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I

پیشگفتار

در  کوچه  پس کوچه های  غربت  نام  سلس���له  نوشته هایی  است  که  از ده  سال  پیش ، نخست  
به  صورت  سرمقاله  در ماهنامۀ  شوفار - که  اولنی  سردبریش  بودم  - چاپ  می شد و سپس  

در قالب  یک  برنامۀ  رادیویی  از رادیو امید و در پایان  از رادیو امید ایران  پخش  می گردید.
این  نوش���ته ها یادداش���ت های  روزانه  و گهگاه  من  هستند، در پی  مش���اهدۀ  آنچه  پریامونم  
می گذش���ت  و واکنش  یک  مهاجر ناخواستۀ  ایرانی  اس���ت ، در برخورد با زندگی  روزمرۀ  
س���رزمینی  تازه  به  نام  امریکا. گرچه  جرب زندگی  در این  کش���ور و دوری  از سرزمنی  مادری ، 
بخش  اساس���ی  این  یادداشت ها را به  رویدادهای  داخل  امریکا اختصاص  داده  است ، ویل  
مجموعۀ  آن  دیدگاه  یک  زن  روزنامه نگار ایرانی  اس���ت  که  -درگری بنی  دو فرهنگ  شرق  و 
غرب  و دمساز با غم  دوری ، سرگشتگی ، پریشانی  و ره گم کردگی  - ناچار به  جریان  آزمایش  

و خطایی  تن  در می دهد تا خویشنت  را از نو بیابد.
این  نوش���ته ها از سه  دوره  تشکیل  شده اند: دورۀ  اول ، سرمقاله های  شوفار از ژوئیه  1982 تا 
ژوئیه  1983 است . دورۀ  دوم ، نوشته هایی  است  که  در برنامۀ  هفتگی  در کوچه  پس کوچه های  
غرب���ت  - بنی  ژانویه  1984 ت���ا ژوئن  1985 - از رادیو امید پخش  گردید. مجموع  این  دو 
دوره ، جلد اول  را تش���کیل  داده  است . دورۀ  سوم ، افزون  بر برنامۀ  در کوچه  پس کوچه های  
غربت  که  - ازفوریه  1988 تا ژوئیه  1989 - از رادیو امید ایران  پخش  شد، چند نوشتۀ  دیگر 
را نیز در برمی گرید که  تا پایان  سال  1989 به  نگارش  درآمده اند. این  مجموعه  جلد دوم  را 



II

می س���ازد و نقطۀ  پایانی  بر دفرت یک  دهه  اقامت  در شهر فرشتگان  و یک  دورۀ  پرتالطم  از 
زندگی  مهاجرت  می گذارد.

در این  س���ال ها، چون  هر روزنامه نگار حرف���ه ای  دیگر، صداقت  در گزارش  و بازتاب  آنچه  
دیده ، ش���نیده  و خوانده ام ، بزرگ ترین  دلمشغویل ام  بوده  است . ما روزنامه نگاران ، نه  چون  
ش���اعران  استعداد بهره گریی  از استعاره  و کنایه  و اش���اره  را داریم ، نه  مثل  نویسندگان  توان  
خلق  کردن  و نه  چون  هرنمندان  نریوی  تخیل . ناچار همۀ  عواطف  و احساس���ات  خود را، 
در رویارویی  با حوادث  روز، به س���ادگی  و خیلی  طبیعی  تجربه  می کنیم  و همان  گونه  روی  
کاغذ می آوریم . ما، چون  همۀ  انسان های  معمویل ، واکنشی  آنی ، بی پریایه  و آینه وار داریم  و 

نوشته هایمان  نیاز به  تجزیه  و تحلیل  ندارد-همنی  است  که  هست .
برخی  از این  نوش���ته ها را بسیار دوس���ت  دارم  چون  با تک تک  یاخته های  وجودم  پیوندی 
 ناگسستنی  دارند و یادبودهای  فراموش  نشدنی  زندگی  من  هستند. به  بعضی  دیگر، که  طی  ده  
سال اقامت  در این  مهمانخانۀ  - به قول  نیمایوشیج  - مهمان کش  روزش  تاریک  آزمودمشان ، 
زیاد احس���اس  نزدیکی  نمی کنم  و ش���اید امروز دیدگاه  بیان  شده  در آن  را نپسندم . ویل  در 
چاپ  نوش���ته ها، بر وسوسۀ  انتخاب  پریوز شدم  و همۀ  ورق ها را روی  میز چیدم  تا - بدون  
کم  و زیاد - دگرگونی ها و تردیدهایم  را نیز با ش���ما ش���ریک  شوم . فقط  شماری  از آن ها 
را، به دلیل  تکراری  بودن  و برای  پیش���گریی  از مالل  خواننده ، کنار گذاشتم . یادداشت های  
روزهای  یکشنبه  را نیز که  به  بازخوانی  نوشته ها یا سخنان  متفکران ، اندیشمندان ، عارفان  و 

ادیبان  ایرانی  اختصاص  داشت ، چون  از آن  من نبودند، حذف  کردم .
به  هنگام  ویرایش  کتاب  و در چند ماهی  که  گذش���ته  را مرور می کردم ، ناگهان  به  نکته ای  
برخوردم که  واقعیتی  را برایم  آشکار  کرد و حقیقتی  را در مقابلم  عریان . چننی  به  نظرم  آمد که  
این  نوشته ها، سری طبیعی  گذر مرا از پنج  مرحلۀ  شناخته  شدۀ  انکار، خشم ، معامله ، افسردگی  
و پذیرش  نشان  می دهند. روان شناسان  می گویند کسانی  که  عزیزی  را از دست  داده اند، باید 
این  پنج  مرحله  را بگذرانند تا از نو با زندگی  از سر آشتی  درآیند. من ، بسان  کسی  که  عزیزی  
را از دست  داده  باشد، طی  یک  دهه ، این  دورۀ  پنجگانۀ  سوگواری  را برای  سرزمینم  گذراندم  
و انگار در پایان  به  این  پذیرش  رس���یدم  که  طبیعت  و سرنوشت  از من  و اختیار من  قوی تر 

است .
در آن  زمان  که  فاجعۀ  انقالب  را انکار می کردم ، قلمم  س���رتون  گش���ت  و خودم  س���اکت . 



III

در مرحلۀ  خش���م ، هیجان زده  و پرشور بنای  اعرتاض  را گذاشتم : به  دیگران  پرخاش  کردم ، 
دیگران  مرا مورد بی مهری  قرار دادند، سرزمنی  میزبان  را - که  به  میل  خویش  بر آن  پای  نهاده  
بودم  - تحقری  کردم ، به  زمنی  و زمانش  ناسزا گفتم  و دولتمردانش  را بانی  سرگردانی  خویش  
و سایر ایرانیان  خواندم ، به دنبال  هویتی  جدید برخاستم  و حتی  شعر سرودم  - طبع آزمایی  
گس���تاخانه ای  که  امروز موجب  حریتم  می ش���ود - تا بلکه  این  احساس���ات  برانگیخته  را 
به گونه ای  فرو نشانم . در مرحلۀ  معامله ، به  رفع  و رجوع  اشتباه های  گذشته  پرداختم  و پنداشتم  
اگر بخوانم ، بیاموزم ، آگاه  ش���وم  و جربان  کنم  می توانم  گذشته  را بازگردانم . حساب  کردم  
اگر چننی  کنم ، چنان  خواهد شد. پس  فرضیه  صادر کردم  و با فرضیه های  دیگران  رویارویی  
نمودم . آن  گاه  خسته  از این  کوشش  نافرجام ، به  دامان  افسردگی  شدیدی  افتادم  که  همه  چیز 
را در مقابل  چشمانم  سیاه  کرد. در این  دوره ، با این  باور که  دیگر همۀ کارها بی نتیجه  است ، 
ناامید و وامانده ، س���ر در گریبان  کردم  و س���کوت  پیش  گرفتم . عاقبت ، هنگامی  که  از این  
گذر جان  سالم  بدر بردم ، فرصتی  یافتم  تا به  خود، به  دیگران  و به  گذشته  بنگرم  و از الک  
خویش  بریون  آیم . در این  دگرگونی  اما، با چهرۀ  تازه ای  از منِ  خود روبرو شدم  که  امروز با 
آن نزدیک ترم . در مرحلۀ  پذیرش ، یاد گرفتم  به راحتی  از خویش  حرف  بزنم ، از شادی  و غم  
و نگرانی ام  بگویم ، به  ناتوانی هایم  بخندم ، با دوستان  و شنوندگانم  صمیمی تر شوم ، نقاب  را 

کنار بگذارم  و نام های  واقعی  را جانشنی  اسامی  تخیلی  کنم .
تجربیات  من ، همان  آزموده هایی  است  که  این  سال های  تبعید ناخواسته  و غربت  اجباری ، 
برای شما نیز به همراه  آورده  است . سخنانم  استادانه ، ادیبانه ، عارفانه  و روشنفکرانه  نیست ، 
حتی  بدیع  و ناگفته  هم  نیست . نگرشی  است  در من  و ما و سفری  است  که  برای  رهروانش ، 
به  یادآوری  و مرور می ارزد و برای  آنان  که  در این  راه  گام  ننهادند، به  خواندن  و اندیش���ه . 
گذری  اس���ت  بر جریان  گریخنت  از دامانی که  گرم  بود تا پناه  بردن  به  کوره ای  که  سوخنت  و  
گداخنت  به  ارمغان  آورد و سخت  جان  شدن  را پیشکش  کرد. در این  راه ، ما همگی  همسفر 

بودیم .
سکوت  من  سکوت  شما، فریاد من  فریاد شما، تجربۀ  من  تجربۀ  شما، اشک  من  اشک  شما 

و لبخند من  لبخند شما بود. من  تنها ثبت  را با سند برابر  کردم .
هما سرشار
لوس آنجلس  - دسامرب 1992



V

سپاس

به  خویشنت  مدیون  بودم  و به دیگران  متعهد، عاقبت  پس  از چند سال  بر آن  شدم  تا پیمانی  
را که  با خود و تنی  چند بسته  بودم  بجا آورم  و مجموعۀ  در کوچه  پس  کوچه های  غربت  را 

به صورت  کتاب  منتشر کنم .
 قبل  از همه  باید از شنوندگان  وفادار این  برنامه  و خوانندگان  عالقه مند نوشته هایم  سپاسگزار 

باشم  که ، با مهر فراوان ، مرا به  ادامۀ  کار تشویق  می کردند.
در پی  آن ، سپاس  ویژه ای  دارم  برای  دوست  دیرینه ام ، بانوی  پژوهشگر فرزانه  میالنی  استاد 
ادبیات  و مطالعات  زنان  دانش���گاه  ویرجینیا که  - چند سال  پیش  و برای  اولنی  بار - فکر 
انتشار این کتاب  را در من  زنده  کرد و در تمام  این  سال ها با عالقۀ  زیاد دنبال  پیشنهاد خود 
را گرفت . نتیجۀ  پشتکار او مجموعه ای  است  که  پیش  روی  دارید. پسرم  هومن  نیز، که  اکنون  
دانشجوی  دورۀ  دکرتای  ادبیات  تطبیقی  دانشگاه  کلمبیا است  و - پس  از فرزانه  - با شوری  

فراوان  انتشار کتاب  را از من  طلب  می کرد، نقش  مهمی  در انجام  این  کار دارد.
 از ش���اعر بلندپایه  نادر نادرپور، نویسندۀ  یگانه،  مهشید امریشاهی ، پژوهشگر  گرامی  حسن  
شهباز، اس���تادان  ارزنده  احسان  یارش���اطر، احمد  کریمی حکاک ، امنی بنانی و اسماعیل  
پوروایل ، مجید دوامی ، فرج الله صبا، مهدی  سمس���ار، محمود عنایت، امری طاهری  و تورج  
فرازمند، که  هر یک  به  گونه ای  سرچشمۀ  الهام  و راهگشای  من  در کار روزنامه نگاری  بودند و 



VI

همگی  را مربی  و پیش کسوت  خود به شمار می آورم ، قدردانی  بسیار مدیونم  و به  روان  پاک  
رحمان  هاتفی  - همکاری  که  از او بسیار آموختم  - درود می فرستم .

