای دامن زده است. "قسم حضرت 
عباس" اداره آمار با "دم خروس" ارگانهای دیگر دولتی جور در نمی آمد. بنابر این می توان درک کرد عده زیادی 
ترجیح داده اند که خود را مجزا و برچسب دار نکنند. دلیل دیگر اینکه سود ملموسی را در این معادله نمی دیدند. 
ایرانیان برخالف اقلیت های مهاجر دیگر از نظر اقتصادی و اجتماعی عمدتا موفق اند و کمتر به کمک های 
دولتی نیازمند و احتیاج به اینکه بتوانند به عنوان یک اقلیت مشخص شوند و از امکانات و قرار دادهای دولتی 
مخصوص اقلیت ها استفاده کنند برای اکثر آنها اهمیت درجه اول را ندارد. از دیگر بحث هایی که در آن زمان 
می شد این بود که ایرانیان باید بتوانند بصورت یک بلوک سیاسی در انتخابات مسولین منطقه ای و کشوری 
صدایی داشته باشند،  مسولین سیاسی آنها را جدی بگیرند و بتوانند تاثیر گذار باشند. این هم برای عده زیادی 
از هموطنان از اهمیت ویژه ای برخوردار نبود، چرا که بسیاری اصال با سیاست، انتخابات و این جور چیزها 
رابطه خوبی ندارند. آنها باور ندارند که می توانند نقشی در معادالت سیاسی بازی کنند، حتی اگر بصورت بلوک 

سیاسی در بیایند.

مطمئنم جامعه شناسان و صاحبنظران مدتها در باره واقعی نبودن آمار منتشره خواهند نوشت و دالیل بسیار 
دیگری را بررسی خواهند کرد. نکته ای را که می خواهم در این مختصر به آن اشاره کنم، همین شرکت در حیات 
سیاسی کشور است. در واقع چه اهمیتی دارد که بدانیم ایرانیان در هر شهر و منطقه چند نفرند اگر قرار است در 
معادالت سیاسی شرکت نکنند. به فرض اینکه آمار نشان دهد که مثال ایرانیان و ایرانی تبارهای سن دیگو پنجاه 
هزار نفرند. چه اهمیتی دارد وقتی فقط بیست درصد آنها رای می دهند؟ از آن گذشته ایرانیانی که بهر حال در 
انتخابات شرکت می کنند، عمدتا بر اساس منافع طبقاتی شان رای می دهند، نه به خاطر ایرانی بودنشان. چرا 
که به درستی می بینند که انتخاب این یا آن کاندیدا و یا پیروزی این یا آن قانون و پیشنهاد چه اثری در زندگی 
روزمره آنان و اطرافیانشان خواهد داشت. انتخابات بسیار مهمی در پیش است، اینکه چه کسی رییس جمهور 
انتخابات مقدماتی که چند هفته قبل در  بیافتد اهمیت بسیار دارد. در  شود و کنگره در کنترل چه گروهی 
کالیفرنیا صورت گرفت فقط 27 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، بسیاری حتی نمی دانستند 
که انتخاباتی در جریان است! امید است که انتخابات نوامبر به این صورت نباشد، شرکت فعال در انتخابات ماه 
نوامبر اهمیتی مضاعف دارد. قانونی که چندی پیش دادگاه عالی ایاالت متحده به تصویب رساند این حق را به 
میلیاردرها و کمپانی های بزرگ داد که برخالف گذشته بطور نامحدود به نفع این یا آن کاندیدا و یا الیحه پول 
خرج کنند. آنها به راحتی می توانند نتایج دلخواه خود را از صندوق ها در بیاورند. اگر مردم عادی فعاالنه در 
انتخابات شرکت نکنند پیروزی کاندیداهای مورد نظرشان اتفاق نخواهد افتاد. باید از کاندیداهای طرفدار مردم، 
کسانی که خود را به پول های کالن نفروخته اند حمایت مالی کرد و برایشان تبلیغ کرد. با پول شاید نتوان حریف 

میلیاردرها شد، ولی با آگاهی دادن به مردم و شرکت فعال می توان اثر بخشی آنان را روی مردم کاهش داد.

یادداشت 
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گزارش
$2,000,000

$290,050

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. 

برنامه )Walk-A- Thon( راه پیمایی جهت 
جمع آوری پول برای مرکز ایرانیان

در روز سوم جون 2012  کانون فرهنگی ایرانیان دومین راه پیمایی ساالنه برای 
ایجاد مرکزی برای همه ایرانیان را برگزار کرد. کانون فرهنگی پیش قدم بوجود 

آمدن مرکزی شده است تا ایرانیان بتوانند محلی برای گردهمایی و خانه ای 
برای مدرسه ایرانیان داشته باشند. بیشتر از 150 نفر در این راه پیمایی شرکت 

کردند که بسیاری از آنها دانش آموزان و اولیای مدرسه ایرانیان سن دیگو 
بودند، بعضی از دانش آموزان 2 مایل راه رفته و یا دویدند و در پایان مراسم 6 
نفر از سریع ترین دونده ها مدال دریافت کردند.  دست آورد این برنامه 3000 
دالر بود از همه شرکت کنندگان  این برنامه و همچنین داوطلبانی که ما را 

در برگزاری این برنامه یاری کردند سپاسگزاریم.  این دوستان داوطلب عبارت 
بودند از: مژگان امینی، ستاره مقدم، شهرزاد جوالزاده، شری خراطی، سوتالنا 
زیرانوا، عبدی و ملوک سلیمی، شیرین عباس پور، فریبا باباخانی، سها صادقی 

و علی صدر. 

با سپاس از مدیریت بلبوا مارکت ـ رستوران گریل هاوس  ـ  خانم مهین امینی 
ـ سالن آرایش مریم ـ استارباکس ـ  خانم رعنا جمشیدی و آقای امیر امیرنوین  
که با اهدا خوراکی و جایزه های مختلف این برنامه را یاری نمودند و با تشکر از 

افراد زیر که با کمک های مالی خود حامی برنامه بودند: 
سارا آقاسی ـ بری ابولمالی ـ حسن بهدانیا ـ منوچهر دادخواه ـ شهریار 

دادخواه ـشهری استخری ـ پریناز فراهانچی ـ بصیر هنرور ـ فرهاد نوربخش ـ 
فرامرز و معصومه صبوری ـ ابراهیم رفیعی ـ امیره صدر ـ رعنا سلیمی و حمید 

شقاقی.
کانون فرهنگی امیدوار است که بتواند برنامه های بیشتری را برای رسیدن به 

این هدف بزرگ برگزار کند.
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دوستان گرامی،

باعث افتخار و سربلندی من است  که ششمین سال خدمت خود 
را در کانون فرهنگی ایرانیان شروع می کنم. بر اساس قانون کانون 

فرهنگی هر عضو هیات مدیره می تواند حداکثر دو دوره، یعنی 6 
سال پیاپی در کانون خدمت کند و قبل از کاندید شدن برای انتخاب 

مجدد در هیات مدیره  ملزم است که حداقل یک سال از هیات 
مدیره بیرون باشد. بر این اساس امسال آخرین سال خدمت من می 

باشد، ولی مطمئنا بعد از یکسال دوباره تالش خواهم کرد که به 
هیات مدیره بپیوندم و امسال افتخار دارم که به عنوان رییس هیات 

مدیره برای یکسال آینده در خدمت شما باشم.
مهمترین فعالیت سال گذشته کانون، گلریزان برای ساختن مرکز 

ایرانیان بود.  با تشکر از همکاری شما که با کمک های مالی و فکری 
خود و همچنین شرکت در برنامه های مختلف ازجمله راه پیمایی 

برای جمع کردن کمک و یا برنامه مسابقه رقص و .... ما را حمایت 
کردید.  در صفحه مقابل مبلغ جمع شده  از کمک های مالی را 
می توانید مشاهده فرمایید.  هر چند این مبلغ هنوز برای خرید 

ساختمان کافی نیست ولی پشتیبانی شما موجب دلگرمی ماست 
که با ادامه گلریزان برای مرکز ایرانیان به این خواسته جامه عمل 

بپوشانیم.
به خاطر وضع بد اقتصادی به نظر می رسد که رسیدن به مبلغ 

مورد نیاز جهت خرید مرکز ایرانیان احتیاج به وقت بیشتری دارد. 
بنابر توصیه بسیاری از هموطنان، و تصمیم هیات مدیره کانون هم 
زمان با فعالیت های گسترده جهت جمع آوری پول قرار است بطور 

موقت ساختمانی را اجاره کنیم تا بتوانیم از آن برای گردهم آیی های 
کوچک، نمایشگاه، نمایش فیلم و برخی از فعالیت ها و کالسهای 

مختلف استفاده کنیم. اجاره این مرکز کوچک از درآمد آن و از محل 
بودجه جاری کانون تامین خواهد شد. کلیه مبالغ جمع شده برای 

مرکز در حسابی جداگانه حفظ خواهد شد.
امسال سال بسیار پر هیجانی برای هیات مدیره کانون خواهد بود. 

پیدا کردن محل مورد نیاز، رفتن به محل بزرگتر، برنامه های متعدد 
در مرکز جدید همچنین ادامه گلریزان برای مرکز دائمی ایرانیان 

عمده فعالیت های امسال ما خواهد بود. کمک های مالی شما می 
تواند ما را یاری داده تا بتوانیم به آرزوی خود جامه عمل بپوشانیم.

در پایان یادآور می شوم که با همکاری هنرمند بسیار عزیز آقای ماز 
جبرانی یک گلریزان در روز 9 سپتامبر 2012 خواهیم داشت لطفا روز 

9 سپتامبر را در تقویم خود عالمت بزنید و در این گلریزان شرکت 
کنید. جزییات دقیق این برنامه بزودی اعالم خواهد شد. امیدوارم که 

سال بسیار خوبی را در پیش داشته باشیم. 

شقایق هنسن
رییس هیات مدیره کانون فرهنگی ایرانیان 

اخبار کانون
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اگر جواب آری است که زندگی، خودمانیم، آنچنان آش دهن سوزی نبود. 
پر پیچ و خم زیبا و زشتی داشت.  رسیدن به نوک قله ای بود که مسیر 
به دامنه قله می کنیم و هزاران  ایستاده و نگاهی  بر فراز قله  اکنون هم 
هزار عزیز و انسان دیگری را می بینیم که در حال تالش برای رسیدن به 
همین نقطه هستند. کاش از همان جا فریاد می زدیم که "برگردید! خبری 

نیست. برگردید".
"نه" است خبر های بسیار  آن دسته که فکر می کنند جواب سوال  برای 
بهتری دارم. مسلما جواب سوال "نه و منفی" است. زندگی نمی تواند به آن 
ساد گی و بی مزگی باشد. زندگی مسیری است برای درک بهتر، دید بازتر، 
تجربه بیشتر، مزه و طعم خالص تر، دریافت های روشن تر، گول خوردن 
های کمتر، یادگرفتن زبان انسانی، مراوده انسانی تر با طبیعت و هر چه 
در آن است، به کارگیری تجربه های انسان مدار و دموکراتیک و درنهایت 
لذت واقعی تر بردن از حیات، حتی اگر فقط یک روز از آن باقی مانده باشد.

شود.  نمی  تشکیل  کوتاه  یا  و  بلند  لیست  نداشتن،  و  داشتن  از  زندگی 
زندگی هدفمند است و برای رسیدن به هدف که در واقع دریافت و فهم " 
معنای زندگی " است به کوشش نیازمند است . در مسیر این کوشش است 
که میوه هایی از این باغ نصیب انسان می شود. یک روز شادمانی دریافت 
دیپلم دبیرستان است و یک روز جشن ورود اولین نوه. هر دو در جای خود 
شادمانه و دل پذیرند وهر دو در خدمت فهم بهتر زندگی و تبدیل نهایی ما 

از آدم به انسان.

زیر نور مهتاب

باالخره اتفاق افتاد. راستش چند سالی بود که انتظارش را می کشیدم و 
سالها بود که  در حول و حوش اش فکر می کردم. زندگی پدیده جالب و 
عجیب و غریبی است. هرکس به نوعی آن را تعریف می کند. تعاریف زندگی 
در طول حیات انسان مرتب در حال تغییرند. در زمان سالمت و خوشی 
ادبیات  و  زبان  با  بیماری  و  غصه  و  غم  زمان  در  و  دارد  شادمانه  تعریفی 
متفاوتی تعریف می شود. این تعاریف لحظه ای هستند و بنا به حال و روز 
انسان تغییر می کنند ولی زندگی در حین لحظه ای بودنش یک مسیرپر 
پیچ و خم است و ممتد که خود تعریف دیگری را نیاز دارد که از تعاریف گاه 
به گاه متفاوت و صد البته منطقی تر است. این تعریف نه از روی احساسات 
زودگذر لحظه ای که بر اساس تفکر درونی تر و پخته تری صورت می گیرد.

از مطلب دور نیفتیم. داشتم میگفتم که باالخره اتفاق افتاد و انتظار چند 
ساله ام به پایان رسید. برای اولین بار به دنیای پدربزرگ ها گام نهادم و 
تجربه شیرین اولین نوه را با جان و دل پیوند زدم. دوستان دیگرم از این 
احساس عجیب و غریب هشدارهای شیرینی داده بودند ولی تجربه تنگاتنگ 
اش فقط با لمس امکان پذیر بود و بس. نمی خواهم شما را درگیر مسائل 
خصوصی و خانوادگیم کنم که به حق جایشان در یک مجله فرهنگی نیست، 
ولی در نظر دارم از این تجربه جدید استفاده کنم تا به بعدی از ابعاد تفکر 

خودمان بپردازم. 
نوشتم که زندگی را انسانها به گونه های متفاوت تعریف می کنند و همچنان 
اشاره کردم که برای هریک از ما زندگی تعریف ممتد و عمیق تری هم دارد. 
گاه فکر میکنم که زندگی را میتوان به مسیری تشبیه نمود که منزلگاه های 
متفاوت و گوناگونی دارد. نام این منزلگاه ها را میتوان "سرفصل" گذاشت. 
کوشش انسان برای رسیدن به این سر فصل هاست و به محض رسیدن به 
یک سر فصل فکر ما متوجه سر فصل بعدی می شود و کوشش برای رسیدن 
به سرفصل جدید آغاز می شود. گاه به نظر میرسد که در تفکر خود لیستی 
داریم از مراحل مختلف زندگی که هر از چند سال  با رسیدن به یک مرحله، 
لیست را کوتاه و کوتاه تر می کنیم تا به پایان مسیر نزدیک شویم و به پای 
خاطرات بیفتیم و از رویاها و کام ها و ناکامی ها بگوییم و بنالیم و یاد کنیم 
و در نهایت با گذر از این هستی در یاد و خاطره و تاثیر خود بر دیگران به 

زندگی جدیدتری گام بگذاریم.  
شاید برای اکثر ما اولین و مهمترین سر فصل زندگی به پایان رساندن دوره 
بار  نهایی،.هزار  امتحان  بود. شب های  اخذ دیپلم  و  تحصیالت متوسطه 
جمع و تفریق کردن نمرات احتمالی دروس، کوتاه کردن موهای سر برای 
توجه بیشتر به درس و مشق، شب بیداری های بسیارو از همه دردناک تر 
دلهره شکست و در پایان نفس راحت و دریافت دیپلم متوسطه. چند روزی 
را در بی خبری و خوشی و گاه مسافرت کوتاهی سپری کردن و باز دغدغه 
کنکور دانشگاه و تکرار همان مکررات. بعدش فارغ التحصیلی و جشن و 
سرور. بعدش دوره سربازی، دریافت کارت پایان خدمت، پیداکردن شغل، 
کار و کاسبی، عاشقی و دلداد گی، گریه و اشک و آه، ازدواج و انتظار ورود 
ها،  بچه  آینده  نگرانی  بیداری های جدید،  مادرها، شب  و  پدر  دنیای  به 
ها،  بچه  پیروزی های  و  ها  و شکست  و عاشقی  دانشگاه  ها،  بچه  دیپلم 
ازدواج بچه ها، طالق های بچه ها، کار و کاسبی بچه ها و باالخره اتفاقی 
که سالها انتظار وقوعش را داشتی، ورود نوه و خوردن مهر تائید بر ) به فول 

نجف در یا بندری( ادامه نسل خوشبخت من.
آیا براستی تمام شد؟ زندگی همین بود؟.با رسیدن نوه و نوه بازی کهولت 

هم از راه می رسد و تمام؟
آن همه امیال و آرزوها و نقشه ها برای آینده به همین جا ختم می شود؟

   رضا خبازیان 
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معرفی کتاب                   
  

هیچکس توی آینه نیست
گیتا َگَرکانی 1337

چاپ اّول 1382
ناشر موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر

     درآن دیارکه از آزادی نشانی نیست و آدمیان با هزاران بند درچنگ 
استبداد به اسارت گرفته شده اند، هنرمتعالی در چهره های گوناگون تّجلی 
می کند. شعر و ادب و موسیقی مجال رشد می یابد و گاه با طنز و گاه با 
ایجاز در شوره زاران تفتیده ،شقایق نعمانی می پروراند و چشم های خسته 
و خون گریسته را به نوازشی میهمان می کند. نیلوفر هزار َپِر هنرِ راستین 
از ژرفنای الی و لجن قد برمی فرازد ،می بالد و گستره مردابی را با رنگ و 
عطر، طراوت می بخشد. آثارگیتا از دشت آن شقایق هاست که با داغ زاده 
است، و از تبار آن نیلوفرها که گستره ادبیات معاصر را به زیبائی آراسته 

است.
گاه  نثری ساده که  با  آینه نیست”  توی       مجموعه داستان “هیچکس 
بردکه  می  ای  تازه  دنیای  به  را  خواننده  گراید  می  ایجاز  به  وگاه  طنز  به 
های  داستان  فضای  است.  همراه  هراس  پر  تخیالت  و  بدیع  تشبیهات  با 
ُپرَتوّهمی است که درمسخ کافکا شاهد تحلیل رفتن  گرکانی یادآور دنیای 
قهرمان داستان است و ایجازی که در بوف کور صادق هدایت خواننده را 
به دنبال خود می کشد. ّردِ پای رئالیست جادوئی گاه ارواح سرگردان آثار 
گارسیا مارکز، وگاه پسر گمشده” ترس و لرز” غالمحسین ساعدی را به ذهن 
متبادر می سازد. با این همه داستان ها همه تازه و بکرند و به هیچ اثری 
که در گذشته خوانده ایم شبیه نیستند. نویسنده قلمی ویژه خود دارد و 
در انتخاب قالب داستان و حسن کالم و مضمونِ بدیع، چیره دست، و به 
گمان من بی همتاست. داستان “سکوت” تخیالت زنی است که از دنیای 
بی خبری خبر می آورد و آخرین سفررا با چشم بسته می بیند و به تصویرمی 
کشد. خاموشِی خانِه مرد تنها در”سگ و گربه و قناری “ و وقت ناشناسی 
آقای محمودی وشیرین زبانی های مینای کوچولو در “سرگرمی” و مردن 
آقای وزیری بدون هیچ خبر قبلی در” روز موعود” به جهانی لبریز از ترس و 
تردید اشاره می کند که به گفته عمران صالحی در پیش گفتار کتاب: “ بیان 

تنهائی و بی پناهی انسان معاصر در دنیای وهم آلود و هراسناک است.”

     بانو نیز از گمشدگان دنیای وازدگی و اعتراض خاموِش انباشته شدِه 
اعصار و قرونِ  زنان است. تصویری موهوم درآینه ای خیالی که گاه هست و 
گاه نیست آزارش می دهد. از قضاوت انسان ها، حتی خدمتکاری که برای 
کمک به او می آید هراس دارد. خسته است و در مهمانی های پوچ و بی 
محتوای همسرش ،میان جمع ناهمگونی که هرکدام چندین نقاب و چند 
صورت دارند تنها و بی حوصله . و آینه سخت وسرد وسنگی و تصویر بزک 
کرده عروسک های چینی ...وتصویر بی روح و سرد ...وتصویرهای دیگر، 
قفسه  کشوی  در  دسته صدفیش  با  کوچک  و  سرد  اسلحه  ..و  دلشوره  و 
کناِرتخت. شاید شما نیز با خواندن این کتاب ،آینِه سنگی خود را پیدا کنید 

و تصویر راستین خود را در آن ببینید:
آینه چون نقش تو بنمود راست

خودشکن آینه شکستن خطاست

     گیتا َگَرکانی نویسنده، مترجم وپژوهشگرایرانی در1337 در تهران بدنیا 
دررشته  تهران  دانشگاه  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  التحصیل  فارغ  آمد. 
ادبیات و نمایشنامه نویسی است. انتشاراولین آثار او به سال 1354 برمی 

گردد که به صورت شعر و داستان و مقاله در نشریات ایران بطور پراکنده به 
چاپ می رسیده است . وی پس از یک وقفه طوالنی  فعالیت های هنری 
خود را دوباره آغاز می کند. مدت ده سال داوطلبانه سرپرستی گروه تئاتر 
برای  را  آثاربسیاری  گیرد؛  می  بعهده  را  کودک  کتاب  شورای  سینمای  و 
کودکان و نوجوانان تالیف وترجمه می کند و با مرکزجهانی پژوهش برای 
کودکان به همکاری می پردازد .سال 1383برای ترجمه داستان نوجوانان: 
“ژانوس،ستاره آرزو اثرآنتونی هوروویتس”، دیپلم افتخاریازدهمین جشنواره 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را از آن خود می سازد .بزرگساالن 
نیز از فیض قلمش محروم نمی مانند. او 14 مقاله درزمینه سینما و تئاتر 
ترجمه می کند که ذکر  و  تالیف  را  برای فرهنگنامه وکتاب های بسیاری 
تمامی این آثار در این مختصر نمی گنجد. رمان “ فصل آخر” از آخرین آثار 
ادبیات  ی  برگزیده  کتاب  بعنوان  و  یافته  چاپ  تجدید  اقبال  که  گیتاست 

داستانی سال  1378برنده  جایزه ادبی پروین اعتصامی شده است. 

          از: مریم ایروانیان
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زیر نظر مریم ایروانیان

ما می ترسیم
ما مثل پرندگان ترس خورده پناهی می جوییم

در خانه پناهی می جوییم
در کوچه پناهی می جوییم

که یکه نقاب مان
پوست صورت مان بود

و شما پاره کردید.

)4(
"در چند روز گذشته، 82 تن در اتاقشان

پی گاز گرفتگی، مرده اند" – مطبوعات،دی ماه 86
می بینی هدایت!

رنج سفر دیگر در میان نیست
سراسر این مملکت پاریس است.

)5(
برای آنچه که دوستش داری

از جان باید گذشت
بعد می ماند زندگی

و آنچه که دوستش داشتی.

)6(
در شهر کوچکمان
نه قطاری داشتیم

نه کشتی 
نه هواپیمایی

به هدف های دور 
نمی اندیشیدیم.

چنین بود
که ریشه دوانیدیم

و خاک وطن 
زمینگیرمان کرد.

                                محمد شمس لنگرودی
                       

ای عشق ای آزادی
دیریست در غیاب تو تحقیر می شویم

بازیچه تحجر و تزویر می شویم
آزادی ای شرافت سنگین آدمی

این روزها بدون تو تعزیر می شویم
فواره ی رها شده مصداق سعی ماست

پا می شویم و باز زمینگیر می شویم
قد راست می کنیم برای صعود و باز

از ارتفاع خویش سرازیر می شویم
امروز عقده ی دلمان باز می شود
فردا دوباره بعض گلوگیر می شویم

ما قله های مرتفع فتح ناپذیر
با سادگی به دست تو تسخیر می شویم

ای عشق ای کرامت گستره ای که ما
در پهنه ی زالل تو تطهیر می شویم

دانی به اتهام تو تعزیر می کنند
آنگه به جرم نام تو تکفیر می شویم

اما بی آفتاب حضور همیشه ات
مصداق بیت مختصر زیر می شویم:

یا در هجوم حادثه بر باد می رویم
یا روبروی آینه ها پیر می شویم

                                       بهروز یاسمی

تو در باد آشفت

بر این رنگارنگی گل های پامچال 
بیفزای

من شهادت می دهم که گیسوان تو در 
باد آشفته بود

خروسان سحر خیز
آشفته و بال گسترده

پنجره های ما را با آواز کال نابود
 می کنند 

جویبارهائی که از مالفه های ما عبور
 می کنند

در یک فنجان چای خانه می گیرند
کجاست

دست های توکه در مهمان خانه ای نمور
وبی آسانسور

در پاریس گم شد
کاش بودی و می دیدی

که چگونه گل های پامچال دردستان
پیر من

یخ می بندند
                                     ازمجموعه کتاب های بی نام

                                     احمد رضا احمدی 1389
 

)1(
من با کسی سر جنگ ندارم 

اما با باد
که به لنگه دری گشوده لگد می کوبد

نمی دانم که چه می شود کرد.

)2(
پدر 

من یوسفم
تو از برابر چاهم گذشتی

و صدای هواپیما نگذاشت که صدایم را بشنوی
برادران تنی

پیرهنم را در موزه حراج کرده اند
و برای فروش کتاب هایی

درباره من
به سفر می روند.

)3(
شما آزاد و شجاع اید

سینه سپر کرده، سرافراز
در خیابان ها راه می روید

شما که نقاب زده
یکدیگر را می شناسید
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قلم بردار مشکینا به مشک آب          
یکی نامه نویس از من به گوراب

تو خود دانی سخن در هم سرشتن    
به نامه هر چه به باشد نوشتن

اگر بارآوری اورا به گفتار            
ُبَوم تا زنده ام پیشت پرستار

از دیگر سرایندگان بنام این سبک در سده پنجم ه.ق. 
معاصربا سلجوقیان اسدی طوسی شاعر ایرانی قرن پنجم 
هجری وسراینده اثر حماسی گرشاسپ نامه است. کهن 

ترین دستنویس فارسی بدست آمده به خط اوست .بزرگ 
ترین خدمت وی به زبان فارسی تدوین نخستین واژه نامه 

فارسی  بنام لغت نامهُ ُفرس است:

جم اندیشه از دل فراموش کرد           
سه جام می از دست او نوش کرد

ز دادار پس یاد کردن گرفت             
به آهستگی رای خوردن گرفت

به جم گفت: می دوست داری مگر      
که چیزی جز از می نخواهی دگر

جمش گفت دشمن ندارمش نیز           
شکیبد دلم گر نیابمش نیز

                            
سرگذشت شعر پارسی

پس از فرمانروائی سامانیان و روی کار آمدن ترکان ُغزو در راس 
آنان سلطان محمود غزنوی ، رونق شعرفارسی همچنان برجای 

ماند. برخی از پادشاهان غزنوی ازپشتیبانان جّدی شاعران و 
سخنوران بودند.در این عصر بزرگانی چون فرخی سیستانی 

وعنصری بلخی و همان گونه که در شماره پیش گفتیم 
فردوسی طوسی به آفریدن شاهکارهائی که بیانگر فرهنگ 

درخشان پیش ازاسالم بود پرداختند. در سده پنجم هجری 
با آغاز پادشاهی سلسله سلجوقی جنبش سرایش شعربه 
زبان فارسِی دری بتدریج درنواحی مرکزی و غربی ایران 
گسترش یافت.شعر ناب فارسی به هردیار  از سرزمین 

ه را  ایران رسید، رنگ و بوی گویش های محلی آن خِطّ
درخویش پذیرفت وتاثیر آداب و سنن وفرهنگ هرناحیه 
در آئینه تمام نمای شعردرخشیدن گرفت. دراین سده 

پنجم ه.ق. شاعرانی چون ناصر خسرو قبادیانیفخرالدین 
اسعد گرگانی و اسدی طوسی و...آوازه شعر پارسی را 
بگوش ادب دوستان  جهان رسانیدند. سبک سرایش 
خراسانی رونق گرفت و اشاعه یافت وشعر قالب های 

سخت و سنگین را به دیوان ها سپرد و محتوای 
ملموس تری پیدا کرد.