 از هم���کاران  رادیویی  خود ، ایرج  گرگنی ، نورالدین  ثابت ایمانی ، باربد طاهری ، یوس���ف  
شهاب ، افش���نی  گرگنی  و به  ویژه  امیل  قوتانیان ، که  وامدار صدابرداری  و تنظیم  استادانۀ  او 
هستم ، سپاسگزاری  می کنم  و از اینکه  در کنار آنها یکی  از پرخاطره ترین  دوران  روزنامه نگاری  

حرفه ای  خود را آزمودم  خشنودم .
دیگر سپاس  من  برای  ناشران  خستگی ناپذیر شرکت  کتاب ، بیژن  خلیلی  و سهراب  رستمیان 
 اس���ت  که  به  این  نوش���ته ها ایمان  آوردند و انتش���ار آن  را به  عهده  گرفتند. این  دو انس���ان  
فرهنگ دوست  و عاش���ق  ایران ، در زمانه ای  و در  کشوری  از وجود خویش  و اندوختۀ  مایل  
خود مایه  می گذارند و به  نشر کتاب  همت  می گمارند  که  کمرت کسی  چننی  می کند. رهنمودها 
و مشورت های  بیژن  خلیلی  را بسیار ارج  می نهم  که  تجربه اش  در کار چاپ  کتاب ، بسیاری  از 
کمبودهای  مرا در این  زمینه  جربان کرد. از ژیال مریافشار، که  با دقت  و بردباری  حروف چینی  و 
صفحه بندی  کتاب  را انجام  داد و هرگونه  و هر چند بار تغیری را با رویی  گشاده  پذیرفت ، بسیار 
سپاس���گزارم . یاری  فلورا شباویز در بازخوانی  کتاب  برایم  بسیار باارزش  بود. به  مهدخت  
شوکتی  مسئول  کامپیوتر و هرنیک  گالستیان  مسئول  هرنی  شرکت  کتاب  نیز سپاسی  صمیمانه  
بدهکارم ، همچننی  به  تمام  بچه های  باصفای  ش���رکت کتاب  و 08 ایرانیان . طرح  روی  جلد  
کتاب  را از دوستان  خوبم  فرشته  و ایرج  حائری  دارم  و از هر دو صمیمانه  تشکر می کنم . طرح  
چهره ام  در پشت  جلد، کار نقاش  صاحب نام  و دوست  هرنمندم  زمان  زمانی  است . از او نیز 
بسیار ممنونم . همراهی  و همدیل  شهره  آغداشلو هرنمند ارزندۀ  تئاتر وسینما و  امنی  الجوردی  
رئیس  بنیاد پژوهش های  زنان  ایران ، به  هنگام  آماده  کردن  کتاب ، مایۀ  دلگرمی  فراوانم  بود. 

در مقابل  خانواده ام ، همسرم  نجات ، پسرانم  سپهر و هومن ، مادرم  نیمتاج  نوبندگانی ، خواهرم 
 مژگان  ساسون ، برادرانم  همایون  رفائیل زاده  و بیژن  رفائیل زاده  که  با صبوری  همراه  من  بودند، 
کج خلقی ها، غیبت ها، کوتاهی ها، و گوش���ه گریی هایم  را تاب  آوردند و س���اعت هایی  را که  
می توانس���ت  از آن  ایشان  باشد، با گشاده  دستی  به  خودم  باز گرداندند - تا کاری  را که  بیش  
از هر چیز دیگر دوس���ت  دارم  انجام  دهم  - س���ر تعظیم  فرود می آورم  و سخنی  که  شایستۀ  
سپاسگزاری  از آنها باشد، نمی یابم . یاد پدرم  مئری رفائیل زاده  و پدر همسرم  یوسف  سرشار، که  

روزهای  پخش  برنامه  را هرگز فراموش  نمی کردند، جاودانه  گرامی  می دارم .
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حدیثنفس

»می ایستی ، یکدم  برابر آینه  می ایستی  و نگاه  فرو 
می افکن���ی . می پرهیزی  از نگریس���ن  در خویش . 
می دانی  که  گام  در عرصۀ   آخرین  میدان  نهاده ای ، 
گریم  در آستانۀ   آن . نه  دریغ  از آن  که  جوانی  سالیان  
از تو دور و دورتر می شود که  در چگونه  گذرانیدنش  
دریغی  دردمندانه  داری . گذشته  همنی  دیروز بود که 

 گذشت ، همنی  دیروز...«
محموددولتآبادی

گذشتهانگارهمنیدیروزبود:
چهار پنج  سال  بیشرت نداری . روی  فرش  اطاق  چهارزانو نشسته ای  و مادربزرگ  شکر الی  
نان  می ریزد و در دهانت  می گذارد. این  لقمه های  نان  و شکر را تنها مادربزرگ  بلد است  
به  این  خوشمزگی  دست پیچ  کند. مادر مادر که  تازه  از شریاز به  تهران  آمده  است  تا به  گفتۀ   
خود راهی »ارض  موعود« شود. عشقش  و آرزوی  بزرگش  رفنت  به  اورشلیم  و همجواری  با 
خداست . می گوید: »تنها روی  تپه های  اورشلیم  است  که  خود را با خدا از هر جای  دیگر 
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نزدیک تر احساس  می کنم .«
آن  زم���ان  نمی دانی  که  این  آخرین  روزهای  دیدار شماس���ت  و از آن  پس  هرگز یکدیگر را 
نخواهید دید. ویل  هیچگاه  او را از یاد نمی بری  چون  مادربزرگ ، زنی  یکتا و نادر است . به  
سه  زبان  فارسی  و فرانسه  و عربی  حرف  می زند، می خواند و می نویسد. مرتب  در حال  نوشنت  
است : شعر می نویسد، داستان  می نویسد، منظومۀ   یوسف  و زلیخا و شریین  و فرهاد را به  زبان  

فارسی  و به  خط  خوش  عربی  در دفرتی  ثبت  می کند و برای  تو و بقیۀ   نوه ها می خواند.
چشمانت  می خارد، دستی  را که  به  ته  کفشت  زده ای  به  چشم  می بری  تا آن ها را خوب  بمایل . 
زود دستپاچه  می شود و دستت  را می گرید و می گوید: »آدم  دست  کثیف  به  چشم  نمی ماله ، 

Conjunctivite می گریی !«

 هنوز طننی  کلمۀ   Conjunctivite او در گوشت  است . مادربزرگ  اصطالحات  پزشکی  را 
به  زبان  فرانسه  می گوید. تو معنی  آنها را نمی فهمی  ویل  می دانی  چیز بدی  است .

می پرسی : »یعنی  چی  مامان  مروارید؟« اسمش  مروارید بود - دخرت رحمان  شال فروش .
 می گوید: »انس���ان  مرض  می گریه ! چشماش  ورم  می کنه ! خودت  وقتی  مدرسه  رفتی  و یه  

خانوم  باسواد شدی  می فهمی !«
دلت  می خواهد زود بزرگ  بش���وی ، زبان  فرانسه  یاد بگریی  تا حرفهای  مادربزرگ  را بهرت 
بفهم���ی . این  بانوی  بلندباال و آزاده  که  در زمان  خود از زنان  پیش���تاز بود، چون  هم  درس  
خوانده  بود، هم  کار می کرد و هم  در نبودن  همسر، بچه هایش  را خود به سامان  رسانده  بود. 
زن  ساالر خانواده  که  دشمن  ناآگاهی  و جهل  بود و عاشق  انسان های  تحصیلکرده  و خوش  
چهره . تو از مادربزرگ  عشق  به  تحصیل  و درس  و مدرسه  را فرا می گریی  و او را نماد زن  

باشخصیت  و مستقل  زندگی  خویش  قرار می دهی . 

گذشتههمنیدیروزبودکهگذشت:
برای  س���ومنی  بار در یک  هفته ، نیمۀ   روز از مدرس���ه  به  خانه  فرس���تاده  می ش���وی . خواهر 
آلفونس )Soeur Alfonse( راهبۀ   مقدس ، باز هم  س���ر زنگ  حساب  در را باز می کند، به  
درون  کالس  می آید، اس���م  تو و دو دخرت دیگر را می خواند، گوش���تان  را می کشد و جلوی  
همۀ   بچه ها می گوید: »این  دفعۀ   آخره ، اگه  ننه  باباتون  تا فردا ش���هریه تونو ندن  از مدرس���ه  
اخراجنی !« سپس  هر سۀ   شما را، در مقابل  چشمان  اندوهگنی  همکالسی ها، در حایل  که  
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به شدت  احساس  حقارت  می کنید از کالس  بریون  می اندازد.
همۀ   طول  راه  تا خانه  را گریه  می کنی . مادر با نگرانی  در را به رویت  باز می کند و وقتی  داستان  
را می فهمد لب ها را به  دندان  می گزد تا جلوی  خش���م  و خروش���ش  را بگرید. دلداری ات  
می دهد که  کارها درست  می شود. پدر چند ماهی  است  در تجارت  خود به  بن بست  رسیده  و 
ورشکست  شده  است . قرض  و بدهی ، دور و برش  را گرفته  و فشار طلبکارها امانش  را بریده  
است . برای  پول  درآوردن  به  هر دری  می زند تا باالخره  کاری  در شهر اهواز پیدا می کند و 
راهی  آن  دیار می شود. مادر که تا آن  روز زن  خانه  بود و در ناز و نعمت ، ناگهان  برمی آشوبد 
و گام  به  میدان  می گذارد و یک تنه  سرپرس���ت  خانه  و ش���ما بچه ها می شود، تا پدر با خیال  

آسوده  پی  نان  و آب  برود.
فردای  آن  روز، در دفرت مدیر مدرس���ه ، مادر با سرسختی  می گوید: »پول  ندارم ، ویل  بچه مو 
ازاین  مدرس���ه  هم  بریون  نمی برم . دخرت من  باید بهرتین  تحصیالتو بکنه  و فرانس���ه  بخونه . 

پولتونو تا دینار آخر میدم  ویل  کمی  دیرتر!«
 در گوش���ۀ   دفرت مدرس���ه  کز کرده ای  و از دست  مادر خشمگنی  هستی . دلت  نمی خواهد به  
خواهر مقدس  بی رحم  و خش���ن  التماس  کند و غرورش  پایمال  ش���ود. دلت  نمی خواهد 
مدرس���ه  را هم  رها کنی ، رویت  هم  نمی ش���ود دوباره  توی  چشم  همکالسی ها نگاه  کنی ، 
همه  فهمیده اند شما بی پول  هستید و بی شک  مسخره ات  خواهند کرد. ویل  مادر دست بردار 
نیست . آن قدر می گوید تا مدیر فرانسوی مدرسه  با نخوت  خواهشش  را می پذیرد و دوسه  
ماهی  امان  می دهد. سال هاس���ت  سپاس  و ستایش  جای  خش���م  آن  روزت  را گرفته  است . 
مادر، آموزگار تو در پایداری  و پشتکار بوده  و هست . او به  تومی آموزد  که  باید هدف  را در 
دوردست  قرار دهی  و با تالش  هرچه  بیشرت به  آن  برسی . افزون  بر آن ، رسیدن  به  هر هدفی ، 

آغازی  است  برای  راه  یافنت  به  هدفی  باالتر.

گذشتهزیاددورنیست،انگاردیروزبود:
یک  روز شرجی  و گرم  تابستان  رشت  است . در دفرت پدر نشسته ای  و شاهد  کوشش  توان فرسای 
 او هستی . یکی  از دوستان  پیشینش  را، که  از شریاز به  دیدارتان  آمده  است ، با خود به  دفرت او 
برده اید. او سامان  مایل  درستی  ندارد و از شکست  در کار و بی پویل  شکایت  می کند. با زبان  
بی زبانی  از پدر همراهی  و کمک  می خواهد. پدر تازه  سر از زیر بار وام های  خود درآورده  و 
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هنوز نفس  تازه  نکرده  است . از اهواز به  رشت  منتقل  شده  و دستمایه اش  هنوز به  پنجاه  هزار 
تومان  نرسیده است . به  حرف های  دوست  خود با صبوری  گوش  می دهد و بعد بدون  اندکی  
درنگ ، دسته چکش  را بریون  می آورد و چکی  به  مبلغ  ده  هزار تومان  می نویسد و به  دست  

دوست  می دهد. همۀ   شما با تعجب  او را نگاه  می کنید.
می گوید: »این  دست قرض  است . نگران  نباش ، هر وقت  داشتی  به  من  پس  می دهی !«

 ش���ب  در خانه ، در پاس���خ  دیگران  که  از این  گشاده دستی  او نگرانند و می دانند خود وی  
چقدر به  این  پول  نیاز دارد، می گوید: »وقتی  من  افتادم  هیچکس  دست  مرا نگرفت  و دیدید 
چقدر به  همۀ   ما سخت  گذشت . من  حال  او را می فهمم  که  آبرودار است  و کس ندار! خدا 
بزرگ  اس���ت . من  که  سوار کارم  و انشاءالله در می آورم !« بعد رو به  شما بچه ها می کند و 
ادامه  می دهد: »یادتان  باشد! آدم  آبرودار را همیشه  کمک  کنید و صدایش  را هم  در نیاورید. 

گرفتاری  و وضع  دو سه  سال  پیش  خود ما را هرگز فراموش  نکنید!«
پدر، برای  تو نماد  گشاده دستی ، نجابت  و شرف  انسانیت  است  - روحش  شاد. چقدر دلت  
می خواست  امروز اینجا بود. می دانی  که  چون  همیشه  با وقار و سکوت  پر از متانت  خود 
و چشمان  مهربانش ، این  روز را به  شهادت  می نشست  و حرفی  نمی زد، ویل  نگاهش  یک  

دنیا سخن  بود.