سبک خراسانی
سبک خراسانی شیوه سرایش شاعران خراسان و 

ماوراءالنهر است.این سبک کمی قبل از سده چهارم 
تا سده ششم  رواج داشته وپس از آن هم بیش و کم 
ادامه یافته است. اشعار این سبک که عمدتا در قالب 

قصیده سروده می شود ،از لحاظ لفظ ساده و روان 
است وترکیبات دشوار در آن دیده نمی شودو کوشش 
شاعران بر این پایه استوار است که از واژه های عربی 
کمتر استفاده شود. حفظ امانت و صداقت در کالم 
و صراحت لهجه، تعبیرات ساده و تشبیهات آشنا با 

ذهن از ویژگی های مّهم این سبک است. به استثنای 
مدیحه سرائی برای پادشاهان و فرمانروایان وقت که 
جهت گذران زندگی و تدوین آثارشعرا به اجبارصورت 
می گرفته، بیشتر اشعار این سبک در وصف طبیعت، 
داستانسرائی، شرح احواالت و گاه پند و اندرز سروده 

شده است :

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
نبود دندان،ال، بل چراغ تابان بود

سپید سیم زده بود ودّر و مرجان بود
ستاره سحری بود و قطره باران بود

دلم خزانه پرگنج بود، گنج سخن
نشان نامه ما مهر و شعر وعنوان بود

همیشه شاد و ندانستمیکه غم چه ُبَود
دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود     )رودکی(

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، قصیده بلند کاروان 
ُحّله از فرخی سیستانی ودختر َرز ازمنوچهری دامغانی که 

در شماره های پیشین چاپ شده، داستان عاشقانه منظوم 
ویس و رامین سروده فخرالدین اسعد گرگانی نمونه های پر 

آوازه ای ازسرایش به سبک خراسانی می باشندکه با پیوستگی 
های منطقی معنا و الفاظ باشکوه و بیان واقعیات در ساختاری 

منسجم  و مقبول به نمایش گذاشه می شود:
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Farahanchi Paya   331 
Taha  Nick   331 
Esmailpour Ali   328 
Taleghani Neseem  289 
Taleghani Cameron  282 
Esmailpour Noor   255 
Zarmahd Arshiya   249 
Taha  Anita   241 
Pirouzian Shayda   227 
Asadi  Parastoo(Angelica)  224 
Roshankouhi Ghazaleh  205 
Asadi  Pariya(Ashley)  191 
Tafreshi Amin   185 
Derakhshan Horeh Ida  149 
Blume  Jasper   132 
Rezaei  Tara   128 
Mahdavi Farbod   108 
             
Branch II      
       
Fazel  Adreen  1407  
Tarighati Niki  1192  
Fazel  Armita  1189  
Haerizadeh Khatoun (Kate) 171  
Shamsaasef Ida  373  
Shamsaasef Armman 373  
Salimitari Zari  117
 

جشن پایان سال تحصیلی مدرسه ایرانیان 
در روز 10 جون 2012 در محل مدرسه برگزار شد.
در این جشن که در هوای آزاد در محل مدرسه ایرانیان برگزار شد، 
دانش آموزان با اجرای دو رقص زیبا به هنرنمایی پرداختند. سپس 
گروه تئاتر قطعاتی را که خود بچه ها نوشته بودند اجرا کردند که با 

استقبال تماشاچیان مواجه شد. در قسمت بعدی، دانش آموزان 
برنده مسابقه کتابخانی جوایز خود را دریافت کردند. سرانجام دانش 
آموزانی که امسال دوره آموزش زبان مدرسه ایرانیان را تمام کرده و 
فارغ التحصیل می شوند روی صحنه آمده گواهی نامه های خود را 

دریافت کردند.
در قسمت دوم برنامه دانش آموزان و والدین آنها در مسابقات رقص، 

هندوانه خوری و بازی های دیگر شرکت کردند. 
کتاب سال )yearbook(  زیبای امسال که توسط آقای سعید جاللی 
طراحی شده بود به دانش آموزان ارائه شد. در این کتاب که یادگاری 
ماندنی خواهد بود عکس های کالس ها، آموزگاران و دانش آموزان 

همچنین تصاویر فعالیت های مختلف در طول سال ثبت و ضبط شده 
است.

برندگان مسابقه کتابخانی نیم سال دوم

Last Name First Name  Total Pages

Branch I 
Karimifarjad Arshia   1617 
Azmoodeh Shayan   1538 
Hafezi  Behrad   881 
Hafezi  Donya   776 
Rassouli Pouya   635 
Rassouli Shayan   635 
Eslamian Cameran  630 
Eslamian Kayla   630 
Rostami Darya   471 
Khadem Tina   419 
Farahanchi Darya   406 
Bordbar Nika   378 
Purtee  Roxana   337 

Class of 2012:
Arman Arbab, Melody Azodi, Omid Azodi, Arya 
Kalantar, Kaumron Eidgahy, Tara Farzin, Niloofar 
Ghoudjehbaklou, Raha Hamasian, Veeda Movaghar, 
Armaan Naghdi and Arvon Oskoui.
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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
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 ـ 12 جون، برنامه پایانی سال تحصیلی در مدرسه ایرانیان 
 ـ 29 جون، کالس یوگا تحت نظر دکتر نهاوندی برای گلریزان مرکز ایرانیان 

ـ 15 جوالی، مسابقه رقص برای گلریزان مرکز ایرانیان در رستوران صوفی 
ـ 11  آگوست، کنسرت گیتار توسط لیلی افشار 

ـ 17  سپتامبر، کنسرت نیم سرخ، نیمی زرد 
ـ 18 نوامبر، همکاری با خیریه کودکان برای جمع آوری کمک 
ـ 19 نوامبر، تئاتر مهره سرخ با همکاری پرشن آرت سوسایتی 

ـ 16 دسامبر، جشن شب یلدا در رستوران صوفی
ـ 14  ژانویه، کنسرت گروه جامه دران 

ـ 25 فوریه، معرفی کتاب خانم ایروانیان و شعر خوانی 
ـ 19 فوریه، معرفی کتاب و صحبت با خانم زهره قهرمانی با همکاری کی پی بی اس 

و کتابخانه مرکزی سن دیگو
ـ 4 مارچ، سبزه کاری و تخم مرغ رنگ کردن در مدرسه ایرانیان   

ـ 11 مارچ، جشن نوروزی مدرسه ایرانیان
ـ 13 مارچ، چهارشنبه سوری با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو 

و خانه ایران
ـ  17 مارچ، جشن نوروزی کانون فرهنگی در هایت هتل الهویا

ـ  18 مارچ، نمایش فیلم "سرکومستنس" با همکاری کتابخانه مرکزی سن دیگو
ـ  20 مارچ، نمایش فیلم "هیچ کس در مورد گربه ایرانی نمی داند" با همکاری 

کتابخانه مرکزی سن دیگو
ـ 29 مارچ، معرفی کتاب سال سن دیگو با همکاری کی پی بی اس، موزه هنر 

سن دیگو و کتابخانه مرکزی 
ـ  31 مارچ، فستیوال بهاری با همکاری دانشگاه ایالتی سن دیگو

ـ 1 اپریل، سیزده به در با همکاری انجمن متخصصین ایرانی سن دیگو و خانه ایران
ـ 8 اپریل، بزرگداشت خانم هنگامه عیاری

ـ 9 اپریل، برنامه کتاب خوانی و شعر با همکاری کتابخانه مرکزی سن دیگو
تغییر  مورد  در  رحیمی  دکتر  و  قیصری  دکتر  توسط  سخنرانی  اپریل،   18 ـ 

اجتماعی در ایران نوین با همکاری کتابخانه مرکزی سن دیگو
ـ 19 اپریل، سخنرانی در مورد بازی غزل. توسط دکتر راجر صدارت در دانشگاه سن دیگو
در هفت  ایرانی  ادبیات  هنرهای  تاریخ،  نمایشگاه  و  برپا کردن هفت سین  ـ 

کتابخانه عمومی سن دیگو 
ـ  برگزاری کارگاه دف توسط علی صدر در دفتر کانون فرهنگی 

ـ برگزاری کالسهای سه تار با کورش تقوی
ـ برگزاری کالسهای تار با علی نوری

ـ برگزاری کالسهای تنبک با میالد جهادی
ـ کالس های یوگا با دکتر نهاوندی 

• مجله پیک ـ در سالی که گذشت کانون فرهنگی ایرانیان با تالش و کوشش 
دست اندرکاران کمیته انتشارات توانست "پیک" را که مهمترین رسانه گروهی 
کانون می باشد با محتوای بهتر در دسترس همگان قرار دهد. هم اکنون "پیک" 
هر دو ماه با تیراژ 6000 نسخه در چندین مرکز در سراسر سن دیگو و در بخشی 
مریلند،  واشنگتن دی سی،  کالیفرنیا،  آنجلس، شمال  لوس  کانتی،  اورنج  از 
داالس و بسیاری شهرهای دیگر پخش می شود. با باال بردن کیفیت چاپ و 
محتوای مقاالت، "پیک" به صورت یکی از شناخته شده ترین و پرخواننده ترین 

رسانه های فرهنگی و اجتماعی ایرانی در جنوب کالیفرنیا درآمده است

• عضویت: در سالی که گذشت کانون تبلیغ در مجله پیک و وب سایت کانون 
را برای تشویق به عضویت در کانون فرهنگی ادامه داد. اعضاء کانون با داشتن 
کارت عضویت مشمول تخفیفات ویژه برای برنامه های مختلف کانون و تخفیف 
از بعضی از مراکز تجاری شدند. لیست کامل این مراکز در وب سایت کانون به 

ثبت می رسد. 

• روابط عمومی:  در سالی که گذشت بسیاری از برنامه های کانون در رادیو 
"ِکی پی بی ِاس" در سن دیگو و "ِکی آی آر ِان" در در لوس آنجلس و همچنین 

 

گزارش انتخابات و گردهمایی ساالنه 
کانون فرهنگی ایرانیان سال 2012

گردهمائی ساالنه کانون فرهنگی ایرانیان در روز 20 ماه می امسال در مدرسه 
ایرانیان برگزار شد. در این گردهمایی نخست گزارش ساالنه کانون ارائه شد و 

سپس انتخابات هیات مدیره به انجام رسید.
گزارش ساالنه کانون در مورد فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی توسط 
خانم شقایق هنسن رییس هیات مدیره و گزارش مالی توسط آقای حمید رفیع زاده 
خزانه دار و گزارش مجله پیک توسط آقای علی صدر رئیس هیات تحریریه و 
ایرانیان  ایرانیان خانم فریبا باباخانی _ قاضی  معاون مدرسه  گزارش مدرسه 
و نایب رییس هیات مدیره به هموندانی که در آن نشست حضور داشتند ارائه 
گردید. چکیده ای از گزارش ساالنه کانون برای آگاهی تمامی هموندان در ذیل 

به چاپ رسیده است:

گزارش ساالنه اعضای هیات مدیره کانون در سال گذشته: خانم ها و آقایان:
1ـ مژگان امینی 2ـ آناهیتا بابایی 3ـ فریبا باباخانی – قاضی 4ـ بهار باقرپور 

5 ـ شقایق هنسن 6 ـ گیتی نعمت اللهی 7 ـ حمید رفیع زاده 8 ـ علی صدر 
9 ـ شهال صالح 10 ـ عبدی سلیمی 11 ـ گلسا ثریا 

اعضاء مشاور:  1 ـ شهربانو استخری      2 ـ سعید جاللی     3 ـ رزیتا باقری 

هیئت مدیره در سال گذشته، جهت دستیابی به اهداف کانون جمعًا دوازده 
جلسه برگزار نمود.  در اولین جلسه کانون فرهنگی هیات اجرایی و کمیته های 

مختلف کانون بدین شرح انتخاب گردیدند:
فریبا  ـ  رییس  نایب  هنسن،  شقایق  ـ   مدیره  هیات  رییس  اجرایی:  هیات 
باباخانی ـ قاضی، منشی ـ  بهار باقرپور خزانه دار ـ حمید رفیع زاده  و مدیر 

مدرسه ایرانیان ـ  علی صدر
 کمیته آموزش  ـ  علی صدر، رزیتا باقری و فریبا باباخانی   

کمیته فرهنگی و هنر ـ   عبدی سلیمی، بهار باقرپور، گلسا ثریا، مژگان امینی، 
گیتی نعمت اللهی و علی صدر

کمیته عضویت و روابط عمومی ـ  فریبا باباخانی، حمید رفیع زاده، علی صدر، 
شقایق هنسن، بهار باقرپور و شهرزاد جوالزاده 

امینی،  مژگان  صدر،  علی  باباخانی،  فریبا  صالح،  شهال  ـ    گلریزان  کمیته 
شقایق هنسن و شهرزاد جوالزاده 

ایروانیان، رضا خبازیان،  علی صدر، سعید جاللی، مریم  کمیته انتشارات ـ  
هنسن،  شقایق  تیت،  ریچال  فانی،  آریا  جوالزاده،  شهرزاد  استخری،  شهری 

بهنام حیدری و آناهیتا بابایی.
بهار  باباخانی،  فریبا  باقری،  رزیتا  ـ  شقایق هنسن،  دولتی  بورسهای  کمیته 

باقرپور، حمید رفیع زاده،شهرزاد جوالزاده و گیتی نعمت اللهی.
کمیته خیریه ـ  شهال صالح ، شهری استخری و رزیتا باقری
کمیته قوانین  ـ  شقایق هنسن، فریبا باباخانی و علی صدر  

کمیته مالیـ  فریبا باباخانی،حمید رفیع زاده، شقایق هنسن و شهرزاد جوالزاده

اجتماعی  و  هنری  فرهنگی،  فعالیتهای  از  ای  چکیده  زیر  گزارش 
کانون در سال گذشته می باشد:

 ـ  کانون فرهنگی ایرانیان سال پربار و بسیار موفقی را با  برگزاری یا همکاری 
در برگزاری برنامه های زیر پشت سرگذاشت. این فعالیتها جهت اطالع مجمع 

عمومی اعالم می شود:
 ـ 5 جون، راه پیمایی برای گلریزان مرکز ایرانیان در مدرسه ایرانیان  
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در سایت آرت اند سول سن دیگو و کدام دات کام اعالم شد. این برنامه ها، نه 
تنها برای ایرانیان، بلکه برای جوامع فرهنگی دیگر نیز اجرا می شود.