گذشتهزیاددورنیست:
همایون ، برادرت ، از مدرسه  برگشته  است  و مثل  همیشه  چند جلد کتابی  را که  تازه  خریده  زیر 
بغل  دارد. یک راس���ت  به  اطاق  خود می رود و کتاب ها را روی  میزش  می گذارد. ترا صدا 

می زند، یک  جلد از آن ها را به  دستت  می دهد و می گوید: »خیلی  جالبه ، اینو بخون !«
کتاب  پر اثر ماتیس���ن  را برمی داری  و به  گوشه ای  می خزی  و به  خواندن  مشغول  می شوی . 
همایون  عاشق  خواندن  و کتاب  است  و هم  اوست  که  ترا با دریای  پهناور و بی کران  ادبیات  
آش���نا می کند. هر هفته ، یک  یا دو کتاب  به  دستت  می دهد تا بخوانی  و در حایل  که  بیش  
از سیزده  یا چهارده  سال  ندارد، شمار  کتاب های  کتابخانۀ   کوچکش  از دویست  سیصد جلد 
بیش���رت است . شعلۀ   عشق  به  خواندن ، عشق  به  شناخنت ، عشق  به  دانسنت  و عشق  به  مطالعه  
را همایون  در تو روش���ن  کرده  اس���ت . وی  دریچه ای  در مقابل  چشمانت  گشوده  است  که  
هنوز پس  از س���الیان  دراز، از تماشا سریاب  نمی شوی  و هرگاه  کتابی  در دست  می گریی ، 
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یاد کتابخانۀ   کوچک  همایون  و کتاب های  الکساندر دوما )Alexandre Dumas(، ویکتور 
هوگ�و)Victor Hugo(، حسینقلی  مستعان ، محمدعلی  جمال زاده ، محمد حجازی ، صادق  

هدایت ، موریس  مرتلینگ  )Maurice Maeterlinck( و دیگران  در ذهنت  زنده  می شود.

گذشتهانگارهمنیدیروزبود:
بیژن  دارد س���وار اتوبوس  مسافربری  می شود که  به سوی  رشت  حرکت  کند. برادر کوچکت  
هنوز چهارده  یا پانزده  سال  بیشرت ندارد ویل  تصمیم  گرفته  است  تابستان  آن  سال  را نزد پدر 
برود و او را در کارهایش  یاری  کند. بیژن  جثه ای  کوچک  و الغر دارد، ویل  از همان  کودکی  

برق  چشمان  درشت  و گریایش  از بلوغ  و رشد عقلی اش  حکایت  می کند.
می گوید: »دلم  میخواد تابس���تون  تو تهرون  باشم ، ویل  چون  بابا به  من  احتیاج  داره  مریم  

پهلوش .«
تمام  تابستان  و چند تابستان  دیگر، به هنگام  تعطیل  مدارس ، بیژن  حسابداری  پدر را می کند، 
به  یاری اش  می شتابد و به  کارهایش  می رسد. پدر قدر این  یاوری  را بسیار می داند و در چهرۀ   
خود بیژن  رضایتی  آش���کار خوانده  می شود. وی  در دوران  نوجوانی ، با احساس  مسئولیت  
نس���بت  به  خانواده  و اطرافیان ، حلقۀ   رابط  شما شده  است . آن هایی  که  می گویند انسان  از 
کوچک تر از خود چیزی  یاد نمی گرید، س���خت  در اش���تباهند. بیژن  مربی  و آموزگار تو در 
یادگریی  دوستی  و محبت ،ایثار و فداکاری ، وظیفه شناسی  و توجه  بوده  و هنوز هم  هست . مرد 
آزاده ای  که  هر زنی  اعم  از مادر، خواهر، همسر یا دخرت در کنارش  احساس  بالندگی  و غرور 

می کند، چون  توانایی  زن ها را باور دارد.

گذشتهانگارهمنیدیروزبود:
بزرگان  خانواده  در اطاق  پذیرایی  گرد هم  نشس���ته اند و گفتگو دارند. همه  خوش���حالند و 
چای  می نوشند و شریینی  می خورند. تو آرام  و ساکت  به  تماشا نشسته ای  و گاه  از زیر چشم ، 
جوانی  را که  چند دقیقه  پیش  به  همسری اش  رضایت  داده ای  نگاه  می کنی . از گزینش  خود 
شادی ، ویل  چون  به  توگفته اند دخرت باید سنگنی  و رنگنی  باشد، خودت  را گرفته ای  و حرف  
نمی زنی . او هیجان زده  است  و شوخ طبعی  می کند. دایی جان  وظیفۀ   بزرگ  خانواده  را به  
عهده  می گرید و جمله ای  در مایۀ   »پدر و مادر عروس  این  مبلغ  جهیزیه  می دهند!« را آغاز 
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می کند. 
دایی  داماد با خش���نودی  می گوید: »البته  ما هم  مطابق  ش���رع ، مهریۀ   عروس  را س���ه  برابر 

می کنیم !«
شنیدن  عدد و رقم ، حال  خوشت  را می گرید. با چشمان  متعجب  و پرسان  از مادر داستان  را 
می پرسی . اشاره  می کند  که  از اطاق  بریون  بروی . در اطاق  دیگر، دمی  مقابل  پنجره  می ایستی  

و بریون  را نظاره  می کنی : »کاش  شاهد این  منظره  نبودم  و این  حرف ها را نمی شنیدم !«
چند دقیقه  بعد، زن  دایی  با هیجان  و قهقهه زنان  وارد می ش���ود و می گوید: »پس���ره  خیلی  
دوستت  داره ، صد و بیست  و شش  هزار تومن  دیگه  به یمن  عدد نام  خدا به  مهریه ات  اضافه  

کرد! به  مبارکی  معامله  سر گرفت !«
ت���و زهرخندی  می زنی  و می گویی : »پس  فروش  رفتم ؟!« زن  دایی  جوابت  را به  ش���وخی  

می گرید و می رود.
یک  ماه  بعد از عروسی ، به  همسرت  می گویی : »میخوام  مهرمو بهت  ببخشم !« او می خندد، 
ویل  تو قضیه  را جدی  می گریی  و خویش���نت  را از قالب  متاع  چهار صد و بیس���ت  و شش  
هزار تومانی  رها می س���ازی . کاش  می ش���د کاری  کرد که  زنان  هرگز خرید و فروش  نشوند. 
کاش  می ش���د کاری  کرد! از آنچه  س���رت  آمده  است  درس  می گریی  و از آن  پس  یکپارچه  
اعرتاض  می شوی  و فریاد برمی آوری . دلت  می خواهد کاری  کنی  تا دیگر هیچ  دخرتی  مثل  
تو و همسن  و ساالن  تو و مادران  و مادران  مادران  تو، چننی  بی رحمانه  به  کاال تبدیل  نشود. 
با خود عهد می کنی  تا دمی  از تالش  باز نایس���تی  و در پی  احقاق  حق  زن ، هرچه  در توان  

داری  به کارگریی .

گذشتهزیاددورنیست:
ساعت  هشت  یک  شب  سرد آخر زمستان  است . یقۀ   پالتو را باال می کشی  و از در نرده ای  
دانشگاه  تهران  وارد خیابان  آناتول  فرانس  )Anatole France( می شوی . به  این  سوی  
و آن  سوی  خیابان  نگاه  می کنی . اتومبیل  اوپل  بادمجانی  رنگ  مدل  54 خودتان  را می بینی  
که  کمی  باالتر پارک  شده است . همسرت ، نجات  درون  اتومبیل  با سپهر که  حاال چهار سال  
دارد به  بازی  مش���غول  است  و هومن  سه  س���اله  روی  صندیل  عقب  اتومبیل  خوابش  برده . 
بی درنگ  به سوی  اتومبیل  می روی  و در را بازمی کنی . درون  اتومبیل  هوا گرم  است  و فضا 
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پر از محبت  و عشق . پدر با دو پسر خود، در حایل  که  از انتظار خسته  شده اند، به  پیشوازت  
می شتابند. خسته ای ، خسته ! آخرین  امتحان  ترم  زمستان  را گذرانده ای  و تا آغاز ترم  بعد چند 

روزی  تعطیل  خواهی  بود. این  کمی  راحتت  می کند. 
خودت  را روی  صندیل  ولو می کنی  و می گویی : »داغون  ش���دم ! دیگه  نمی کشم ! با همه  

عالقه ای  که  به  درس  دارم  بهرته  دانشگاهو ول  کنم !«
نجات  می گوید: »از این  شوخیا نکن ، هیچ  دوست  ندارم !«

در راه  خانه ، سپهر گرسنه  است ، خوابش  گرفته  و نق  می زند. فرصت  صحبت  نیست . کار و 
دانشگاه  و بچه داری  و خانه داری  نفست  را بریده ، ویل  یک  نفر مثل  سد سکندر پشت  سرت  

ایستاده  است  و نمی گذارد فرو بیفتی  یا عقب گرد کنی .
 می گوید: »تا چشم  به هم  بزنی ، تموم  میشه ! برای  تو کاری  نداره !«

روزی  که  ورقۀ   لیسانست  را به  خانه  می آوری ، آن  را روی  میز جلوی  همسرت  می گذاری  و 
می گویی : »اینو من  از تو دارم ، اگه  همراه  و یار من  نبودی ، پیمودن  این  راه  برام  غریممکن  

بود، غریممکن !«
از نجات ، مرد زندگی ات  که  به  تو امکان  ش���کوفایی  و رشد می دهد، یار و دوست  خوب  
توست  و مشاور و راهنمای  صبور و دلسوزت ، همراهی  و همدیل  را می آموزی  و شریک  همۀ   

لحظات  بودن  را.

گذشتهچهنزدیکاست،انگارهمنیدیروزبود:
س���ال  1985 اس���ت ، در محوطۀ   دانشگاه  یوس���ی ال ای  )UCLA( روی  سکوهای  سنگی  
نشسته اید و شاهد مراسم  پایان  تحصیلی  دانشجویان  هستید - تو و همسرت  و پدر و مادرت . 
مژگان  را در میان  صف  دراز فارغ التحصیالن  می بینی . با فریاد و تکان  دادن  دس���ت  او را 
متوجه  خود می کنید. کتابچۀ   پایان  س���ال  تحصیلی  دانشکدۀ   مهندسی  را در دست  داری  و 
اسم  مژگان  را در آن  پیدا می کنی ، با چند ستاره  در مقابل  نامش : یعنی  فارغ التحصیل  برجسته  
و برگزیده . از ش���وق  می خندید و اشک  درچش���مان  همگی  حلقه  می زند. مهندس  مژگان  
رفائیل زاده ، همان  مژگان  دخرت نازپروردۀ   خانواده  است  که  این  چننی  سربلند گام  برمی دارد. 
دل  تو همیشه  برای  او مثل  فرزند خودت  تپیده  است .گرچه  او خواهر کوچک تر توست ، ویل  
همواره  جای  دخرتی  را که  نداش���ته ای  برایت  پر کرده  است : با گرمای  وجودش ، با صفای  
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درونش  و با قلب  پراحساسش . یادت  می آید چند سال  پیش  در یک  روز مادر برایت  کارتی  
فرستاد و نوش���ت : »تو مادر دوم  من  هستی !« و تو این  کارت  را چون  یک  یادگار  گرانبها 
حفظ  کرده ای . مژگان  شادی  زندگانی  توست  و نمونۀ   دیگری  از یک  زن  بالنده  درخانواده ای  
که  زنان  س���االر هستند و مردان  آزاده . او حاال با دو پسر شیطان  و کوچکش ، خود را برای 
 ورود به  دانشکدۀ   حقوق  آماده  می کند تا یک  وکیل  شایسته  شود. چاره ای  دیگر ندارد: با دو 

مادر زیاده طلب  که  جلب  رضایتشان  سخت  است ، جز این  نمی تواند بکند.

بله،گذشتهانگارهمنیدیروزبود:
روز مادر است  - هجده  سال  پیش ، سپهر و هومن  پدر خود را سخت  چسبیده اند تا برایت 
 هدیه ای  بخرند. جعبۀ   کوچکی  را به  دس���تت  می دهند. داخل  جعبه ، زنجریی  طالس���ت  با 

سکه ای  بر آن  آویزان  که  جملۀ   مادر دوستت  دارم  رویش  کنده  شده  است .
گونه هایش���ان  را می بوسی ، نوازشش���ان  می کنی ، بعد آنها را رو به  روی  خود می نشانی  و 
می گویی : »این  هدیه تونو خیلی  دوست  دارم  و همیشه  نگرش  میدارم . ویل  از شما یه  چیز 
میخوام . دیگه  هیچ  روز مادری  برای  من  هدیه  نخرین . در عوض  سعی  کننی  از حاال به  بعد، 
هر روز مادر با پیش���رفت  و موفقیت  بیش���رت خودتون ، منو شادتر از سال  قبل  کننی . اونوقت   
بچه ها حرفت  را گوش  کردند و چه  جانانه ! در این  روز مادر، تو خود را بالنده ترین  مادر روی 
 زمنی  می دانی . اگر پسرهایت  امروز نزد تو نیستند، دوریشان  را با شادی  می پذیری ، چون  در 
پی  کس���ب  دانش  بیشرت برای  خودشان  و افتخار برای  تو هستند. به راستی  هیچ  روز مادری  

برای  تو مبارک تر از امسال  نیست .
******

می ایستی ، یک  دم  برابر آینه  می ایستی  و نگاه  فرو می افکنی . از خود می پرسی : »با این  همه 
 آموزگار و مربی  شایسته  که  در کنار داشتی ، آیا آن گونه  که  باید از ایشان  بهره  گرفتی ؟« سرت  
را تکان  می دهی  و می گویی : »حداقل  هرچه  در توان  داشتم  به کار گرفتم  و هر چه  توانستم  

تالش  کردم ، با این  امید که  روزگار را به  عبث  نگذرانده  باشم !«
هشتم  مه  1991 - روز مادر
گردهمایی  سازمان  زنان  یهودی  ایرانی  مقیم  کالیفرنیا



دورۀاول





بههماپرتوی

درآرزویبازگشت

اگرمنبازگردم،
زنوبردامنپرمهرالربز،

بهآوایحزین
اندوهسنگنیدلمرابازخواهمگفت.

اگرمنبازگردم،
سرمبرآستاندرگه

هرخانهخواهمسود.
بهباباکوهیوحافظ

غمبیهمزبانیراهزارانبارخواهمگفت.

بهسرونازشریاز،
بهآنتابینهایتمستوسرکش،
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شکوهخواهمکرد،
گریهخواهمکرد

کهدربنیهزارانسروبودم،
ویلآزادگی،افسونوجادویترا

درهیچیکهرگزندیدم.

اگرمنبازگردم،
بهدشتپرشقایقکوچخواهمکرد.

گیاهوگلفراوانست،
درهرتپهوماهوِر

اینواماندهشهربیدروپیکر،
ویلیکدانهاشهرگزبهچشمانمنمیآید.

اگرمنبازگردم،
بهدریایخروشانخزرآهستهخواهمزد،

وآنگهاشکهایمرا
نثارخاکپایساحلشبسیارخواهمکرد.

شکوهخواهمکرد،
گریهخواهمکرد

کهمندرساحلآسودگیها،
کناربیکراندریایآرام

چهبیآرامبودم.
چرا؟

آنجاافقهایمحبترا
هزارانبارافسوس،هزارانبارافسوس

چهدورازدسرتسدیدم!



3

اگرمنبازگردم،
یکایکچهرههایآشنارا،
چهبیتابوچهغمگنی،

باسرانگشتانحسرتلمسخواهمکرد.

اگرمنبازگردم،
خداداند

چهغوغایی،چهشوریدروجودمردهوسردم
وحتیدرفلکبیدارخواهمکرد

...فقطمنبازگردم!
13اسفند1360 / 3مارس1982



زندگی،جنگودیگر...

تابستانسال1976،برایاولنیباردخرتداییاسرائیلیخودرامالقاتکردم.آنزمان،وی
خودشرابرایورودبهارتشاس���رائیلآمادهمیکرد.دریکیازروزهایتعطیل،کههمۀ
افرادخان���وادهدورهمجمعبودند،نعمیبهمنگفتکهتصمیمداردبرایدیدنچندین
دوس���تعربخودبهبریونش���هربرود.ازفکراینسفرکوتاهمتعجبشدم.دوستیبنی
یهودیاسرائیلیومسلمانعرب؟رؤیایزیباییبود،ویلبهنظرغریبمیرسید.مثلسایر
یهودیان،منهمبااینفکربزرگشدهبودمکهعربهادشمنقومیهودندوهرگزنمیشود
دوستخطابشانکرد.یکروزتمامرابادوستانعربنعمیبهگردشوتفریحوخوردن
ودیدنگذراندیم.حرفهایآنهارانمیفهمیدم،ویلنعمیبرایمترجمهمیکرد.بعداز
ظهر،هنگامیکهبرایرفعخستگیرویچمنهاییکپارککوچکولوشدهبودیمو
هواهمکمیخنکشدهبود،موضوعصلحوآشتیبهمیانآمد.نعمیروبهمنکردوگفت:
»ماداریممیگوییمکهتنهاراهبرایآش���تییهودیانواعرابایناستکهبچههایمنو
بچههایآنهاجوریتربیتشوندکهازیکدیگرنفرتنداشتهباشند.مابایدمفهومصلح

رابهآنهاآموزشبدهیم.«
ازایننظریهبههیجانآمدم.فکرکردمگرچههدفبسیارسادهوزیباییاست،ویلچقدر

غریممکن،پیچیدهودوربهنظرمیرسد.
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در26آوری���ل1982،اس���رائیلومصربهدنیادرسآموزندهایدرفراگرییآش���تیپذیری
دادند.اسرائیلباآرزویپایهگذارییکصلحپایداردرمنطقه،سرزمنیهایاشغایلرادر
صحرایسینا-بامیلیونهادالرذخایرنفتیوپایگاههاینظامیومهمترازهمهاهمیت
سوقالجیشی-بهمصربرگرداندتابهواالترینخواستهوآرزویانسانهاییکهیعقوبواردر
فراقصلحوآشتیوااسفاهامیزنند،جوابمثبتبدهد.کشورمصرهمبهموازاتاسرائیل،
بااصالتیتحس���نیآمیزوشهامتیدرخورستایش،قدمبهجلوگذاشتتابرایملتخود

آرامشیرابخردکهجنگهرگزبرایشانبهارمغاننمیآورد.
چندماهپیش،ازنوس���فریبهاس���رائیلکردم.نعمیحالدیگرمادرجوانیشدهاست،

دخرتکیسهچهارسالهداردوسرشگرمخانهوزندگیاست.
روزیازاوپرسیدم:»راستیهنوزدوستانعربخودرامیبینی؟«

درحایلکهازپرسشمنمتعجبشدهبود،پاسخداد:»معلوماست!آنهادوستانخوب
منهستند.بعضیهامثلمنبچهدارشدهاند.بچههایمانراباهمبهپارکمیبریموآنها
ازهمنشینییکدیگرلذتمیبرند.ماهنوزنقشۀدوراننوجوانیخودرادنبالمیکنیمو
ریشههایدوس���تیومحبترادروجودشانمیکاریموامیدواریمبقیههمروزیمثلما
فکرکنند.مردمخس���تهشدهاند،ازدشمنیوکینهوخونریزیوکشتوکشتارمتنفرند.اگر
بگذارند،هیچکسدلشنمیخواهدخراشیبهبدنکسدیگریواردکند.امروزبیشاز

هرزماندیگر،مردمخواهانصلحوآشتیهستند،ویلحیفکهنمیگذارند!«
بلهنمیگذارند.چهکس���انینمیگذارند؟چرانمیگذارند؟کدامچشمانخیانتکاریاز
دیدنبازیوخندهوش���ادیکودکاندرکناریکدیگرزجرمیکش���ند؟چهکسانیهرروز
درمنطقهای،درکشوریودرسرزمینیآتشخانمانبرافروزجنگرادامنمیزنندومردم
بیگن���اهوجوانانپرازامیدوآرزورابهخ���اکوخونمیغلتانندوخانوادههاراعزادار
میکنند؟اینهاچهکسانیهستندکهآرامشرابرایدنیاسممیدانندوبرادررابابرادرو
همخونراباهمخونوانس���انراباانسانرویارویمیگذارندوچونسردارانرومیبه
جنگگالدیاتورهاوشریهامینشینند؟بهدنبالکدامسودهستند-وبرایچهکسانی-که
پایهاشدرنابودیوفنایملتهاواقواموانس���انهایدیگراس���ت؟اینکدامپریوزیو

افتخاراستکهاینچننیحقریمینماید؟
ژوئیه1982



آوازخواننهآواز

درگرماگرماعتصابش���صتوچندروزۀمطبوعات،مفسرسیاسییکیازروزنامههای
فرانس���ویس���فریبهایرانکردتاگزارش���یتهیهکند.روزیکهبهدیداراعضایتحریریۀ

روزنامۀکیهانآمد،همهدوراوراگرفتیمواززوربیکاریبهسؤالوجوابپرداختیم.
یکیازهمکاران،درکنارسایرین،ازاینمفسرمشهورسیاسیپرسید:»راستیبهنظرشما،
چرابعدازیکماهواندیکهازاعتصابمطبوعاتمیگذرد،حتییکنفرکمبوداین

رکنمهممملکترااحساسنکردهاستوهیچکسحرفیواعرتاضیندارد؟«
وین���گاهمعنیداریبهجمعانداختوگفت:»چوننهآنچهبهدس���تمردممیدادید
روزنامهبودونهشماروزنامهنگار!وقتیخودتانبهنوشتههاوحرفهایتانایماننداشتید،

چگونهمیخواستیددیگرانشماراقبولکنند؟«
همگیازجوابشیکهخوردیم.بهیکدیگرنگاهکردیموبرایچندلحظهسکوتهمهجا

رافراگرفت...»روزنامهنگارنبودیم؟«پسکهبودیم؟چهکارمیکردیم؟«
اوپاس���خداد:»ادایشرادرمیآوردید،درس���تمثلبقیه.هیچکدامخودتاننبودید،نه
پزش���ک،نهمهندس،نهقاضی،نهمعلم،نهکاسبونهکارمند.همهآوازمیخواندید،ویل

هیچکدامآوازخواننبودید.«
بیشازسهسالاستکههموارهبهایناستداللمیاندیشم.مرتبآنرابرایخودتفسری
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وتعبریمیکنمودرصددیافنتجوابیادستکماعرتاضینسبتبهآنهستم.افسوسکه
موفقنش���دهامچون-بنیخودمان-اوراستمیگفت:آوازمانبلندبودوپرسروصدا،
ویلسازمانناکوکبود.خودمانرافراموشکردهبودیموبهجایآنکهازنریوواستعدادو
آگاهیهایخویشدرراهصحیحنواخنتودلنشنیسرودناستفادهکنیم،خارجمیخواندیم
ودلمانخوشبودکهچهبلندمیخوانیم.اگرپزشکبودیم،مقاطعهکارشدیم؛اگرمهندس
بودیم،کابارهبازکردیم؛اگرکاسببازاریبودیم،سیاستمدارشدیمواگرروزنامهنگاربودیم،
بسازوبفروششدیمتامباداازقافلۀپرزرقوبرقمادیاتعقببیفتیم.اگرهمبهندرت
غریازاینمیکردیم،پیشسروهمسرخجالتزدهوشرمسارمیشدیمچونبهباورآنان
بیعرضهودستوپاچلفتیبودیموبهدردنخور.اگردرآمدکافیوثابتداشتیم،بسنبود.
میبایستکیسهکیسهوگونیگونیپولدرمیآوردیمتاهمردیفموفقهابنشینیم.حالاز
چهراهوچگونه،مهمنبود.اصاًلتنهاچیزیکهمطرحنبودایننکتهبود!درهردستگاهی
میزدند،میخواندیموبههرسازشانمیرقصیدیمتازودتربهپولکالنبرسیم.ویلدیدیم:

راستیخاتمفریوزۀبواسحاقی
خوشدرخشیدویلدولتمستعجلبود

هنوزهمپسازاینهمهزیروبم،درحایلکههمۀزندگیمانبههمریختهاست،ایناندیشۀ
نادرس���ترارهانکردهایم.هنوزهمباخودبیگانهایموخویشنترابجانیاوردهایم.هنوز
همبهدنبالصدایبلندآوازیموتوانومهارتآوازخوانرانادیدهمیگرییم.باهرسازی
همراهیمیکنیم،چوندراینکش���ورغریبهمبایدازهرراهیپولدارشویم:ازهرراهو
خیلیزود!امیدمانایناستکهآنچهآنجابهدستنیاوردیم،یابهدستآوردیموبرباد

رفت،دراینجافراهمکنیم.
پسدوبارهوازنو،اگرمهندسیم،لباسفروشمیشویم؛اگرپزشکیم،سراغمقاطعهکاری
میرویم؛اگرتخصصاداریداریم،پمپبنزینبازمیکنیمواگرکارگرفنیهستیم،معامالت
ملکیراپیشهمیکنیم.اگربرپسندچرادنبالتخصصوآگاهیوتجربیاتخودنمیرویم،
بهانهاشرابرس���رزبانندانسنتوواردنبودنبهپیچوخمکاردراینکشورخایلمیکنیم
)Business(ومیگوییم:»تکیهبرتخصص،نانوآبنمیش���ود،اینجاسرزمنیبیزنس