فعالیت  جریان  در  کانون  سایت  وب  از  دیدار  با  دنیا  سراسر  در  نفر  هزاران  ـ 
های ما قرار گرفته و توانستند مجله پیک را بصورت الکترونیکی دریافت کنند. 
مراجعه کنندگان به تارنمای کانون می توانند از طریق این شبکه، حق عضویت، 

خریداری بلیط و پرداخت کمکهای مالی خود را انجام دهند.

• کمپین برای مرکز ایرانیان:  در سالی که گذشت کانون فرهنگی اقدام به 
جمع آوری کمک برای بوجود آوردن مرکز ایرانیان در سن دیگو را آغاز کرده 

است. تاکنون بیش از 280 هزار دالر جمع آوری شده است.

• مدرسه ایرانیان: مدرسه ایرانیان بیست و چهارمین سال فعالیت خود را 
در دو شعبه برگزار کرد. امسال در مدرسه ایرانیان 245 دانش آموز به فراگیری 
زبان فارسی و هنرهای ایرانی پرداختند. مدرسه ایرانیان عالوه بر آموزش زبان 
نمود.  برگزار  بسیار  موفقیت  با  را  خود  نوروزی  سالیانه  های  برنامه  فارسی،  
مراسم جشن پایان سال تحصیلی در 10ماه جون اجرا می شود. امسال نیز هر 
دو شعبه مدرسه )پنجشنبه ها و یکشنبه ها( در یک محل، در مدرسه مانت 
کارمل تشکیل شد. در شعبه اول مدرسه جمعا 16کالس برای دانش آموزان 
و نوجوانان وجود دارد که در سه سطح ابتدایی، میانه و پیشرفته فارسی می 
برای بزرگساالن و یک کالس به کودکستان تخصیص  نیز  آموزند. یک کالس 
داده شده است. کالس های فوق برنامه نظیر رقص و تئاتر، تنبک و سه تار نیز 
ارایه می شوند. در شعبه دوم جمعا 5 کالس درس وجود دارند که در سطوح 
ابتدایی، میانه و پیشرفته به آموزش زبان و فرهنگ فارسی اشتغال دارد. در 
ژانویه امسال در گردهم آیی سازمان پایا که در سن دیگو برگزار شد از مدرسه 
ایرانیان به عنوان یک سمبل موفقیت قدردانی شد.  مدرسه ایرانیان در نظر 
دارد با ایجاد شبکه ارتباطی فعال با دیگر مراکز آموزش فارسی در آمریکا و نهایتا 

نقاط دیگر جهان به تبادل تجربه و مطالب آموزشی اقدام کند. 

• هنرستان رقص های ملی ایران با بیش از 50 هنرآموز به سرپرستی خانم 
اعظم فرسودی به فعالیت خود در زمینه ترویج هنر رقص ایرانی ادامه داد و  در 

برنامه های زیر هنرنمایی کرد.
 ـ  جشن نوروزی کانون فرهنگی ایرانیان  ـ  جشن نوروزی مدرسه ایرانیان ـ 

جشن بهاری در دانشگاه یو سی اس دی

• بنیاد خیریه کانون فرهنگی ایرانیان یکی از نهادهای کانون می باشد که 
برای جمع آوری کمکهای مالی برای کارهای خیریه بوجود آمده است. در سالی 

که گذشت این نهاد موفق به یاری رساندن دو خانواده نیازمند ایرانی شد.

سپاِس ویژه:

بدینوسیله از اعضای هیئت مدیره دوره گذشته که امروز دوره خدمت آنها در 
سپاسگزاری  و  تشکر  صمیمانه  رسد  می  اتمام  به  رسمًا  کانون  مدیره  هیئت 
مینماییم و آرزومند پیروزی آنان می باشیم. امید است که این افراد، با عضویت 
در کمیته های مختلف اجرایی به کمکهای خود در کانون فرهنگی ایرانیان ادامه 
دهند. اسامی این افراد به قرار زیر است: خانم ها: فریبا باباخانیـ   قاضی، گلسا 
ثریا و گیتی نعمت اللهی و آقای: حمید رفیع زاده. افرادی که می توانند خود را 
دوباره کاندید هیئت مدیره کانون بنمایند به قرار زیر است: خانم ها: گلسا ثریا 

و گیتی نعمت اللهی و آقای حمید رفیع زاده.

انتخابات هیات مدیره
انتخابات هیات مدیره کانون با نظارت، آقای ابراهیم داودی فر، آقای محمد 
معرفی  از  مراسم پس  این  در  رسید.  انجام  به  باباخانی   فرشاد  آقای  عیاری، 
نامزدهای انتخاباتی و جمع آوری آرای غیابی و حضوری شمارش آرا ادامه پیدا 

کرد. اعضای جدید هیات مدیره بگونه زیر انتخاب شدند:
خانم گلسا ثریا و آقای حمید رفیع زاده به عنوان اعضای اصلی و خانم گیتی 
نعمت اللهی  و آقایان مجید نخجیری و علی طاها  به عنوان اعضای علی البدل.

بسیار بجاست که از خانم فریبا باباخانی _ قاضی  که با تالش و کوشش خود 
کانون را یاری کردند کمال سپاسگزاری را بجا آوریم و برای اعضای جدید هیات 

مدیره آرزوی پیروزی و موفقیت داریم.
........................

در اولین نشست هیات مدیره که در تاریخ 6 ماه جون 
2012 برگزار شد. اعضای هیات اجرائی کانون به 

ترتیب زیر انتخاب شدند.

رئیس هیات  مدیره ـ  شقایق هنسن 
معاون ـ  بهار باقرپور

خزانه دار ـ   حمید رفیع زاده
منشی ـ   گلسا ثریا

به دنباله انتخابات مسئولین و رابطین کمیته های مختلف نیز مشخص شدند 
که پس از تشکیل کمیته های خود، گزارش و برنامه ریزی خود را برای سال 

آینده در جلسه آتی هیات مدیره اعالم خواهند کرد. 

کمیته ها:
کمیته آموزش: علی صدر، فریبا باباخانی ـ قاضی و رزیتا باقری

کمیته فرهنگ و هنر: عبدی سلیمی، گلسا ثریا، علی صدر، آناهیتا بابایی و 
علی طاها

کمیته عضویت و روابط عمومی: مژگان امینی، فریبا باباخانی ـ قاضی، شقایق 
هنسن، علی صدر، شهرزاد جوالزاده و آناهیتا بابایی.

کمیته انتشارات: علی صدر، سعید جاللی، شهری استخری، بهنام حیدری، 
و  فانی  آریا  خبازیان،  رضا  ایروانیان، شهرزاد جوالزاده،  مریم  هنسن،  شقایق 

ریچال تایت.
کمیته بورس های دولتی: حمید رفیع زاده، رزیتا باقری، فریبا باباخانی، شقایق 

هنسن، شهرزاد جوالزاده و بهار باقرپور.
عبدی  اللهی،  نعمت  گیتی  فراهانچی،  پریسا  صالح،  شهال  گلریزان:  کمیته 

سلیمی و شهری استخری
کمیته قوانین: شقایق هنسن، علی صدر، بهار باقرپور و شهال صالح.

کمیته مالی: حمید رفیع زاده، شقایق هنسن، فریبا باباخانی ـ قاضی و شهرزاد 
جوالزاده.

از دوستانی که مایلند در هر یک از این کمیته ها فعالیت کنند دعوت 
می شود با مسولین کمیته ها یا با دفتر کانون تماس حاصل فرمایند.
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حماسه های تاریخی به جا مانده است. آثار نرودا به ده ها زبان ترجمه شده 
و مخاطبان بسیاری در سراسر دنیا دارد. وی در سال 1971 برنده جایزه 

نوبِل ادبیات شد. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برجسته کلمبیایی، نرودا 
را بزرگترین شاعر قرن بیستم در هر زبانی می شمارد. پابلو نرودا در سال 

1973چشم از دنیا بست، تنها مدِت کوتاهی پس از به قتل رسیدِن دوست و 
رهبر مورد حمایتش ژنرال سالوادور آِینده در جریان کودتای شیلی. دِر خانه  

نرودا امروز به روی دوستداراِن شعرش باز است. 

عاشقانه ای از  پابلو نرودا

پاهایت

آنگاه که چهره ات را نمی توانم ببینم
پاهایت را می نگرم

پاهای کوچِک زمختت 
و قوس های استخوانیشان 

ستوِن بدنت هستند، پاهایت
سبک پیکرت را

بر روی خود حمل می کنند

کمر و سینه هایت، 
بنفِش دوگانه ی 
نوِک سینه هایت،
کاسه ی چشمانت

که به بیرون َپر کشیده اند
لبان پهن و میوه مانندت

معرفی شاعران آمریکای التین

پابلو ِنرودا )1973-1904( نام مستعار یکی از شاعران، مقاله نویسان و 
داستان نویساِن برجسته و پرخواننده ی آمریکای التین است. نام اصلی وی 
“ ريكاردو ِنفتالی ِره ِيس باسو آلتو “ است. نرودا زاده ی شهِر کوچک پاّرال 
در کشور شیلی است. در سال های بیست آغاز به چاپ آثار خود کرد و در 
میان سال های 1927 تا 1943 به عنوان دیپلمات، خارج از شیلی انجام 

وظیفه کرد. او در سال 1952 به کشورش بازگشت. نرودا به لطف حرفه اش، 
شهروندی جهانی بود و بی شک سفرهایش در سرودن اشعاِر عالم گیرش نقش 

بسزایی داشتند. از حیِث بیان مسائل اجتماعی و سیاسی و مبارزه با ساختار 
قدرت از طریق شعر، نرودا در زمره هم دوره هایش قرار می گیرد، شاعرانی 
همچون احمد شاملو، فیض احمد فیِض پاکستانی، والدیمیر مایاکوفسکِی 

روسی، ناظم حکمِت ترک و محمود درویِش فلسطینی. در سال های جنِگ 
سرد که جهان در تِب آرمان های سیاسی می سوخت، نرودای ُپر شور به 

عنواِن شاعری انقالبی در جهان مطرح شد. اما با گذشت زمان، اشعار تغزلی 
و عاشقانه اش مانند آثار دیگرش پوسته زباِن اسپانیایی را شکستند و چهره 

ای دیگر از وی را به مخاطبانش شناساندند، چهره ای بس جهان شمول تر و 
ماندگارتر. 

نرودا شاعری جامع االطراف است. با طیفی وسیع از َسبک های ادبی طبع 
آزمایی کرده که نشان از گرایش ها و بینِش گونه گونش دارد. او شاعریست 

که می تواند با احساسات ظریف و لحن صمیمانه اش باز ُشدن گلی یا برخورِد 
امواج  با ساحل را توصیف کند و دِل خواننده را برباید. در جایی دیگر جوی 
ِاروتیک را خلق می کند و با تصاویر حس ناکش از عشق بازی، قلِب خواننده 

را به طپش می اندازد. در شعری دیگر با ذهن خالق و درخشانش واقعیت 
های دلخراِش جنگ را ملموسانه به تصویر می کشد. از او خاطرات و بیانیه 

های سیاسی ) بودها و یادبودها، خاطرات سیاسی(، اشعار عاشقانه و ِاروتیک 
) بیست شعر عاشقانه و یک ترانه ی نومید(، اشعار خیالی )سوررئال( و 

                                                                         
ترجمه از اسپانیایی: آریا فانی

گیسوان ُسرخت، 
ای ستوِن کوچِک من

پاهایت را تنها دوست می دارم
چرا که زمین و آب و باد را
در نوردیدند تا تو را به من

رساندند 
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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) 653-0336  *  Fax (619) 374-7335
           Email: pcc@pccus.org

کانون فرهنگی ایرانیان برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم، فقط به انتشار اخباری 
برای نشریه آینده )شماره 140( مبادرت می ورزد که منت آن از طریق فکس 

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

سازمان بورس تحصیلی دانشجویان ایرانی   ـ آمریکایی

www.iasfund.org     )858(  653-  0336

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_هفته اول سپتامبر    

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

ثبت نام

کانون فرهنگی ایرانیان: تلفن 0336 ـ653)858(

9 سپتامبر 2012 گلریزان برای مرکز ایرانیان با هنرمندی
 Maz Jobrani     ماز جبرانی   

نمایشگاه آثار نقاشی و مجسمه هنرمندان ایرانی ساکن سن دیگو
روز شنبه 4 آگوست 2012 از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر 

در محل فوروم هال
Persian Cultural Center Presents:
Art Exhibition of Local Artists, Painting & Sculpture
Saturday, August 6, 2012 4-9pm

کارگاه سه تار زیر نظر کورش تقوی   تلفن : 6389ـ717 )858(
کالس تار  زیر نظر علی نوری   تلفن: 2774ـ262 )310(

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

ISSD Branch I: Sunday at 9:30 AM-1:00 PM
For more information: 858-653-0336

شعبه اول    روز یکشنبه 11 سپتامبر 2012 
  C-2 ساعت 10صبح  تا   12   ظهر  در مدرسه مونت کارمل  اتاق

شعبه دوم   روز پنجشنبه 8 سپتامبر 2012  
C-2 ساعت 6-8 بعد از ظهر  در مدرسه مونت کارمل  اتاق

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

Branch II: Thursday  at 6:00 PM- 8:00 PM
Registration Branch II: Sunday September 6 at 10am to 
12pm 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 PM
Registration Branch I: Sunday September 9 at 10am 
to 12pm at Mt. Carmel High School Rome C-2
Mount Carmel High School  
9550 Carmel Mountain Road   San Diego, CA 92129
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هابیل و قابیل         
آیا باید در انتخابات شرکت کرد؟

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 کامال 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 هر یک دارند می توانند با آدرس ای میل پیک ما 
را در جریان قرار دهند. گفتار این بار در رابطه با "انتخابات" می باشد. 

هابیل: در باره ی انتخابات چی فکر می کنی؟ من که اصال تعجب نکردم. نتایج 
خیلی شبیه همون آمارگیری هایی بود که قبل از انتخابات کرده بودن. تنها چیزی 

که ایندفعه خیلی به چشم می خورد مقدار تبلیغاتی بود که می فرستادند. تقریبا 
روزی نبود که یک دسته تبلیغ جدید از همون کاندیداها با شکل دیگه به دستم 

نرسه. مقدار پولی که خرج کردند هم بی سابقه بود. چند روز پیش شنیدم که 
وقتی مقدار پول خرج شده و آرای بدست آمده را مقایسه می کردن هر رای برای 
بعضی کاندیداها تا هفتاد دالر خرج داشته. این تازه انتخابات مقدماتی بود. ببین 

واسه نوامبر و انتخابات اصلی چکار می کنن.

قابیل: من راستش زیاد توجهی به انتخابات نکردم. اصال خودم رای هم ندادم. 
دیگه حال و حوصله اش رو ندارم. خیلی هم سعی کردم خودم رو قانع کنم ولی 
واقعا نتونستم. آخر سر هم می بینی که هر کسی پول از همه بیشتر خرج کرده 

انتخاب می شه. درجایی که فقط پول صحبت می کنه، آدم فقط باید الکی خوش 
باشه و باور کنه که رای اش تاثیر می تونه داشته باشه. این "دمکراسی" مبارک 

خودشون!

هابیل: عجب ! من اصال باور نمی کنم که تو رای نداده باشی.  تو که چهار سال 
پیش این همه فعال بودی. یادمه دو سه هفته ول کردی رفتی نوادا و یوتا که 

واسه اوباما تبلیغ کنی. این همه واسه ما از آگاه سازی مردم دم می زدی و اینکه 
باید از این موقعیت استثنایی تاریخی استفاده کرد و برای اولین بار یک رییس 
جمهورمترقی انتخاب کرد و این حرفا. تویی که وقتی اوباما انتخاب شد کلی از 

خوشحالی اشک ریختی و پارتی دادی پس چی شد؟ پارسال اینهمه توی جنبش 
99 درصدی ها فعال بودی و از تغییرات اساسی دم می زدی حاال حتی دیگه رای 

هم نمی دی؟ نه به اون شوری شور، نه به این بی نمکی! حاال چی شده که یه 
دفعه بریدی؟ 

قابیل: مساله شوری و نمک و این چیزها نیست! طعنه، کنایه هم نزن. من اگه 
چهار سال پیش اینقدر سنگ اوباما رو به سینه می زدم بخاطر این بود که می دیدم بعد 

از اون کابوس هشت ساله جنگ طلبی و پایمال کردن حقوق فردی و اجتماعی 
مردم، کسی داره حرف حساب می زنه. می گه شکنجه غلطه و غیر قانونی، میگه 

جنگ از اول غلط بوده و باید تموم بشه، میگه اولین کاری که می کنه گوانتانامو را 
تعطیل می کنه، میگه حقوق شهروندی افراد رو نمی شه زیر پا گذاشت و همه در 

مقابل قانون مساوی اند، می گه وال استریت و بانک ها پدر مردم رو در آوردن 
و باید اونا یه جوری مهار بشن. اینکه می شه بحران اقتصادی ناشی از جنگ و 
بخشیدن و کم کردن مالیات شرکت ها و سرمایه دارای بزرگ رو درست کرد. 

خب اینا حرفای حسابیه و معلومه که از کاندیدایی که یه همچین برنامه هایی داره 
باید حمایت کرد. ولی خوب چی شد؟؟ هیچی! گوانتانامو هنوز برقراره جنگ ها 
هنوز برقرارن. نه تنها هیچکدوم از مسولین بانکها و وال استریت بخاطر به خاک 

سیاه نشوندن مردم محاکمه و مجازات نشدند، بلکه دولت از خزانه باصطالح بیت 
المال بهشون کمک کرد و نجاتشون داد. اوناهم در عوض پاداشهای چند میلیونی 

واسه خودشون گرفتن. همه قوانین ضد مردمی هم که در زمان بوش به مردم 
حقنه کرده بودند هنوز برقرارن. از همه بدتر اینکه حاال که دیگه رییس جمهور 

سیاه پوست و دمکرات سرکاره اعتراض هم دیگه نمی شه کرد. این سیستم عوض 
شدنی نیست. اگه من اون موقع فکر می کردم می شه عوضش کرد ساده لوح بودم. 

اینه که همون که گفتم عطاشونو به لقاشون بخشیدیم. ولمون کنید!

هابیل: ببین من می فهمم که چرا ناامید شدی. آره خیلی از حرفایی که می زنی 
درسته و اونجوری که باید و شاید خیلی از وعده ها عملی نشد. من قصدم حمایت 
از اوباما نیست. ولی باید واقع بین بود و گرفتار احساسات نشد. همون موقع هم 
که تو آنچنان دلباخته بودی که فکر می کردی اگر اوباما بیاد سر کار همه مسائل 

حل می شه، اگه یادت باشه بهت می گفتم این سیستم دست و بالش رو محدود 
می کنه و اون مجبور می شه توی خیلی موارد سازش بکنه. صحبت من سر اینه 
که اگه توی انتخابات شرکت نکنی و همه همینجوری فکر کنن، میدون رو خالی 
می ذارن واسه این راست های افراطی و تی پارتی ها. ببین همین توی انتخابات 
دو سال پیش وقتی خیلی ها مثل تو نا امید شده بودن و نرفتن رای بدن کنگره 
به راحتی افتاد دست این افراطی ها. ببین چکار کردن و یا در واقع چطور جلوی 
همه برنامه های اقتصادی و اجتماعی رو گرفتن. فکر می کنی اگه همه حکومت 

دستشون بیافته چکار می کننن.

قابیل: وقتی می گم ساده لوحی واسه همینه دیگه. فکر می کنی دمکراسی وجود 
داره و مردم می تونن بین کاندیداها یکی رو انتخاب کنن؟ ببین، اینجا پوله که 
حکومت می کنه و می تونه نتایج دلخواه سرمایه های بزرگ رو از صندوق های 

رای بیرون بکشه. اگه هنوز تا دو سه سال پیش امیدی بود دیگه بعد از رای 
سوپریم کورت در مورد "سیتی زنز یونایتد" دیگه وضع یه سره شده دیگه جواز 

صادر شد که کمپانی های بزرگ و میلیاردرها هرچی می خوان و بدون هیچگونه 
محدودیتی به کاندیداهای مورد عالقه شون پول بدن. خوب حساب دو دو تا 

چارتاست. فکر می کنی این میلیاردرها به کدوم کاندیداها پول می دن؟ طبیعتا 
به اونایی که وقتی انتخاب شدند نوکر دست به سینه شون باشن و کسانی که  
منافع اونارو حفظ کنن. گور بابای مردم! وقتی این سیستمه چرا آدم خودشو 

عالف کنه؟

هابیل: خوب دقیقا به همین خاطره که باید فعال تر شرکت کرد. اونا با پول 
کلونشون چکار می تونن بکنن؟ می تونن وقت تبلیغ تلویزیونی بخرن، می تونن 

مردم رو با اعالمیه های انتخاباتی بمباران کنن و تبلیغات سو در مورد حریف 
مقابل پخش کنن. خب اینا در مورد بعضی مردم کار می کنه ولی پادزهر این کار 

اونا آگاهی دادن به مردمه. ببین اثر تبلیغات اونا روی آدماییه که طرفدار اون 
طرز فکر هستن. تا حال دیده نشده که آدمی که آگاهه با تبلیغات باسمه ای اونا 
نظرش عوض شده باشه. ولی این کار اونا تونسته اون فرد آگاه و مترقی و دلسوز 
رو غیر فعال کنه و خونه نشین. این چیزیه که اونا روش حساب می کنن. ببین، 

همیشه سی، سی و پنج درصد مردم طرفدار این حزب و بهمون اندازه طرفدار 
حزب مقابلن. اینا توی انتخابات بهر حال رای به کاندیدای حزب خودشون می دن. 

صحبت سر بقیه است. ما حریف سرمایه ها و خرج کردن طرف مقابل نیستیم، 
ولی این دوره از راه های خیلی کم خرج و حتی مجانی می شه اگاهی رو بین 

مردم برد. این دوران اینترنت و سوشیال مدیاست، باید سعی کرد این ارتجاعی ها 
رو از کنگره بیرون کرد و جاشون آدم های متعهد و دلسوزرو آورد. االن موقع بی 

عملی نیست!

قابیل: خوشم می آد ازت، اصال از رو نمی ری. یعنی واقعا فکر می کنی اینکه 
اوباما رییس جمهور بشه یا رامنی، اینکه فیلنر شهردار سن دیگو بشه یا دومایو 

فرقی می کنه؟ این سیستم روی آدما سوار نیست. آدمها هر کی باشن وقتی رفتن 
توی سیستم بخشی از اون می شن.

هابیل:نه اینجوری نیست. این فقط توجیه کم کاریه. اینه که بشینی خونه و 
غر بزنی که این بابا کاری از دستش ساخته نیست. ببین بطور ساده برات بگم، 

دعوای سیاسی در اینجا و اغلب جاهای دیگه دنیا بین دو تا نیروست. یک نیروی 
محافظه کار، طرفدار حفظ وضع موجود، در خدمت ثروتمندان، نظامیان و کلیسا 
و مذهب و نیروی مقابل که مردمی یا لیبراله، خواهان تغییر به نفع مردم، طرفدار 
مساوات، عدالت اجتماعی، طرفدار حقوق فردی و اجتماعی برای همه ی اقشار. 

این ها دو سر این طیف سیاسی هستنن. در ایران، در اروپا، آمریکای التین و 
آفریقا مبارزات سیاسی در این طیف سیر می کنه. به نظر من نیروهای محافظه 

کار همیشه روی ناآگاهی و دنباله روی مردم حساب می کنن و چون همیشه 
ارگان های سرکوب در دست اوناست به راحتی حکومت می کنن. نیروی مقابل 
همیشه بامبارزه و با آگاهی دادن به مردم باعث دردسر محافظه کاران می شن. 

هر از چندی هم به زور در قدرت شرکت داده می شن. و یا حکومت رو در دست 
می گیرن. حاال این تصمیم به عهده تک تک آدماست که خودشون رو در کجای 

این طیف ببینن.
تو و اون دوستای نود و نه درصدی هم باید آستین باال بزنین و برین توی مردم و 
اونا رو تشویق به شرکت فعال در انتخابات نوامبر بکنین. در نظر داشته باش که 
هیچ حکومتی ایده آل نیست و در یک جایی از اون طیف قرار می گیره این فشار 

مردمه که دولت را مجبور می کنه به کدوم  سمت حرکت کنه.
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دو

افقیج
 1ـ نهادی که حفظ نظم جامعه را بر عهده دارد ـ لحظه غنیمت شمردنی 2 ـ 
پیرایش نوشته ـ از درجات ارتشی ـ پاره خشت  3 ـبرادر رستم دستان و نام 
شهری در اطراف اردستان  ـ جرم ادبی ـ دلیری  4 ـ جزیره ای در مدیترانه 

ـ  نوک مثلث ـ ملک به گرو رفتن ـ سپید موی شاهنامه  5 ـانگل کرم موجود 
در گوشت خوک ـ وقت و هنگام  6 ـنفس دردمند ـ یک صدم دالر ـ نارسا و 
غیر بلند ـ  از تن پوش ها  7 ـوسیله بازی تنیس ـ  وزش باد ـشهر کنفرانس 

تاریخی اوکراین  8 ـپرستار ـ تمول ـ پسوندی برای شباهت  9 ـزیور طالیی مزین 
به نگین ـ سبزی صحرایی ـ  پایه گذار  10 ـواحد پولی در قاره آسیا ـ  نوشتن 

ـ  مبحثی در شیمی ـ  گل سرما  11 ـبازسازی خرابیها  ـ لوله سفال کوتاه 12 ـ  
آسیب رساندن  ـ گلسرخ ـ جاده فلزی ـ میوه زرد گرمسیری  ـ 13 کشوری در 

قاره آفریقا ـ  اسب چاپار ـ  ادیب و محقق ایرانی و صاحب اثر تاریخ ادبیات ایران 
 14 ـ حفره کوه ـ  تخته سنگ پهن و نازک ـ  از نامهای خدای متعال  15 ـامر 

به آوردن ـ  این پادشاه قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد.