است!«
ایندورنمایفریبندۀبیزنسکهداردهزارانایرانیرابهامیدواهییکش���بهمیلیونرشدن
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ازهستیساقطمیکنداینتصویرسرزمنیامکانات) Land of Opportunity(-یعنی
هرکسباکمیپولوس���رمایهگذاریبههرکاریدستبزندصددرصدموفقمیشود-
س���رابیبیشنیست.نمونهاشمش���اغلومغازههاوفروشگاههاییاستکهپشتسرهم
افتتاحمیشوندوبعدازچندماهتابلویبدقیافۀفروشدرمقابلشانسبزمیگردد.هنوز
باورماننمیش���وداینجادیگرازآنفرصتهایبادآوردهودورانطالییگذشته-کهبه
هرخشتیدستبزنیطالشود-خربینیست.اگراینتصوراتذرهایواقعیتداشت،
فقروبیکاریاینچننیچهرۀزش���تخودرادرگوش���هوکنارشهرهایامریکابهنمایش

نمیگذاشت.
باورکنی���مبابهرهگرییدرس���تازآنچ���هفراگرفتهایموآنچهدرتوانجس���میوفکری
خویشداریم،میتواندراینبحراناقتصادیوبیکاری،راهباریکومطمئنیراگش���ود.
باورکنیمتنهاآوازخوانیکهدرستمیخواندومیداندچهمیخواند،بهآرامیوگامبهگام،

بهپایگاهموفقیتپایداروماندگارمیرسدوبس.
اوت1982



ماکههستیم؟

»اگرمنبرایخودمنباشم،
چهکسیبرایمناست؟

اگرمنتنهابرایخودمباشم،کههستم؟
اگرحاالنه،پسکی؟«

)Hillel(هیلل

ازنخستنیروزهایآغازکارمان،بسیارازماپرسیدهاند:»شماکههستید؟خطمشیوراهتان
چیست؟چهمیخواهیدبکنید؟برایکدامهدفقلممیزنید؟بهکجامیخواهیدبروید؟

سیاسیهستید؟غریسیاسیهستید؟دراینسرزمنیچهنقشیبازیمیکنید؟و...«
گرچهتصورماایناس���تکهباورهایمانازالبهالیآنچهنوشتهوگفتهمیشودبهخوبی
نمایاناس���ت،ویلشایدکمیتوضیحبتواندپاس���خیبرایاینپرسشهایشمادوستان

بههمراهآوردورسالتمارابرایشماروشنکند.
ماکههستیم؟افرادیبااحساسمسئولیتدرمقابلجامعۀبزرگبشریوبامراماحرتامبه
انسانیت.هرموجودیکهنامواالیانسانبهحقبرازندۀاوستوخودرابهاینجامعۀبا
حیثیتوابستهمیداند،باماستومادرکناراوهستیم.ازغمورنجانسانهازجرمیکشیم،
ازلحظاتخوشبختی،س���رافرازیوپریوزیشانلذتمیبریمواحساسغرورمیکنیم.
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میپنداریمهمۀکس���انیکهبهنوعیبهخدمتانسانیتهمتگماردهاند،احرتامبرانگیزند
وگوش���هایازبارسنگنیاینمسئولیترابهدوشگرفتهاند.دراینراه،هرکسیکهجمعی
یاگروهییادستهایرابرایرسیدنبهاینهدفبرگزیدهاستهمفکروهمکارماست.
دراینمیانمانیز،باایمانبهاینکهسنگبزرگعالمتنزدناست،گروهمشخصیرا
درچارچوبخدماتخوددرنظرگرفتهایم:اینانگروهیازهموطنانماهستندکهتعلقبه
آنآبوخاک-درپارهایازموارد-سنتهاوآدابورسومویژهایبرایشانبههمراه
میآورد.علتاینانتخابهمکمبودیبودکهازاینبابتدرمیانرس���انههایهمگانی

برونمرزیاحساسمیکردیم.
خطمشیوهدفمانچیست؟ماباورداریمکهفرهنگوارزشهایملی،زیربنایساخت
وپایههایمحکمهمبستگیانسانهاییاستکهتحتنامپرافتخاریکملت،خویشنترا
ازآنسرزمنیوافرادیخاصمیدانند.فارسیسخنمیگوییموبهزبانفارسیمینویسیم،
چونایرانیهس���تیم.بهآدابورسومویژهایاحرتاممیگذاریم،چوننیاکانمانآنهارا
برایمابسانمریاثیگرانبهابهجاگذاشتهاند.بدوناینهردونمیتوانیمپایداروجاودان

بمانیم،پسدرراهنگهداریوبزرگیآنمیکوشیم.
راهمانکداماس���توبهکجامیخواهیمبرویم؟راهمانراهآشتیاستوبهسویهدف
واالییکدیل،صمیمیت،عش���قودوستیگامبرمیداریم.هرآنچهکهمارادراینهدف
یاریدهد،عزیزمیشماریموهرآنچهکهسدرسیدنمابهخواستههایدرستمانبشود،از
سرراهبرمیداریم.برایسازندگیجمعکوچکیازمردمدنیاونههمۀدنیا)یادمانباشدکه
سنگبزرگعالمتنزدناس���ت(گامبرمیداریمکهدرآنبرادرکشی،کینهوحسد،من
وتوییوبرتریجوییازهرگونهایودرهرش���کلیمحکوماس���ت.همهانسانیموفخرو

بالندگیانسانبودن،ورایهرچیزدیگراست.
آیاسیاسیهستیم؟هرحرکتتازه،هرگردهمایی،هردستبهدستهمدادن،هرهمفکری
وتش���کلیدرنهایتیکحرکتسیاسیاست.ازایندیدگاهبله،سیاسیهستیم،ویلاز
آنبابتکههرروززیرپرچمیکیسینهبزنیم،فریادزندهبادیامردهبادبکشیموبدینجهت
ادعاکنیمکهسیاسیهستیم،خری.ازایننوعسیاستهانداریمواینبازیرابرایآنهایی
میگذاریمکهاس���تعدادشرادارند.بهباورما،برایبزرگداش���تشأنوحیثیتانسانی،
لزومینداردکههرروزبرایکسییاکسانی-کهحتیبهآنچهخودمیگویندپایبندنیستند-
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فریادتأییدوتکذیببرآوریم.
امانقشمادراینپهنۀجغرافیاییچیست؟جنگ؟نه،اهلجنگنیستیم!بلکهمبارزه،
مبارزهبافراموش���ی:میخواهیمفراموشنکنیمکهبودیموکههستیم.میخواهیمآنچنان
قویبمانیمکهجذبظاهرفریبندۀتمدنهاوفرهنگهاییکهبسابهفرهنگمابدهکارند،
نشویم.میخواهیمهویتمانراازدستندهیمکهبیهویتیدردبزرگیاست.میخواهیم
فرزندانماننگهبانانراستنیاینمریاثباشندوازداشنتآناحساسغروروسربلندیکنند.
سپتامرب1982



کهعشقآسانمنوداولولی...

دوس���تمن!بهیادداریآنروزراکهبازوبهبازوینوعروسیاتازهدامادخوددرمراسم
عقدس���وگندیادکردیکهدرکنارهمسرخودبمانی؟درخوش���یوسالمتودرروزگار
سختیوناخوشییاروغمخواراوباشیوازهیچکوششیبرایپایداریزندگیزناشویی
خویشدریغنکنی؟راس���تیبهیادداری؟آیاآنروزکهغرقدرنش���اطوشادیبودیو
عشقوامیدوجودترادربرگرفتهبود،بهنیمۀدومپیمانخوددرستاندیشیدی؟بهآن
قویلکهمیگفت:»درروزگارسختیوناخوشی«؟اینعهدومیثاقکهبایکبلهگفنت
س���ادهبستهشد،هموارهودرتمامطولزندگیمشرتکتباتوست.پسچرابهسادگیآن
رابهدستفراموشیسرپدهای؟درروزهایخوشوموفق،دردورانجوانیوسالمتیو
سرمستی،دردورانپرکاریوکسبپولودرآمدوبیغمیدرکنارهمسرتماندی،چون
همهچیزآسانمینمودوهمهچیزسادهبهدستمیآمد.نشاطوشادمانیکهنتیجۀمستقیم
پریوزیوموفقیتبود،بربامکاشانۀگرمتسایهافکندهبود.درآنروزگارانالزمنبودزیاد
بهپیمانیکهبستهبودیفکرکنی،چونهمراهیبایکسردارپریوز،افتخارآفرینوغرورآمیز
بود.توخودنیزازاینهمگامیلذتمیبردیونورافشانیمیکردی،چونازسرچشمۀ

زاللپریوزیوداراییبهرهمیگرفتی.
ویلحاالچطور؟امروزکهالزماستدرهرثانیهوهردقیقه،میثاقدیرینهرابهیادآوری.
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امروزکهعهدگذش���تهبایدهموارهدرگوشجانتزنگبزندوب���هیادتآورد:»روزگار
سختیوناخوشی...یاروغمخوار...مونسوهمدم...«.آیامیدانیکهآنعهدوپیمان،
تنهاتش���ریفاتیخایلوپوچنبود؟تعهدیعظیموانسانیبرایامروزتبود،امروزیکه
همسرتودرتالشکسبروزیدرماندهاست؛امروزیکهتنشهایگوناگونغروروعزتش
راجریحهدارکردهاند؛امروزیکهازاصلخویشبهدورماندهاس���توزیرفشاربیپویل،
بیکاری،ناآش���ناییبهمحیطتازه،نداشنتمسکنوسرپناه،غربت،تحقریو...دستوپا

میزندوفریادرسیندارد.
آنمیثاقبرایچننیروزگاریبود،وگرنهیارومونسروزگارانخوشیبودنکههرننیست!
بردباریودلسوزیومهربانیدرروزهایسخت،ستایشانگیزاست.باردیگربهاونظر
بیندازوببنیچگونهازهرسوموردهجومدشمنانقرارگرفتهاست.اودیگرآنسردارفاتح
وپریوزنیس���ت،ویلتوهمچنانبایدیارحاکممعزولباقیبمانیتادراینمیدانکارزار
ومبارزه،نریووتوانیبرایجس���مخس���تهاشباش���ی.جداییوترککردنکارزبونهاو
ترسوهاست،آنهاییکهشهامتروبروشدنباحقایقراندارندودرخودتوانمبارزهواز

میانبرداشنتمشکالترانمیبینند.
تومیتوانیبایکنهگفنت،جانخودراازمهلکهبرهانیوهمراهترا،همسرتراویار
روزگارانخوشیاتراباانبوهمشکالتونگرانیهاتنهابگذاری.ویلاینشرطانسانیت
نیست،اینیکعهدشکنیناجوانمردانهاست.مشکالتروحیواخالقی،ناسازگاریو
عدمتفاهمکهبهناگهانازآس���مانبرسرخانوادهاتنازلنشدهاند!اینموجودکهدرکنار
تونشسته،همانکسیاستکهزمانیبههمسریاشمیبالیدی.ویلآیااینفخروغرورتنها
بهس���رمایهوداراییوشغلاوبستگیداشت؟خودشرانمیخواستی؟خودشرادوست
نمیداشتی؟پسچهحقریبودعشقتو!امااگربهوجودخودش،بهافکارش،بهروحیاتشو
بهویژگیهایشدلبستهبودی،اینهماناوست،ویلدرگریروزگارسختیودشواری.تنهایش
نگذارودرکنارشباقیبمانتادرآغازیکزندگیجدیدودرسرزمینیتازه،تکیهگاهمحکمی
برایشباشی.بهاواطمینانبدهکهبهخاطرگردشوارونۀچرخبازیگر،رفیقنیمهراهنخواهی
بود.امروزهنگامیاستکهایستادگیووفایبهعهدرانشاندهی.امروزروزآزمایشاست.

قویباشومبارزهکنتاازاینبوتۀآزمایشسربلندوپریوزبریونآیی.
نوامرب1982



همنفس،همراه،همآواز...