عمودی
1 ـ فاقد تحمل کافی در برابر دشواری ها و نامالیمات ـ  شریک و مانند 2 ـ  از 
ترکیبات شیمیایی ـ  برادر موسی ـ  کشتار و ایجاد وحشت 3 ـ  باالترین مقام 
اداره – از احادیث معروف ـ  منزل و جایگاه 4 ـ  خطی در دایره ـ  خالص شد 

ـ  کار و اثر ماندگار ـ  سبزی ترشی 5 ـ  بانگ جانور درنده – ارسنیک سفید 6 ـ  
پایه و بنیاد ـ  میل به غذا – از مایعات فرار ـ  سطح دست 7 ـ  خوراک اسفناج 

پخته و زرده تخم مرغ ـ  از اقسام شیشه ـ  زادگاه 8 ـ  نام قدیم شهرستان 
فردوس ـ  تکریم ـ  حرف استثنا 9 ـ  مقابل باطن ـ  صفت دست شکسته به 
گردن ـ  طبیعی و مطابق قاده 10 ـ  زمان ناچیز ـ  اراده قوی ـ  استخوانی در 
گوش ـ  قرمز انگلیسی 11 ـ  حس سامعه ـ  مجرای آب 12 ـ  از خوردنی های 

ناماکول ـ  ستاره ای کم نور ـ  رو به رو ـ  لوازم زندگی 13 ـ  ناگزیر و ضروری ـ  
پرچم ـ  کنگره و گردهمایی 14 ـ  پدر و پسر نویسنده فرانسوی ـ  کفشی از جنس 
پارچه ـ  روادید 15 ـ  برهم ریخته و متوقف ـ  کتابی از حمداهلل مستوفی شاعر و 
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با این پیش زمینه تاریخی -فرهنگی واز آنجا که آنها به لحاظ بهره ی هوشی 
در مقایسه با دیگر ملت ها برتری محسوسی دارند، غرب همواره این خطر را 
احساس می کند که این ملت برایش مشکل ساز شود. از این رو دولت انگلیس 
پروژه ای  انجام  در صدد  نداشته،  را  ایران  پیشرفت  دیدن  گاه چشم  که هیچ 
عظیم اما تخریبی  بر می آید که این بار نه   به صورت مستقیم، که به صورت 
غیر مستقیم و کامال حساب شده این گنجینه عظیم فرهنگی  ایرانیان را نشانه 
برود." هدف بیشتر حمالت این گروه برنامه های فرهنگی  و هنری ایرانی  است. 
برای مثال کنسرت های موسیقی  اصیل که به لحاظ هنری و هویتی بسیار مورد 
توجه جامعه ایرانیست بزرگترین طعمه این عملیات ها می شوند. افراد این گروه 
برگزاری،  سالن های  کنار  و  گوشه  در  مذکور  بسته های  همان  کارگذاشتن  با 
به ایجاد اخالل در نظم سالن می پردازند. هر گاه که در حین اجرای برنامه، 
جمعیت به احترام گروه موسیقی و برای شنیدن اجرای آنها سکوت می کنند، 
سنسور های جاسازی شده درون بسته، کامپیوتر مرکزی را مطلع می کنند و 
آن هم از طریق بلندگو به پخش صدا هایی  می پردازد که گویی در سالن عده ای 
بی  توجه به موسیقی  حرف می زنند یا اینکه بی  مورد دست می زنند و سوت 
می کشند. از دیگر اقدامات این گروه می توان به ایجاد ترافیک در خیابان های 
منتهی  به سالن های کنسرت اشاره کرد. آنها با صرف هزینه های کالن تمامی 
پارکینگ های اطراف سالن کنسرت را پر از ماشین می کنند و با ایجاد ترافیک 
کنسرت  سالن  به  دیر  ما  هموطنان  از  عده ای  که  شوند  می  باعث  ساختگی 
ترافیک  با احتساب  و  بر حسب عادت  ایرانیان  بیشتر  آنجا که  از  اما  برسند. 
قدری زود تر از منزل خارج می شوند که به هر ترتیب خود را به موقع به محل 
قرار برسانند، این گروه تخریب گر فرهنگی  پا را فرا تر گذاشته و با انجام چندین 
عملیات جاسوسی و دقیق، با  هک کردن وب سایت فروش بلیط کنسرت های 
ایرانی،  لیست تمامی  شرکت کنندگان به همراه آدرس آنها را استخراج می 
کند. آنها سپس با فرستادن مأمورین خود به منازل ایرانیان و با ورود به داخل، 
اقدام به مخفی  کردن و خراب کردن برخی  اشیا می کنند. برای مثال جوراب 
آقای خانواده، یا سویچ ماشین آنها را مخفی می کنند و یا  نوک مداد چشم 
خانم را کند می کنند و با  هر آنچه که می تواند بیرون رفتن یک انسان را از 
منزل به تاخیر بیاندازد سعی می کنند که ایرانی ها دیرتر از منازل خود خارج 
شوند. اما از آنجایی که ما ایرانی  ها آی کیومان خیلی  باالست، با همراه داشتن 
مداد تراش،  جوراب اضافه  و سویچ زاپاس، تمامی نقشه های آنها را نقش بر 
آب کرده و همواره خود را سر وقت به قرار می رسانیم. وقتی  سازمان جاسوسی 
انگلیس ببیند که به هیچ طریقی نمی تواند مانع به موقع رسیدن ایرانی  ها به 
سالن های کنسرت شود، افرادی را استخدام می کند  که به صورت رندوم و 
وقت و بی وقت  و درست وسط اجرای برنامه وارد  سالن شوند و وانمود کنند 
که دارند دنبال صندلی  های خود می گردند. چندین بار از باال تا پایین سالن 
رفت و آمد کنند و خالصه نظم سالن را بر هم بزنند. و در آخرسعی می کنند 
با این حربه ها  تصوری را در جامعه ی ایرانی به وجود آورند که آنها انسان 
هایی بی نظم هستند که برای فرهنگ و هنر کشورشان ارزشی قایل نیستند. 

 
افتام  دفعاتی  تمام  یاد  به  رفتم.  فرو  فکر  به  سخت  شد،  تمام  که  گزارش   
حرص  هنرمندان  اجرای  از  بردن  لذت  جای  به  کنسرت  سالن های  در  که 
بندر  میدان  سبزه  یاد  به  مرا  بیشتر  سالن  وضعیت  که  مواقعی  خوردم.  می 
را  وجودم  تمام  عمیق  غمی  ناگهان  موسیقی .  کنسرت  تا  می انداخت  انزلی 
هنر  برای  ایرانی  ها  از  بعضی   که  می کردم  تصور  لوحانه  ساده  چه  گرفت.  فرا 
و موسیقی ارزشی قایل نیستند و صرفًا برای وقت گذرانی با دوستانشان به 
کنسرت می روند. چه زود باور بودم که فکر می کردم شخصی  که پشت سر من 

میزند.  فروش ملک حرف  و  در مورد خرید  با دوستش  دارد  بود،  نشسته 
چرا من هیچگاه نفهمیدم آن عده ای که تا پایان 

جای  دنبال  هنوز  کنسرت  اجرای 
خود میگردند ایرانی  نیستند. از این 
به بعد می دانم آن صدای سوت و 

کفی  که در اوج اجرای موسیقی  نمی 
گذارد خود موسیقی  را بشنوم احتماال 

درون  از  و  صندلی  ها  از  یکی   زیر  از 
می رسد.  گوش  به  انگلیسی  کیف  یک 
حداقل دیگر از هموطنان عزیزم دلگیر 

نمی شوم...

کنسرت ایرانی یا توطئه ی انگلیسی؟!
.........................................بهنام حیدری

بعد از یک روز نسبتا طوالنی  و خسته کننده وقتی  از سر 
بازمی گشتم و در حالی  که سعی  می کردم  کار به خانه 
پشت فرمان چرت نزنم، صدای گوینده ی  رادیو توجه 
ام را شش دانگ به خودش جلب کرد. با عجله صدای 

ظاهرًا  که  بود  قرار  این  از  ماجرا   دادم.  گوش  دقت  با  و  کردم  زیاد  را  رادیو 
از  یکی   اتمام  از  بعد  آنجلس،  لوس  فرشتگان،  زیبای  شهر  در  گذشته  سال 
کنسرت های ایرانی ، مستخدمین سالن که مشغول نظافت بودند، به بسته ای 
مشکوک بر می خورند که در گوشه ای از سالن مخفی  شده بود. در وهله اول 
با این تصور که یکی  از شرکت کنندگان کیفش را جا گذاشته سعی  می کنند 
آن را جابجا کنند تا به مدیریت سالن تحویلش بدهند. اما به محض اینکه به 
از درون آن می شوند. فورا  کیف نزدیک می شوند متوجه صداهایی عجیب 
مدیریت سالن در جریان قرار می گیرد. آقای مدیر هم که به اقتضای شغلش به 
مسایل امنیتی آگاه بود، فورا با پلیس تماس می گیرد. چندی نمی گذرد که 
سرو کله چند ماشین پلیس و آتشنشانی در محل پیدا می شود. آنها در نگاه 
اول به بمب مشکوک می شوند و سریعًا محل را تخلیه میکنند. با ورود یک 
تیم خنثی گر ، کیف بدون اینکه باز شود، در یک جعبه فوالدی ّضد انفجار از 
سالن کنسرت به آزمایشگاه پلیس منتقل می شود. در آزمایشگاه با بهره گیری 
از اشعه ایکس و امواج فرا صوت پلیس نتیجه گیری می کند که محتوای بسته 
نمی تواند مواد منفجره باشد. از این رو بسته را با احتیاط باز می کنند. چیزی 
که درون کیف مییابند مقدار زیادی وسایل و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی  
یک  و  دوربین  یک  قوی،  بلندگوی  و  میکروفن  چند  کامپیوتر،  یک  قبیل  از 
فرستنده و گیرنده ماهواره ای بود. همین وسایل باعث شد که پلیس به یک 
خرابکاری جاسوسی مشکوک شود چرا که بعد از انجام چند آزمایش متوجه 
شدند که فرستنده و گیرنده ای که درون کیف جا سازی شده بود با ماهواره 
کلد برد  ست )Coldbird Sat( در ارتباط است. این همان ماهواره ایست که 
استفاده  آن  از  خود  مرزی  برون  عملیات های  در  انگلیس  جاسوسی  سازمان 
می کند. همین موضوع بر حساسیت ماجرا اضافه می کرد. کیف عجیبی  بود، 
بلندگوهایش صداهایی شبیه سوت،  از  برقرار می شد،  که سکوت  زمان  هر 
تشویق، زنگ تلفن و مکالماتی به زبانی غیر انگلیسی به گوش می رسید. پلیس 
که به کلی گیج شده بود یکی  از باسابقه ترین کاراگاهان کالیفرنیا را مسئول 

رسیدگی به این جریان کرد.
 

دو هفته بعد بسته ای مشابه در یکی  دیگر از برنامه های فرهنگی  ایرانی  و این بار 
در شهر ارواین یافت می شود. سوالی که طبیعتًا مطرح شد این بود که رابطه 
چنین جریانی با برنامه های ایرانی  چه می تواند باشد. بعد از پیدا شدن سومین 
بسته در یک کنسرت سنتی  ایرانی ، کاراگاه این پرونده لیست تمامی برنامه های 
ایرانی  جنوب کالیفرنیا را جمع آوری می کند و برای هر برنامه چند نفر را مأمور 
مراقبت از سالن های برگزاری می کند تا به صورت ناشناس اوضاع را زیر نظر 
بگیرند. با همین تدبیر بود که در برنامه بعدی که از قضا در همین سن دیگو در 
حال برگزاری بود شخصی را به هنگام مخفی  کردن بسته ای مشابه در گوشه ای 
از سالن دستگیر می کنند. در بازجویی های اولیه، این شخص هر گونه ارتباط 
با هر گروه یا سازمانی را انکار می کند. اما وقتی  از نتیجه تحقیقات پلیس مطلع 
شد لب به سخن می گشاید. این شخص پرده از فعالیت گروهی برمی دارد که 
نه تنها در جنوب کالیفرنیا، بلکه در سطحی بسیار وسیع و در سرتاسر دنیا 
این گروه که  انجام عملیات های تخریبی   می پردازند.  به  ایران  و حتی درون 
به پیشرفته ترین لوازم و تجهیزات  صوتی، تصویری و مخابراتی مجهز است، 
شاخه ای از بخش فرهنگی  سازمان جاسوسی بریتانیا ست. با برمال شدن ابعاد 
این موضوع و لو رفتن چند نفر دیگر در همین زمینه، رفته رفته هدف و انگیزه 
این فعالیت ها روشن می شود. در گوشه ای از اعترافات افراد این گروه که اخیرا 
در قالب گزارشی چند صد صفحه ای منتشر شده، آمده است: " از آنجایی  که 
ایرانیان دارای فرهنگی  غنی و ریشه دار هستند، همواره سودای سلطه بر دنیا 
را چه به لحاظ علمی ، چه فرهنگی ، چه تکنولوژیکی و چه نظامی در سر دارند. 
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نفرين به آن که خواسته از هم جدايمان
رضا محمدی

شاعر و نویسنده افغان در لندن

دومین دفعه ای که از افغانستان وارد ایران می شدم، زمان طالبان بود. پدرم راهی 
ام کرد که زنده بمانم. تا لب مرز با من آمد و در راه مرز به من گفت که چطور سال 
ها پیش خود او نیز این راه را قاچاق طی کرده و قبل از او پدرش نیز قاچاقی از 

همین مرز رد شده بوده.
اما هر دو مطمئن بودیم که پدر بزرگ او ازین مرز، بدون قاچاق گذشته است چرا 
که اصوال آن وقت کسی مرز را نکشیده بود و پدر بزرگ ما باید هر ساله به مشهد 
می آمده که در آن زمین و خانه و فامیل داشته، دختر داده و دختر گرفته بوده 
و قبری در حرم خریده بوده که البته کشیدن مرز هیچ گاه نگذاشت به آن قبر 

خریداری شده برگردد.
مسجد حاج آخوند در مرکز شهر مشهد، مسجد اجدادی ما بود و همه خانواده 
مادری ام در همین شهر زمین دار بودند. با اینهمه باز باید من این راه را دزدکی 
طی می کردم. 33 ساعت دشت و کوه و بیابان را در نوردیدیم، تا رسیدیم به شهری 

که هم از ریشه های من پر بود هم از خاطرات دوران کودکی ام.

دوم
دوران کودکی ام پر از مشهد بود. هنوز هم خیابان های این شهر در خون من 
جریان دارند و بهترین دوستانم در آن نفس می کشند. شهری که با اولین موج 
مهاجرت، با قدر و قیمت خانواده ما را در آغوش گرفت و خیلی زود با ما انس 

گرفت.
محله ما در شمال مشهد که در اصل حاشیه شهر بود، محله افغانی ها بود. ایرانی 
های محله با ما قوم و خویش تر بودند تا مردم خوش پوش و خوش خوراک باالی 

شهر که جز به تحقیر به هر دوی ما نمی دیدند.
از محله ما صبح ها، همه ایرانی و افغانی با هم می رفتند باالی شهر که برف 
پارو کنند و خشت بپزند و بچینند و شب ها با هم دیگر سریال اوشین ببینیم و 
شاهنامه بخوانیم. راستش را بخواهید شاهنامه خوانی را فامیل های ما مرسوم 

کرده بودند. منتها ما هیچ کدام بر هیچ کدام نه تفاخری داشتیم نه تنازعی.
فکر کنم من کالس پنجم بودم که فهمیدم، بین ما فرقی هست؛ وقتی که به عنوان 
شاگرد اول همه شهر اجازه رفتن به مدرسه تیز هوشان را نیافتم. ما چند تا بچه 
زرنگ بودیم که هیج کدام اجازه نیافتیم برویم مدرسه تیز هوشان اما برای خودمان 
دفتر فرهنگی زدیم و جلسات کتاب خوانی گذاشتیم و خط و نقاشی یاد گرفتیم و 
بعد، دو سال بعد بود که بچه های مدرسه ما همه جایزه های کشوری ایران را در 

شعر و داستان و نقاشی و خط، کسب کردند.
وقتی هم برگشتیم هم محلی ها و معلم های ایرانی ما بیشتر از ما به ما می بالیدند. 
از آن بچه ها جعفر حاال نماینده مجلس است، حسن، وزیر شده، دامردان نمی 
دانم چه شده و حسین محمدی که سرگل ادبیات داستانی است جایزه گلشیری را 
برد و جلسات قند پارسی را گرفت و حاال در کابل انتشارات تاک را اداره می کند و 

در دانشگاه ابن سینا درس می دهد.
هر روز ما از همین نقطه دور شهر، با شماری از بچه های ایرانی، با رضا بروسان و 
رضا ضیایی که حاال مرده اند و هادی جهان آبادی و اکبر شریفی می رفتیم دقیقا به 
آن طرف شهر، خیابانی بود پر از درختان سر به فلک کشیده و در آن دفتر روزنامه 

توس بود و ما جلسه شعر می رفتیم و باز هیچ کسی مرا غریبه نمی دید.
من برای شهر مشهد چندین جایزه بزرگ کشوری آورده بودم. تا اینکه امام جمعه در 
یک روز نحس اعالم کرد همه افغانی های اینجا حرامی اند چون ازدواجشان ثبت 
نشده. و به راستی ازدواج پدر و مادر هیچ کدام ما در دفاتر اسناد ثبت نشده بود.

از همان روز، بگیر و ببند شروع شد. در مشهد، فرمانده پلیسی پیدا شد به نام 
کریم غول، که در قطار فوالد زره و دیو سفید سال هاست وارد افسانه های دیوان 
و بدان افغان ها شده است. آنقدر شعر که بر علیه او گفته شد بر علیه برژنف هم 

شاعران افغانستان نگفتند.
کریم غول و امام جمعه، آنقدر دوستان ما را از ما گرفتند که حد ندارد. ایرانی های 
محل ما به ما بدبین شدند و نصف افغان ها که پشت گرم تری داشتند برگشتند. 
از این نصف یکی هادی حسینی بود که بهترین دوست من و رقیب بزرگ من در 
مدرسه بود. لحظه ای که هادی سوار کامیون های کوچ اجباری می شد، همه ما 
گریستیم. هادی رفت که شاید هیچ وقت درس نخواند. تقدیر از او اما سال ها بعد 
یک پرفسور حقوق در دانشگاه هاروارد ساخت. با این همه آن سال سگ، همیشه 
بد ترین سال عمر من باقی ماند و واقعیتش را بخواهید باید گفت، آتش به جان 

شمع فتد کاین بنا نهاد.

سوم
چند روز بعد از این که به مشهد باز گشته بودم، کنگره 
بردند.  با خود  مرا هم شاعران  یزد،  در  شعری شد 
با  یزدی،  با فرهنگ  تا کارخانه دار  در کنگره، چند 
من رفیق شدند. من با کاروان شاعران به مشهد بر 
نگشتم، در یزد ماندم. شهر نساجی و تصوف و من در 
هر دو داخل شدم. خیلی زود این شهر، خانه تازه من شد. خانواده ام هم به همین 
شهر آمدند. فرماندار شهر، آقای محمدی شاعربود، شهردار آقای خورشید نام، هم 
صاحب ذوق. شهر انجمن های ادبی قدیم محافظه کار و کوچه های داستانی و 
باستانی. شهری کوچک که درآن بسیاری دیگر مرا می شناختند. از همان استادان 

یکی گفته بود:
یار افغانی ما، شاعر افغانی ما

چه خبر دارد از بی سر و سامانی ما
خانه مان را به گل اطلسی آراسته ایم

باشد آن گل بنهد پای به مهمانی ما...
و همین طور باقی شعر و از این دست احساسات که هنوز در شهر یزد با افغان ها 
گرم است. من و چند دوست دیگر، در شهر انقالب ادبی می خواستیم راه بیندازیم، 
کافه بزنیم و جلسات شعر مدرن درست کنیم. هیچ مردمی در زمین این قدر با 

بیگانه مهربان نبوده اند.
خانم دکتری بود به اسم دکتر علوی در مرکز شهر که هنوز هم هست و همیشه از 
افغان ها پولش را نصفه می گرفت یا هیچ نمی گرفت. همیشه یک نفر هم داشت 

که زبان بیماران را برایش ترجمه کند.
جز او، چندین دکتر و معلم دیگر هم بودند که عین ذوق را داشتند؛ مثال دکتر 
خرازی که دکتر خود من هم بود. وکیلی بود به اسم دکتر واردی که کال مشاور 
مجانی درد و بالی مهاجرین بود و از همه اینها مهم تر، چراغ شهر، آقا رضای پهلوان 
نصیر بود؛ یکی از آن اشراف شهر که رفیق تنهایی های من بود و انیس دل همه 
صاحب مشکالن و من چند شعرم را برای او گفته بودم از جمله این شعر که رفاقت 

آمد و پوشید کفش های تو را.

چهارم
من سه بار در ایران، به خاطر افغانی بودن دستگیر شدم؛ دفعه اول در مشهد از 
مینی بوس مرا مستقیم بردند به اردوگاه سپید سنگ، دو هفته در خیمه های این 
اردوگاه کار اجباری استالینی ماندم، تا یکی پیدا شود مثل طوطی قصه های موالنا 
پیغامم را به دوستانم برساند. آقای آرین منش، که رئیس اداره فرهنگ شهر بود و 
خیلی مرا دوست می داشت، شخصا پیگیر آزادی ام شد، بعد از من رسما برای گناه 

نکرده معذرت خواست و بعد برای دلجویی به من شغلی در کتابخانه داد.
دفعه دوم در یزد، رفته بودم کسی را آزاد کنم، خودم دستگیر شدم.24 ساعت بعد، 
معاون فرماندار با ماشینش آمد دنبالم و مرا با رفیقم با هم آزاد کرد و این بهانه ای 
شد که شرم چندین ساله را بشکنم و درباره درس نخواندن بچه های مهاجر، با 
فرماندار حرف بزنم. چقدر تاثیر کرد دیگر خدا می داند، منتها آقای فرماندار واقعا 
نمی دانست چنین قانونی هم هست. این را خطوط ملتهب پلک هایش داد می 

زدند.
دفعه سوم، در تهران بود. من غیر قانونی نبودم. در بین غیر قانونی ها بودم و این 
هم البته جرمی است. و این بدترین دفعه بود که حسابی از آن رئیس نامرد اردوگاه 
به خاطر موهای بلندم شالق خوردم. همه بدنم کبود شده بود. وقتی آزاد شدم با 
سر تراشیده، پیش استاد آهی رفتم، بغلم کرد، زخم هایم را مرهم گذاشت و گفت 
که شب در رادیو پیام که مجری بود پدر این رئیس اردوگاه را در می آورد. من گوش 

نکردم چه گفت، منتها ایمان دارم پدر او را در آورده بود.

پنجم
در تهران دانشجو شدم. در تمام سال های دانشگاه تنها یک نفر مرا در دانشگاه 
غریبه حساب کرد. یک بار در چند سال، آماری نیست که بگویم چه فضای نژاد 
پرستانه ای در دانشگاه بود. یکی دو تا از بچه ها هم بودند که کال از بچگی آموخته 
بودند افغان ها بدند. یکی از آن ها، بهترین رفیق سال های دانشگاه من شد و بعد 

در مجله سروش جوان کار گرفتم.
با وحید وزیری که به راستی هم وزیر زاده بود و علی قنواتی و جواد رسولی و دیگران 
یکی از بهترین مجالت ایران را در می آوردیم. یک کارگاه شعر در مجله داشتیم که 
صدها نفر در آن شاعر شدند. بعد رفتم روزنامه ابرار و بعد صدا و سیما و در همه 

این سال ها، من افغانی بودم اما خارجی نبودم.
پایین دفتر ما، دفتر قیصر امین پور بود و اینگونه دوستی مثالی من و قیصر نیز شکل 
گرفت. قیصر برادر من و استاد من بود. و من شاید مدت زیادی یکی از نزدیک ترین 
دوستان او بودم. به خانه شاملو و همینطور خیلی از برجسته ترین روشنفکران و 

شاعران رفت و آمد می کردم و بعد وارد فضای خودمان بودیم.
جهان جادویی ادبیات، با جواد یونسی و محمد فرخانی و نرگس خداکرم ومحمد 
رفیع جنید، ما را از جهان جدا می کرد. من هیچ وقت لهجه تهرانی را یاد نگرفتم. 
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کما که هیچ لهجه دیگری را هم. فارسی من آمیخته ای از هزار لهجه بود و برای 
این همیشه شناخته می شدم. جنید از من هم لهجه را سلیس تر حرف می زد 
هم خوش لباس تر بود. هم صاحب یک مکتب تازه در ادبیات بود. منتها ما هیچ 

کداممان هیچ وقت خارجی نبودیم.
بارها، در قطار در اتوبوس در خیابان مورد سوال قرار گرفتم. چه بسا خیلی وقت ها 
به بد ترین شکلی تحقیر شدم. اما در چنین جامعه ای چه کسی تحقیر نمی شد. 
هر کسی به نحوی از طرفی تحقیر می شد. اما همه این دفعات را در مقابل دفعاتی 

که ستایش شدم بگذاریم دو در صد شاید بشود.
من از حاشیه مهاجر نشین شهر مشهد، وارد جمع های اعیان ایران شدم. شهردار 
شهر، به نام مرا می شناخت و آنقدر انسان بود که به خانه و سفره و غم و شادی 

رفتگران افغانش می رفت.
جشنواره ای برای شناخت فرهنگ افغان ها گرفت که فکر می کرد همه چیز به 
خاطر شناخت کم است. آدم از چیزی که نمی شناسد می ترسد و ایرانی ها خیلی 
هایشان افغان ها را و افغانستان را نمی شناختند. تقصیر کتاب های درسی بود 
که تاریخ را با جعل به ما درس می داد یا تقصیر سیاست مدارانی که جدایمان می 

خواست یا تقصیر بی همتی تقدیری ما هر چی بود، بود.
آقای شهردار مهندس ملک مدنی، یکی از فرهنگسرا های تهران را برای افغان ها 
اختصاص داده بود که داشته های فرهنگی شان را شریک کنند و چقدر جهان ما 

به این جنس شهر دار ها نیازمند است.