ازچندیپیشکهمس���تقیماًباش���مادوستانبهسخننشستیموپشتیبانیشماراخواستار
ش���دیم،گرچهمیدانس���تیمجوابفوریوحمایتآنی،واکنشیمشکلبهنظرمیرسد،
ویلازاینکهباش���ماروبهروشویم،حرفدلمانرابهشمابزنیمویاریشماراخواستار
باشیم،نهراسیدیم.ایمانداشتیمهمنیتماس،راههاوشیوههایجدیدیرابرایرسیدنبه
هدفکلیپیشپایهمگیمامیگذارد.هدفکلیچهبود؟همبستگیواتحاد،نزدیک
ش���دنبههمواحساسوابس���تگیبهیکجمعدردلجامعهایبزرگ.پاسخهایشما
دوستاندرروشننگاهداشنتشعلۀاینباور،بسیاردلگرمکنندهاست.هرروزازشماعزیزان
نامهوتلفندریافتمیکنیم:نداهایتشویقآمیز،آموزنده،راهنماییکنندهوحتیانتقادآمیز.
دوستیمینویسد:»بعدازچندس���السرگردانیاحساسمیکنمنقطۀامیدییافتهام.«
دیگریتلفنمیکندومیگوید:»باتماموجودآمادۀهمکاریباشماهستم،چهازنظر
مایلچهازنظرمعنوی.«دیگریمینویسد:»وقتیمیبینمدراینزمانیکههمهپریشانو
سرگردانماندهاند،گروهیهدفیواالپیداکردهاندودرراهرسیدنبهآنازوجودشانمایه
میگذارند،اگربخواهمدچاریأسوناامیدیبش���وم،خودراسرزنشخواهمکرد.دراین
س���رزمنیهمۀماچوننوزادانیتازهمتولدشدهایمکهحتینشاطوتوانالزمنوزادراهم
نداریموکودکانیپریهس���تیم.گامهاییاینچننیتوانرفتهرابهجانمانبازمیگرداند.«
نویسندۀارجمندیدرددلمیکند:»منمتقاعدشدهامکهبزرگترینسددرراههمبستگی
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واتحادماایرانیاندراینسرزمنیتازه،بیتفاوتیدرکارهایاجتماعیاست.اینروحیه،
هموارهدرگذش���تهباتوجهبهسیاستهایگوناگون،درماایرانیهاتقویتمیشدوهنوز
بارباقیماندۀآنرابردوشمیکشیم.شمابهجنگایندشمنسالمتروحبشررفتهاید.
شهامتبسیارمیخواهدوصبوریوفداکاریوعشقبهخدمت.نریویتانراازدستندهید
وبهکارتانادامهدهید.اگرهمۀمااینچننیخوشبنیبودیم،خداآگاهاستچهبسیارنتایج

ُپرباریکهمیگرفتیم!«
درستاست،ماامیدواریم.میدانیمضرباتمختلفیکهایناواخربرپیکرملتومملکت
ماواردآمدهاست،کمنبودهاند.میدانیمکهدردلهرکسغمیبزرگازدوریوهجران،
یأسوحرمانخانهکردهاست.بیکاری،ناتوانیمایل،سرگردانیوهزارمشکلدیگرهمه
راآنچنانپریشانکردهاستکهنمیتوانکسیرابهخاطربدبینییابیتفاوتیموردسرزنش
قرارداد.ویلیادمانهمنرفتهاس���تکهاینچرخهایازکارایس���تادهبایدباالخرههرچه
زودتربهراهافتدوبرایاینراهاندازییکتنودوتنکافینیست:یکنریویهمگانی
ویکدست،توانیهماهنگوشوروهیجانیدستهجمعیالزماستتاباهمراهبیفتیم.

جل���وهایازاینحرک���تاولیههماکنونباشماس���ت.گونههایدیگ���رآننیزبهصورت
سازمانهایمختلف،برگزارینشستهاوسمینارهایبررسیمسائل،دیدارها،سخرنانیها
وبنیانگذاریخدماتویژهدرحالپاگرفنتهس���تند.پایههایاولیهگذاشتهشدهاند،کافی
اس���تشماعالقهمندباش���یدوپیشبیایید،بیتفاوتیراکناربگذاریدودرگریشوید.به
ستایشازآنچهدیگرانمیکنندبسنکنیدوخودتانبخشیازدیگرانشوید.بهسرنوشت
مل���تواجتماعخودبیندیش���یدوبهاینکهچگونهمیتوانیددراینلحظاتحس���اس،
سرنوشتسازباشید.کنارنکشیدوازسربیعالقگیشانههاراباالنیندازیدکهبهمنچه:

همۀآنچهپریامونمامیگذرد،همبهمناست،همبهتو،همبهماوهمبهشما.
همهچیزرامیتوانازنوس���اخت.ویلبهش���رطآنکههمنفس،همراهوهمآوازیکدیگر

باشیم.
نارضاییهایگنگ،

نارضاییهایبغضآلود،
نارضاییازهمه،

ازتماشاهاوازندیدنها.
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خندههایسردوخشکیدهبهرویلبهمسایه
دمبهدمآزردهمیسازددلمرا.

هردمازایندربهآندر،
میگریزم

تاکهبشناسمکسیرادرمیانچهرههایخشکنامأنوس.

روزها،وهکهچهطوالنیوسردند!
عصرها،وهکهچهغمگنیوغریب!

ازصدایپایشبدروحشتوترسم.
منازاینشبهاچهبیزارم!

منهمهسنگینیوتاریکیشبرا،
غمگنانهپاسمیدارم.

منهمهپرواز،
منهمهاحساسوشورملیکبستنها.

پرکشیدنبرفرازاینهمهامواج،
کاریکتننیست.

همنفس،همراه،همآوازمیخواهم.
دسامرب1982



ماوگرفتاریهایسطحباال

روزگاریرایجبودازهرکهمیپرسیدی:»چهکتابیمیخوانی؟«میگفت:»کتابهای
روانشناسی!«وایننشانۀبزرگی،فضلفروشیوروشنفکریبودبرایکسانیکههیچکتاب
نمیخواندند،چونکس���ینمیتوانس���تازآنهابرپس���د:»خوبداستانشچیبود؟«
همهتقریباًمیدانس���تندکتابهایروانشناسیدراطرافچهموضوعهاییدورمیزنندو
میتوانستندبهدروغیاراستچندجملهاینقلقولکنندوسرپوشیبراینمشکلبزرگ

جامعۀخودمان،یعنیکتابخواننبودن،بگذارند.
امروزهماوضاعواحوالچندانفرقینکردهاست.رویههمانرویهاستبااینتفاوتکه
بهانههادگرگونهشدهاند.دیگرخواندنکتابهایروانشناسیکافینیست.امروزنشانههای
روش���نفکریوفخربهآن،تظاهربهخواندننشریاتوزینوسنگنی،تظاهربهحضوردر
جلساتشعرخوانیوادبیودرخواستتشکیلجلساتسخرنانی،سمیناروبحثوگفتگو
است.توصیهپشتتوصیهمیرسدکه:»حاالدیگرزمانانجامدادنکارهایجدیسطح
باالاس���ت!«همهاندرزگو،ایرادگری،مفسروراهنماش���دهایم.ازآنچهبهناممطبوعاتو
نشریاتبرونمرزییادرونمرزیچاپوتوزیعمیشود،ایرادمیگرییمکه»اینهابیخودند

وبهدردنخور.مجلهوروزنامهبایدسنگنیوسطحباالباشد.«
البتهیکنفرهمحاضرنیس���تبراینمونه،یکیازایننش���ریاتوزینوس���طحباالرا



-کهچندتایشانباوجودهزارانمشکلمایلهمچنانبرایبقایخودمیجنگند-مورد
حمای���تمادیومعن���ویقراربدهد.چرا؟چونخوانندهنیس���تیموتنهاادعایخواندن
داریم.چهکاریازاینس���ادهترکههمهراباچوبس���طحپاینیوغریقابلاس���تفادهبودن
برانیموخیالمانراازبابتخواندن-اینشکنجۀزجرآور-راحتکنیم.البتهگاهیهماگر
احساسکردیمکسانیکارباارزشیانجاممیدهند،فیلسوفانهسریبهنشانۀدلگرمیتکان
میدهیمکه»بله،بسیارخوباست،بسیارخوباست.ادامهبدهید!مردمحتماًاستقبال
میکنند!«ویلمگرخداینخواس���تهش���ماخودتانبخشیازاینمردمنیستید؟اگرهمه
مثلشمافکرکنند،بهبهوچهچهبگویندوامیدبدهندکه»مردماستقبالمیکنند«آنوقت
دس���تاندرکارانچاپنشریاتسطحباالکهبهنانشبمحتاجمیمانندودستاوردشان

محکومبهفنامیشود!
ازیکس���وهمگیازدستمهمانیهاوجلس���اتآنچنانیعصرانهوشبانه،بابساطقمار
ومش���روبوفوروفوتوبزمورقصوتختهنردوش���ایعهپردازیوجوکگویی،کالفه
شدهایموغرمیزنیمکه»بابایکجلسهبگذاریدآدمدوتاکلمهحرفحسابیوسطحباال
بزندوبش���نود!«ازسویدیگراگرچندشریپاکخورده-بازحمتبسیار-جلساتیاز
ایندستبرگزارکردند،صندیلهایسالنازغصۀسرنشنی،دقمرگمیشوندوحتییک
دهمتشویقکنندگانهمپیدایشاننمیشود.میگوییدکارمهمرتیدارید؟بله!معلوماست.
چهکاریمهمرتازگردشدرکناراوش���نپارک )Ocean Park(؟بستنیلیسزدن؟پشت
سراینوآنشایعهپراکندن؟دورههایناهاروشامبهراهانداخنتوخانهودستپختو
پذیراییبهرخهمکش���یدن؟درلومنز)Loehman’s(ومارشالز)Marshalls( وکالیفرنیا

مارت)California Mart( پرسهزدنیابهالسوگاسرفنت؟
اگرجلس���هایبرایگفتوش���نودپریامونگرفتاریهایمهماجتماعیترتیببدهیتااز
دردهابگوییوبهدنبالراهحلبگردی،همهغایبند.درعوضاگرسخرنانیراحذفکنی
وچاش���نیجلسهاتچایوشریینیوسازوتنبورباشدآنقدرمیآیندکهجابراینشسنت

نمیماند.
اگربگویی:»ایبابا!مگرشمانبودیدکهجلساترنگنیوسنگنیوسطحباالمیخواستید؟
مگرش���مانبودیدکهمیگفتیدبایدبهدرداجتماعرسید؟مگرشمانبودیدکهفریادتاناز
مهمانیوخوردنورقصیدنوبیهودهوقتتلفکردنبههوارفتهبود؟«جوابمیشنوی:
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»ازماکهگذش���ت،برایجوانهاکاریبکنید.«وبعدهمپشتچشمنازککردنواظهار
عقیدهکه:»آنقدرغموغصهداریمکهدیگرحوصلۀحرفشنیدنبرایماننماندهاست!«
اینگونهاس���تکهدلتمیخواهدفریادبزنی:»نهخانمعزیز!نهآقایمحرتم!ازش���ما
نگذشته،ازهیچکسنگذشتهاست!مشکل،گذشنتازمنوشمانیست.مشکل،نپذیرفنت
واقعیتوفرارازحقیقتاست.مشکل،ناتوانیدرکنارآمدنباخودماناست.خویشنترا
اینگونهکههس���تیمقبولنداریم،احساسکمبودوعقدههممیکنیم،ویلدنبالراهچاره
نیستیم.دوستداریمدیگرانفکرکنندخیلیسرمانمیشود،خیلیجدیهستیموبهمسائل

مهمخیلیواردیم.حاالاگربهراستیچننیهمنبودیمایرادیندارد.«
ژانویه1983



آزادیبیانیاهرزهدرایی؟

ماایرانیها،بهدنبالدگرگونیاخری،روشهاوش���یوههاییراتجربهمیکنیمکهبرایهمه
تازگیدارد.درگذش���ته،باوجودروشهایحاکمبرمملکت،هرگزاینفرصترانیافته
بودیمکهراحتوآس���ودهنظرمانرابگوییموحرفدلخودرابهگوشدیگرانبرسانیم.
نتوانستیمیانخواستیمبادیگرانروراستباشیموکنایهواشارهواستعاره،پایههایاصلی
فرهنگوادبیاتمانراتشکیلمیداد.هرکسکهسربستهترسخنمیگفتوازاشارات

وکنایاتبیشرتیسودمیبرد،آگاهتروفرزانهترجلوهمیکردومحبوبتربود.
امایکروزبهماگفتندآزادید-راستیادروغشبماند-بگویید،حرفدلتانرابزنید،
دادوهواربکشید،انتقادکنید،شعاربدهید!بهنویسندگانکهسالهاازشکستهشدنقلم
فریادشانبهآسمانبلندبود،افقهایروشنرانویددادند،بهدانشجویانفرصتافشاگری
دادندوبهمردموظیفۀمهملودادنخیانتکارانراس���رپدند.گروهیباورش���انشدوسر
خودرادراینراهازدستدادند.گروهدیگریکهاینحرفهاراباورنداشتند،یاازآخر
وعاقبتشمیترس���یدندوآیندهنگریواحتیاط،مسائلبسیاریرابرایشانروشنساخته
بود،کوچکردندوبهدیاردیگررفتند.شایدمیخواستنداینآزادیودمکراسیرا،درجای