ششم
دکتر هادی کیاسری، آمده بود افغانستان، از قدیم عاشق افغانستان بود، همه 
آوازهای استاد سر آهنگ را داشت. مثل او در تهران خیلی ها بودند که سر آهنگ 
گوش می کردند. چندان که تیتر برنامه سینمایی هفتگی یکی از چهچهه های استاد 

سر آهنگ شده بود.
همه این ها هم به همت همین آقای کیاسری مازندرانی شده بود. به برکت او 
نیم شهر کیاسر، موسیقی افغانی می شنیدند؛ احمد ظاهر، ناشناس، فرهاد دریا 
و استاد شریف غزل. منتها هادی در چنین وضعیت افغانستان فقط به خاطر سر 
آهنگ نیامده بود مثل خیلی های دیگر برای عکس و خبر هم نیامده بود. آمده بود 

رفیق های تازه پیدا کند و رفیق کهنه اش رابه ایران برگرداند.
او بعد از جسین جعفریان، که برای شناساندن افغانستان به ایرانی ها پاهایش را هم 
از دست داد، دومین کسی بود که بیشترین سعی را کرد. در مجله شعر، بخشی ویژه 
افغانستان و تاجیکستان داشت و رئیس رادیو فرهنگ که شد بخش ویژه ای برای 

شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم افغان ها ساخت و برای همین می خواست من 
برای بار سوم به ایران بر گردم.

ما با هم چندین برنامه عرس بیدل گرفتیم و ده ها محقق و شاعر افغان را به بهانه 
های مختلف به شهر های مختلف ایران بردیم که حرف بزنند. چهار بار استاد شریف 
غزل و دو بار استاد الطاف حسین را از افغانستان به تهران آوردیم که موسیقی 
افغانی را معرفی کند. منتها همه این کار های بزرگ ما، به گوش فرماندار نوشهر 
نرسید که یکبار دیگر بخواهد مسافر زمان شود و به دوره هایی شهرش را بر گرداند 
که نژاد پرستان، نژاد های خاصی را از اماکن عمومی منع می کردند. زور او به 
حکمران مازندران نرسید که بگوید از دستور نژاد پرستانه اش خجالت می کشد. 

آخر در روزگار قدکوتاهی، معیار ها بر مدار صفر می چرخند.

هفتم
من، تقریبا شهر به شهر همه ایران را و بخش زیادی از افغانستان و تاجیکستان 
را گشته ام. این بی خبری در بین همه منطقه هست. ازبک ها از تاجیک ها بد 
می برند. تاجیک ها از پشتون ها، پشتون ها از ایرانی ها، ایرانی ها از یکی دیگر 
و خالصه این سلسله ادامه دارد. منتها این تنها یک قیاس استقرای باطل است؛ 
چرا که خیلی وقت است علم اعالم کرده تعمیم جزء به کل باطل است. راستش را 

بخواهید تنها گروهی که کمتر خبر دارند چنین تصوری دارند.
در هیچ شهر ایران نبوده که پس از شعر خوانی من، برایم دست نزنند. من هم چه 
بسا به قصد سعی می کردم لهجه افغانی را که بلد نبودم بگیرم و این لهجه خیلی 
وقت بین شاعران جوان مد بود. من در جشنواره شعر شب های شهریور اول شدم. 
حسن فرهنگی که دبیر جشنواره بود قبل از برنامه به من تبریک گفت. وقت اعالم 
نتایج اسم مرا دوم خواندند. حسن گفت: مدیرشان گفته، بد می شود یک افغانی 
اول شود. منتها همه دو هزار نفر سالن خاوران چندین دقیقه برای من دست زدند.

حاال آن مدیر را من معیار بگیرم یا حسن و آن دو هزار نفر مشتاق بی تعصب را؟ 
راستش آنقدر که در منطقه ما اشتراکات فرهنگی و ذوقی و حسی و تاریخی به هم 

گره خورده در هیچ جای جهان نظیر ندارد.
ما ملتی یگانه که چون دانه های تسبیحی از هم گسیخته ایم، حتما روزی دوباره 
نخمان را پیدا می کنیم. ازبک ها در اصل تاجیک ها را دوست دارند، چرا که نیم 
تاریخشان اینطرف است. تاجیک ها افغان ها را که خواننده هایشان را هر روز 
دعوت می کنند و پشتون ها ایرانی ها را که جزئی از حافظه تاریخیشان هست و 
ایرانی ها .. اصال مگر من همه این مردم را دیده ام که این طور قضاوت می کنم؟
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علی معتمدی
کلید گمشده  چیست؟

اگر اغلب از همان اول صبح برنامه و هدف خاصی ندارید برای روزتان، اگر 
نمی دانید که دوست دارید سال آینده دقیقا چقدر در کار، بیزنس، روابط  یا 
درستان پیشرفت کرده باشید، اگر حتی گاهی می نشینید و برنامه می ریزید 

برای کارهایتان اما چند روز بعد یادتان می رود که اصال چنین برنامه ای 
ریخته بودید!، اگر گاهی گمان می کنید که شاید اصال کل داستان زندگی 
شما را کس دیگری نوشته  و از این جور حرف ها ....، آن موقع  بگذارید 

خیلی رک بگویم که قدم هایی که هر روز بر می دارید در زندگیتان شبیه باال و 
پایین رفتن از پلکان شکل )1( است، تکراری و بی نتیجه! هرچند وقت یکبار 

به همان جایی برمی گردید که بودید و همان کارهایی را امروز انجام می دهید 
که خیلی وقت پیش می کردید. در این صورت به احتمال زیاد همان درآمدی 

را خواهید داشت که چندین سال پیش داشتید، همان عادت ناپسندی را 
تکرار می کنید که سه سال پیش می خواستید ترک کنید و هنوز درهمان 

دانشگاهی درس می خوانید که قرار بود دو سال پیش از آن فارغ التحصیل 
شوید و..                                                                       

توصیه می کنم که سه برگه کاغذ سفید تهیه کنید و آن ها را کنار هم بگذارید. بر 
روی یکی خطوطی کج و معوج و نامنظم بکشید، کاغد دوم را سفید بگذارید و بر 
روی سومی شکل یک قطعه الماس کوچک را رسم کنید )به شکل 2 نگاه کنید(.   

شکل )1( 

از دیدگاه علوم ذهن و روانشناسی، تصویر سمت چپ الگویی 
شلوغ، گیج و نامنظم را نشان میدهد، تصویر وسط شکلی 
الگوی  راست  تصویر سمت  و  است  انگیزه  بی  و  معنی  بی 
به  را  هدفدار  و  شده  حساب  سنجیده،  کامال  ای  رفتاری 
بگویید که  و  باشید  روراست  با خود  تصویر می کشد. حاال 
خود شخص شما و زندگی کنونی تان و همچنین فعالیت های مختلف روزانه 
ای که می کنید بیشتر شبیه به کدام یک ازاین سه تصویر است؟ تجربه نشان 
انتخاب می کنند، برخی شکل  را  افراد شکل سمت چپ  می دهد که اغلب 
وسط و افراد بسیار کمی تصویر سمت راست را الگوی زندگی خود می دانند. 
به عنوان مثال عشق و  الگوی زندگی،  با  این تصاویر  ارتباط  بهتر  برای درک 
عالقه  شدید و غیر قابل انکار خود به عزیزترین فرد زندگی تان را تجسم کنید. 
این دوست داشتن در سر  از  او می ورزید و تصویری که  اصوال عشقی که به 
دارید به انسجام، نظم و زیبایی الماس شکل سمت راست شبیه است. ارتباط 
بین تصاویر شکل )2( و دیگر جوانب زندگیتان نیز به همین صورت قابل تصور 

است. ]1[    

اگر احیانا در هر کجای زندگی خود دچار تکرار بی حاصلی مانند پلکان شکل 
است  ممکن  )2( هستید  در شکل  تصویر سمت چپ  مثل  سردرگمی  یا   )1(

دلیلش را عوامل خارج از کنترل بیرونی بدانید.
 

شکل )2(

مثال علت عدم پیشرفت مالی خود را شرایط بد 
اقتصادی، دلیل عادت ناپسند خود را ژنتیک و 
وراثت و یا مقصر عدم موفقیت تحصیلی خود را 
استاد و همکالسی هایتان تصور کنید، اینطور 
نیست؟ داستان شنیدنی هست که می گوید رهگذری نیمه شب از کوچه ای 
میگذشت و ناگهان مردی را دید که در زیر نور چراغی دنبال چیز گمشده ای می 
گردد. رهگذر که کنجکاو شده بود ایستاد و از مرد پرسید که "ببخشید، آیا چیزی 
گم کرده اید؟، می توانم کمکتان کنم؟"، مرد همانطور که مشغول جستجو بود 
سری کج کرد و پاسخ داد "بلی، کلیدم را گم کرده ام". رهگذر بر روی زانوی هایش 
نشست و به همراه مرد به جستجو مشغول شد. بعد از حدود یک ساعت تالش بی 
نتیجه رهگذر دوباره از مرد پرسید " خیلی ببخشید، ولی آیا مطمئنید که کلیدتان 
را اینجا گم کرده اید؟"، مرد جواب داد " نه، کلیدم را در خانه گم کرده ام، اما 
راستش را بخواهید در خانه نور کافی نبود و ترجیح دادم که این جا، زیر نور این 

چراغ را برای جستجو انتخاب کنم" !!
                                                                     

آری درست است، همیشه جستجو در جایی که روشنایی هست آسان تر است 
و" مرد جستجو گر" داستان ما ظاهرا حق داشت ولی مشکل اساسی این جا 
که همیشه  کنم  کامال درک می  نبود.  آن جا  اصال  او  "کلید گمشده"  که  بود 
سرزنش  و  محکوم  را  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  وقتی  تراست  آسان  برایتان 
کنید، همیشه بی دردسرتر است زمانی که بخت و اقبال را دلیل عدم موفقیت 
هایتان خطاب کنید راحت تر است موقعی که اطرافیان و خانواده خود را دلیل 
نابسامانی زندگی تان قلمداد نمایید اما من اینجا باید بگویم که "کلید" مشکل 
داستان زندگی شما، هر چه که هست، در "خانه" شماست و نه هیچ جای دیگر 
و شاید امروز وقت آن رسیده باشد که نگاهی به نقش شخص خود در تک تک 
مسائل زندگی تان بیندازید.                                                               

 ممکن است گمان کنید که در نظر نگرفتن شرایط و عوامل بیرونی در زندگی، 
ساده انگاری و خوش بینی افراطی است و اتفاقات بیرونی در زندگی شما نقش 
اصلی دارند. اگر چنین فکر میکنید نگاهی به معادله ساده )1( بیاندازید. این 
رابطه خیلی ساده ریاضی که فهمیدنش اصال نیازی به ریاضی دان بودن و یا 
تحصیالت آن چنانی ندارد را یک روانشناس آمریکایی ]2[ مطرح کرده است:                                                                                       
)Event + Response = Outcome                                                                )1

نتیجه ماجرا = پاسخ شما + اتفاق بیرونی

این رابطه نشان می دهد که هر نتیجه ای که امروز در زندگی خود مشاهده 
میکنید، اعم از موفقیت یا شکست، خوشحالی یا ناراحتی، ثروت یا بی پولی و 
سالمت یا بیماری، همه و همه نتیجه پاسخی است که شما در گذشته )دور یا 
نزدیک( به اتفاقی بیرونی داده اید. به عنوان مثال فرض کنیم که شما سه سال 
از وضعیت مالی خود رضایت  از کار بیکار شده بودید و امروز همچنان  پیش 
ندارید. حاال در این اینجا با در نظر گرفتن رابطه باال  "اتفاق بیرونی" برابر است 
با بیکاری حاصل از وضعیت بد اقتصادی و"نتیجه ماجرا" مساوی است با عدم 
رضایت امروز شما از وضعیت مالی تان. درست است؟ شاید کامال طبیعی به 
نظر بیاید که دلیل نارضایتی امروز خود را شرایط نابسامان اقتصادی آن زمان 
بدانید اما نکته اینجاست که چیزی که در اینجا معموال فراموش می شود، " 
پاسخ شما" به آن اتفاق است. راستی پاسخ شما به بیکاری سه سال گذشته تان 
چه بود؟ چندین ماه سردرگمی و جر و بحث با همسرو خانواده تان؟ همفکری 
و کمک گرفتن از همسر و فرزندانتان برای هر چه سریعتر پیدا کردن کار جدید؟ 
و یا حتی شروع بیزنس شخصی خودتان؟ مسلما پاسخ شما هر چه که بوده 
باشد، تنها پاسخ ممکن نبوده است و شما همیشه گزینه های مختلفی داشته 
اید و دارید. همان طور که گفتیم  رابطه )1(  برای همه نتیجه هایی که در 
زندگی امروز خود تجربه می کنید صادق است و به راحتی می توانید آن ها را 

در این فرمول قرار دهید.             
 اما سوالی که معموال مطرح می شود اینست که "اتفاق بیرونی" نقش بیشتری 
دارد یا " پاسخ شما" و درصد هر کدام چقدر است؟ باید بگویم که این کامال به 
شما بستگی دارد که کدام را مهم تر بدانید و در صورت عدم رضایت یا رضایت 
از وضعیت امروز زندگی خود، آزادید که علت آن را شرایط بیرونی و یا عملکرد 
گیرید که هرکدام  یعنی دقیقا شمایید که تصمیم می  قلمداد کنید،  خودتان 
چقدر مهم باشد!  اگر سفر زندگی تان را به حرکت کشتی ای در دریا تشبیه 
شما  کنترل  در  دریا  های  طوفان  مسلما  کشتی،  ناخدای  به  را  شما  و  کنیم 
نیست؟   اینطور  در دستان شماست،  بادبان  و  اما هدایت سکان  بود  نخواهد 
حاال اگرعالقه مندید که نقش "شما" در زندگی تان پررنگ تر باشد و نه حوادث 
بیرونی، به انتخاب و اراده تان صمیمانه تبریک میگویم و اطمینان می دهم که 

بی شک نتیجه دلخواه شما نزدیک است.
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