دیگریاکشوردیگر،تجربهکنند.
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ماهمبهاینگوشۀدنیاپناهآوردیم.یکیدوسال،گیجومنگازضربتیکهخوردهبودیم،
ساکتوخاموشبرجاینشستیمونظارهکردیم.دردلایرادگرفتیم،انتقادکردیم،فحش
دادیموحرفدلمانرادرگوشیبهاطرافیانخودگفتیم.سپسآهستهآهستهوکمکم،چون
بچههاییکهمیخواهندکارخ���الفیاممنوعیراآزمایشکنند،صدایمانرابلندکردیم.
اولازدوروبرخودشروعکردیموبنایانتقادراگذاشتیم.دیدیمدلگروهیخنکشد،
تندترتاختیموبدوبریاهگفنتراآغازکردیم.دیدیمایرادیندارد،طرفیاساکتمینشیند
یاجوابماراباهمانرویهمیدهد،ش���اخوشانهکش���یدیموکاررابیدرنگبهفحاشی
وهتاکیرس���اندیم.هریک-بهقولمعروف-یکطرفجویایس���تادیمودیگریرا
موردعنایتقراردادیم.اینرویههنگامیبدترشدکهبازیگراناصلیوسردمدارانشگروه
بهاصطالحبرجستۀجامعۀماشدند؛همانهاییکهنامبسیارواالوپرارزشروزنامهنگار،
نویس���ندهودستاندرکاررسانههایهمگانیراباآنهمهبارسنگنیمسئولیتورسالت
اجتماعیواخالقییدکمیکشند؛کسانیکهدرپساعتبارروزنامهنگارراستنی،تکیهبر

جاییزدندکهازآِنآنهانیست.
بهاینترتیب،هرروزشاهدچوبخوردنوتنبیهشدنیکنفریایکگروهبهوسیلۀدیگران
شدیم.متعجبوحریانبرجاماندیمکهایندیگرچگونهبازیناجوانمردانهایاست؟آیا
اینهمانآزادیاستکهگمانمیکردیمچونخرمابرنخیلاستودستماکوتاه؟این

بودهمانآزادیبیانوقلمکهمیخواستیم؟یاللعجب!...
آنگاهمیدانیدچهاتفاقیافتاد؟بدبختانهباورمانشدکهبله،اینهمانآزادیاست.پسر
نوجوانمن،دخرتدانشجویهمس���ایهمانوآنموجودسادهلوحهمخیالکرداینهمان
آزادیاس���ت.بهناگه���اندرفرهنگلغاتمادواصطالحهمردیفوهمس���انیکدیگر
ش���دند:درمقابلآزادیبیانترکیبهرزهدراییراگذاشتیموچهاراسبهتاختیم.سخنگو
شدیموگفتیم:»ماهمبازی!«بهزمنیوزمان،بزرگوکوچک،دوستوبیگانه،رهربو
خدمتگزاربدوبریاهگفنتراآغازکردیم.هرجافرصتییافتیم،جمعیرادورهمدیدیمیا
بلندگووتریبونیدردسرتسماننهادند،عقدههایدیرینۀسکوتکردنسربازکرد.فرنگونهاز
جاجستیموهرکهراجلویچشمخوددیدیمیانامشراشنیدیمباچوبتهمتوفحاشی

ازخویشنترنجیدهکردیمتاازاینگذرگاهکسبآبروکنیموسریمیانسرهادرآوریم.
شنوندگاناینسخناننیز-ازآنجاکهماملتیهیجانیهستیم-اولبرایمانکفمرتبزدند
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وتشویقمانکردند.پسجریترشدیموبادیبهغبغبانداختیم،راستودروغبههمبافتیم
وتحویلشاندادیم.

ویلیکنکتهرافراموشکردیم:هیجانمامردمآنیاس���ت،ستایشهاهمبازتابهمان
عقدههایس���رکوفتهاس���ت.اینهیجانهاخیلیزودفروکشمیکنندوآراممیشوندو
بالفاصلهخشمجایآنهامینشیند.اینجریانبارهاتکرارشدهاست.همانهاییکهکف
مرتبمیزنند،خوددشمنشخصهتاکمیشوندوازپریامونشپراکندهودورمیگردند.

آنگاهعلیمیماندوحوضشوآبروییکهخودبهدستخودازخویشنتبردهاست.
خوشبختانهماایرانیها،گرچهافرادیهیجانیهستیم،ویلهشیارهمهستیم.خداکنداین
هشیاریراچونبسیاریصفاتخوبدیگرازمانگریند.چونیکنفررامیتوانهمیشه
فریبداد،همهرامیتوانیکبارفریبداد،ویلهمهرانمیشودبرایهمیشهفریفت.

فوریه1983



بهآنهاییکهمیگویندازایرانمگو

یکسالازانتشارشوفارگذشت.باگامهایمطمئنواستواروارددومنیسالشدیم.شمارۀ
سیزدهمشوفارهماکنونزیردستشماستوشمارههایآیندههمچنانبایاریومحبت
شمابهدستتانخواهدرسید.ازهمۀآنهاییکهمارادرپیمودناینراهدشواریاریکردند،
متشکریم.ازهمۀآنهاییهمکهباانتقادهایسازندهومخالفتهایبجاودرسترهنمون
ماگشتند،سپاسگزاریم.ازاینکهگروهکمیراهوروشمارانپسندیدندوخودراازجرگۀ
دوستدارانوپشتیبانانشوفارکنارکشیدند،دلگرییمودرعنیحالبهباورشانارجمینهیم.
میدانیمهمهرانمیتوانراضینگاهداشت،بهویژههنگامیکهسروکارتباخوانندگانی
آگاه،نکتهسنجوروشنفکرباشدکهماداریم.اینخوانندگانکههرگروهودستهاش،راهو
روشیرادنبالمیکند،گاهاثریازچنانحمایتهاوجبههگرییهاییکهانتظارشرادارند

درصفحاتایننشریهنمیبینند.
امابایکگروهخاصوبس���یاراندک،بههیچروینمیتوانیمکناربیاییموبهعقایدشان
احرتامبگذاریم.آنهاییکهگاهوبیگاه،باصدایینهچندانرساوباچهرههاییمشکوک،
ازماای���رادمیگریندکهچرابهارزشهایملیخود،بهخاکنیاکانخویش،بهآدابو
س���نورسوماجدادیخودارجمینهیم،درکنارتقویتارزشهایواالیقومیخود،از
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ایرانس���خنمیگوییموقصۀپرغصۀهجرانودوریازنیاخاکخویشراسرمیدهیم.
خری،بااینهانمیتوانیمکناربیاییم.باکسانیکههویتخودرانفیمیکنند،سرسازگاری
نداریمکههیچ،اگرالزمش���ودس���رجنگداریمودعویکشمکش.باورداریمکهانسان
بیوطن،موجودیبیهویتوحقریاست.بهایناصلایمانداریمکهآنکسیکهمیهنش
را-یعنیخاکیکهدرآنپرورشیافتهاستوتکتکذراتوجودشبهآنتعلقدارد-
فراموشکندیکخائناستونمونهایبدآموزبرایفرزندانخودونسلیکهمیپروراندتا

چونویناسپاس،بدوناصالت،بیفرهنگوبیمایهشوند.
ماباصداییرسافریادبرمیآوریم:»شرمبرآنموجودیبادکهخاکوطنشرا،یعنیهمان
خاکیک���هپیکربیجاننیاکانواجدادشرادرخودجایدادهاس���ت،بهدیدۀحقارت

بنگردوبگویدکهآنجاخاکمننیست.«
آنهاییکههرجاوطنیهستند،آنهاییکهدرمقابلهراستدالیلمیگویند:»بایدجذب
اجتماعیشدکهدرآنواردمیشوی«،آنهاییکهمیگویندسنتهایخوبایرانیرابه
بادفراموشیبسپار،درمیانماجاییندارند.چهفرقیاستمیانآنهاوآنبیوطنانیکه
هماکنوندرخاکایراننشستهاندوتیشهبهریشۀفرهنگوهویتملیمامیزنند؟غریاز

اینکههردوازیکپارچهاندویلسخنانشانمتفاوتاست؟
اگردرطولتاریخپرفرازونش���یبقومیم���ا،گاهوبیگاهگروهیازمردمهموطنتباتو
بدکردند،آیاگناهازخاکایرانبود؟آیادرهیچنقطۀدیگرجهانبایهودیانچننیوچنان
نکردند؟آیاآنیهودیفرانس���وی،اسپانیایی،آلمانی،امریکایی،روسیو...کهبیشازتو
بیمهریدیدند،نفیهویتکردند؟آنهاحسابتعصبهایکورهمسایگانخودرابهپای
خاکمیهنخویشنوشتند؟ازتومیپرسمدوستمن،کدامیکازگروههایمهاجر،حتی

آنهاییکهبهزورازکشورخودراندهشدند،خویشنترابیوطنوبیریشهخواندند؟
مننمیگویمدش���منترادوستبدار.میخواهیدوس���تبدار،میخواهیازاونفرت
داشتهباش،دلتهممیخواهدبااوبجنگ.ویلآیازادگاهتدشمنتوست؟سنتهاو
آدابورس���ومیکهباآنبزرگشدی؟خانهایکهدرآنرشدکردی؟مدرسهایکهدرآن
درسخواندی؟کوچهایکهدرآنراهرفتی؟توقلبترا،خاطراتتراوگذشتهاترادرآن
سرزمنیجاگذاشتهای.اگرازاینهانگوییم،اگرازایراننگوییم،ازکهوازچهبگوییم؟اگر
ازآدابورسومخودکهمارابههممیپیونددوازدیگرانتمیزمیدهدحرفنزنیم،ازچه
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س���خنبرانیم؟اگراینهارانمیخواهیمپسچرادورهمجمعمیشویم؟چراتشکیالت
وسازمانهاییهودیایرانیبنیانمیگذاریم؟چرادنبالهمزبانمیگردیم؟چرادرخانه

فارسیحرفمیزنیموچراباشنیدننامایرانقلبمانفشردهمیشود؟
قومیتوملیتمثلپدرومادرمنوتوست.نهمیتوانیاینیکیرانفیکنیونهآنیکی
راانکار.توجهبهاین،نشانۀفراموشکردنآنیکینیست.طبیعیاستاگرهریکازاین
دومجروحوبیمارباشد،نیازبهنگهداریودلسوزیوتوجهبیشرتدارد.هردوبرایمن
وتوحکمییکساندارندوعشقبههردو،عشقیاستکه"باشریاندرونشدوباجان

بهدرشود."
مه1983



درکوچهپسکوچههایغربت

انقالبیکهدرایرانرخداد،گرچهبرایهمۀمابس���یارگرانتمامش���د،ویلاینامکانرا
همبهوجودآوردکهماخودمان،دیگران،دوس���تان،آش���نایانودوستنمایانوبیگانگان
رابهرتبشناس���یم.فرصتدادبفهمیمچهبسیارنقشهاکهبرآبمیزدیموچهبیخیال
تکیهبرباددادهبودیم.همۀآنفیلهاییکهبادس���تخودهواکردهبودیم-چهآگاهانه
وچ���هناخودآگاه-هیبتفیلداش���تندوارزشباد.تلنگریکاف���یبودکهچونحباب
نابودگردند.گوییهمۀانسانهادروغنیبودندودوستیهاپوشایل.پیوندهایخانوادگیبه
سرموییبستهبودواعتبارهاوآبروهادربندمقامورتبههایآبکی.چهراحتبههمهآنها
پشتپازدیموچهآسانهمهچیزرافراموشکردیم.دیگربرادربرادررانمیشناسد،دوست
بهدوستخیانتمیکند،شوهربهزننارومیزند،پدرازفرزندمیهراسد.همهازترس

اینکهدیگریکالهشانرابرداردآنرادودستیچسبیدهاند.
...ایوایکهاینآغازیکفاجعهاست.

ازایرانآمدهبود:ازگردراهرسیده،پریشانونزاروافسرده،دلخورودمغ.نگاهشپرخاشگر
بودوچهرهاشازخس���تگیروحیشدیدیسخنمیگفت.روبهرویهمنشستهبودیمو
حرفمیزدیم.ازایرانواوضاعواحوالپرسیدمکهسؤایلمکرروامیدیضعیفبرای
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شنیدنپیامیخوشبود.
میگفت:»شماسبکبارانساحلاقیانوسآرامنشسته،چگونهبهخوداجازهمیدهیددل
برایایرانبسوزانید؟شماکههمهاشدرگردشوتفریحومهمانیرفنتوکناردریاقدمزدن
هستید،کجاازحالوروزماکهدرایرانجانازدستمیدهیمومبارزهمیکنیموازبنی

میرویمباخربید؟«
...یکساعتبعدگفتگوهنوزادامهدارد.

میپرسم:»خوب،اینچندسالکهازکاربیکارشدهبودیچهمیکردی؟«
پاس���خمیدهد:»اسکیوموتورس���واری،گاهدیداروگپیبادوستانوخواندنکتابو

خزیدندرگوشهاتاق.«
...مفهوممبارزهاینبودومانمیدانستیم؟

روبهپسرجوانشکردوگفت:»اینچهطرزلباسپوشیدنه؟اینموهایروغنزدۀفرفری
چیهبرایخودتدرستکردی؟چراکفشپاتنمیکنی؟«

پسرکجوابداد:»برایاینکهدلممیخواد.اینطوریُمده،منماینطوریدوستدارم!«
-ویلمناینطوریدوستندارم.منپدرمومنمکهتشخیصمیدمچیبراتخوبه،چی
بده،ازاینجلفبازیهیچخوشمنمیاد.بروسرووضعتودرستکنوخودتوشکلآدمیزاد

درآر!
-خوشتنمیادنگاهنکن!

-حرفزیادینزن!منهمسنوسالتوبودمجٍرأتنمیکردمسرموجلویپدرمبلندکنم،
چهبرسهبهاینکهجوابشوبدم.

-توهمدیکتاتوربازیدرنیار!اینجامملکتآزادیه،اگهمیخواستیمثلپدرتباشیو
منممثلتوباشمخوببودهمونجامیموندی.چرابرمداشتیآوردیاینجا؟چراآزادی

برایشمابزرگرتاخوبه،برایماجوونابده؟«
-فضویلموقوف...حرفایگندهترازدهنتنزن!«

...ومثلهمیشه،بحثبهبنبستمیکشد.

مادردخرتداشتتعریفمیکرد:»باالخرهخواستگاروردکردیمرفت.آخهقربونشکلت!
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تویاینبدبختیودربهدریوبیپویلکهیهش���وهرویهدخرتویهپس���ربیکارتوخونه
وردل���مموندن،مگهدیوونهامکهیهدومادبیکار،یکنونخوردیگههمبهس���پاهخودمون
اضافهکنم؟پسرکجوونبدینبود،ویلمیخواستدومادسرخونهبشه.میگفتیهساله
دارهعقبکارمیگرده،هروقتپیداکنهدس���تزنشومیگریهمرینیهآپارتمانمیگرین.
غصههایخودمکمه،حاالغصۀدخرتههممیخوادروشاضافهبشه.کهچیشده؟حسرت
ازدلمبریونرفتهدوماددارش���دم؟نخریالزمنکرده!تویایندیارغربتدلمونبهچندر

غازبهرۀپولخوشبوداونمکهنصفشده.ازکجابیارم؟ازکجا؟«
...یککالمبشنوازمادرعروس
ژوئن1983



بهایگرانثواب

خانهپرازمهماناس���تودراتاقهایش���لوغ،آدمهاگوشتاگوشنشستهاند.بچههادر
یکاتاقجمعهستندوباویدیوگیم)Video game(وتلویزیونوتویسروکلۀهمزدن
مشغول.درآش���پزخانهبروبیاییاست:هفتهشتتاخانمزبروزرنگ،مرتباینسوو
آنس���ومیدوند:یکیدرفررابازمیکند،دیگریخورشرابههممیزند،یکیس���االد
درستمیکند،یکیمیوهمیچیند.دراتاقپذیرایی،آقایاندوبهدوباهممشغولمعامله
وکسبهستند:یکیمینالد،دیگریچشمانشپرسوجوگراست.یکیمیخندد،دیگری
زیرچشمیاورانگاهمیکند.یکیدونفرهمبابیحوصلگیبهسخنانمردیموقرومیانسال
-کهبلندبلندحکایتیموعظهوارراتعریفمیکند-گوشمیدهند.دراتاقناهارخوری،
هفتادهش���تادبشقابوکاردوچنگال،تعدادیسینینقرهوخورشخوریکریستالروی
میزچیدهشدهاست.نانوسبزیوترشیوسایرمخلفاتهمآمادهاست.رویمیزبارکنار
اتاق،انواعنوشیدنیها،مشروباتخنککنندهواشتهاآوررنگنیچشمکمیزنند.ظهر
اس���ت.همهچیزنش���انازمهمانیناهارمفصلیداردومیزخوشآبورنگغذاهم
اینگمانرابیشرتمیکند.مجلسشریینیخوراناست؟دورۀناهارهایآنچنانیاست؟



شاور)Shower(وبندابروست؟خری!نگاهیبهقیافهوسرووضعصاحبخانه،حکایت
ازماجرایدیگریمیکند.خانم،سیاهپوشوگریان،رویمبلینشستهاستوبادوفرزند
جوانشآهستهاشکمیریزند.گوییاینسهنفردرآنزمانودرآنمکانبیگانهاند.شاید
هماشتباهیآنجاهستند.کسیزیادکاریبهکارشاننداردچونسرهمهبامسئلهبسیارمهم

واساسیخوردنیونوشیدنیگرماستوبس.
بله،درس���تپیشبینیکردید.امروزروزهفتدرگذش���تآقایصاحبخانهاست.بساط
برپاشدهنهمهمانیاستونهبساطعیشوعشرت،ویلهمچنانبساطسورچرانیاست،

آنهمبهصورتیزشت.
مگرمیشودیکیبمریدودیگرانبراینشاندادنغموماتمشاناینشکمواماندهراپر
ازمرغوپلوکنند؟اینچگونهمراسمغریانسانیوناشایستیاست؟بشقابهاپروخایل
میش���وندوزمزمهه���ایبهبهوچهچهازمزۀخورشبادمج���انوعدسپلووحلوا،بدون

نیمنگاهیبهچهرۀماتمزدۀخانمصاحبخانهواندوهگراناو،بههوامیرود.
چندنفرباانصافتربشقابیراپرمیکنندوبرایخانمصاحبخانهغذامیبرندواصرار

میورزندکه:»بخورتاجونداشتهباشیگریهوزاریکنی؟داریازبنیمریی!...«
لبخندتلخخانم،چونخنجریتیز،بهقلبهربینندۀحس���اسمینشیند.نگاهیسردبه
جمعیتمیاندازد،پرمعنیوگالیهآمیزمیگوید:»شماهاغذاتونوبخورین،فکرمننباشنی،

مندیرترمیخورم!«
بش���قابهاهنوزپروخایلمیش���وندوهمراهآنهالیوانهایشرابوویسکیوکنیاک
هم.کلههاداردگرممیشود،بخارمعدهبهمغزمیزندوگوییاصلقضیهفراموشمیشود.
هرچندنفردرگوشهایدورهمجمعشدهاند.ازنگاههایبیانصافشانپیداستدارندبرای
یکدیگرجوکهمتعریفمیکنند،البتهخیلیجلویخودشانرامیگریندکهقهقههنزنند.
خانمیازدیگریدستورپخنتحلوارامیگرید»بابرنجه؟باآرده؟عجب،چهخوشمزه
اس���ت!«دیگریقرارسلمانیفردایشرامیگذارد:»آرهدیگهامروزروزآخره.فرداباید
یهذرهبهسرووضعخودمبرسم!«سرووضعشایرادیندارد،ویلگوییازاینکهامروز

وظیفهاشبهپایانمیرسد،احساسسبکباریمیکند.
دوستینزدیکمیشود.سرشرابهنشانۀدلخوریتکانمیدهد.

میگویم:»اینچهبساطیاست؟«
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جوابمیدهد:»س���نتاست،رس���ماس���ت،میگویندصاحبعزارانبایدیکهفته
تنهاگذاش���ت،بایددوروبرشبودتاسرشگرمشودوکمرتبهیادعزیزازدسترفتهاش

باشد.سفرههمبایدانداختهشود،ثوابدارد.«
چهثوابیدوستمن؟اینخانمیراکهمنمیبینم،درمیاناینجمعهفتادهشتادنفری،
ازهرزماندیگربیشرتاحساستنهاییمیکند.خودشدرمیانجمعاستوفکروروحش
جایدیگر.اگرمیخواهیمباچننیکارهاییبرایشخصدرگذشتهآمرزشبخریم،بهای

اینثواببسیارگراناستوسنگنی!
ژوئیه1983





-دورۀدوم-



1983،سالبودنونبودن

عصرروزیکشنبهاولژانویه1984است.هواگرگومیشاست،آفتابرنگپریدهدارد
غروبمیکندومنبهسالگذش���تهفکرمیکنم.سالپرآش���وبیکهپشتسرگذاشتیم.
رویدادهایکایکازجلویچشممردمیش���وند:تصاویریکهبهیمنوجودخربنگاران،
روزنامهنویسانودستاندرکارانرسانههایهمگانی-یعنیهمکارانوهمقطارانخودم
درسراس���ردنیا-سیصدوشصتوش���شروزتمام،هرساعتوهردقیقهازتلویزیونها
دیدیموازالبهالیکلمههاونوشتههابهخاطرسرپدیم.بهمغزمفشارمیآورمتابهیادآورماز
مجموعۀاینهمهاخبارواطالعاتیکهشنیدهام،خواندهامودیدهام،کدامیکبیشرتیناثررا
رویمنگذاشته،کدامیکمرابهاندیشهواداشتهوخالصهکدامیکرونداساسیسیاست

دنیاراقلمزدهاست.
عجیباینکهازبهیادآوردنهمۀآنچهگذش���تهاست،سختغمگنیوپریشانمیشوم.
خشمزیادینسبتبههمکارانماحساسمیکنم.چونمیبینمآنچهکهبهیادممانده،تلخی
اس���توزجر،وحشتاس���تودگرگونی،کشتاراستوقتلنفس.جوانهاهستندکهدر



35

خاکوخونمیغلتند،پدرومادرهاهس���تندکهمیگریند،کودکانخردسالهستندکهدر
آغوشناامنزنانیوحشتزدهبهاینسویوآنسویکشیدهمیشوند.حکایت،حکایت
آوارگیوس���رگردانیوبیخانمانیاست.بله،ازدستروزنامهنگارانعصبانیمیشوم،
چونمیبینمچقدربیرحمانهتمامسالبهدنبالاینخربهارفتندوچونمردارخوارهرکجا

نابودیونیستیبود،حاضرشدند.
آیااینهاگناهکارندیاواقعیتتلخجهانامروزماهمنیاس���تووقایعنگارانچارهایجز
بازگوییآنندارند؟بههرکشوریکهمینگرم،میبینمدرگریخونریزیوجنگاست.به
هرملتیکهمیاندیشم،میبینمدرکشاکشتنشهایدلناپذیر،واماندهوسرخوردهاست.
قیافههاوچهرههاعصبانیهستند،مشتهاگرهکردهاندوشمشریهاهمهازنیامدرآمدهاند.
همهبههمچنگودنداننش���انمیدهند.گوییهرکس���ییاهرگروهیبرایبریدنسِر
دیگریکاردشراتیزکردهاست:درخاورمیانه،درامریکایجنوبی،درافریقا،درآسیا،در

اروپاودرامریکا.
دورنمایغمانگیزیاست.آنچهگذشتوشاهدشبودیم،پیشدرآمدتاریکیودلمشغویل
اس���ت.گوییهمهناجوانمردانهباخودوبادیگریلجکردهاندوبهآنانکهمیخواهنددر
آرامشوآس���ایشروزهایخودرابگذرانند،چننیامانیدادهنمیشود.آنکهمیخواهد
درخاک���یبماند،بهزوروبهجربازآنخاکراندهمیش���ود.آندیگریکهمیخواهداز
سرزمینیفرارکند،بهزوروباغلوزنجریدرزندانبزرگحصارهانگهداشتهمیشود.آنکه
میخواهدباتماموجودازلحظاتزودگذرزندگیاشلذتبربدومزۀجوانیوشادابیرا
بچشد،ازکنارهمسروخانوادهاشجدامیشودوهزارانکیلومرتدورتردرتریرسگلولهها
قرارمیگرید.آنکهچندینهفتهبهالتماسوزاریمیخواهدبهزندگیسراسررنجوبیماری
خودخاتمهدهدودستوپایچروکیدهاشرا-کهازشدتبیماریچونچوبخشک
شدهاند-بهدامانسردگوربسرپد،بارأیقاضیودادگاهمحکومبهزندگیمیشود.هزاران
هزارسربازجوانسالموشاداببهجبهههایجنگفرستادهمیشوندتاهزارانهزارجوان
سربازدیگررابکشندوخودکشتهشوند،چونبایدناممیهنشانراپاسداریکنند.آنوقت
دخرتکبیماربیپناهوبیکسیکهفریادبرمیآورد:»نمیخواهمزندهبمانم«بهزورسرمو
تغذیۀاجباریبهنفسکشیدنواداشتهمیشود،تاخداینکردهنامواالیانسانیتلکهدار

نشود!
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درحایلکهبراس���اسآماریونس���کو)Unesco(،درسالگذش���ته،پانزدهمیلیونکودک
درکشورهایجهانسومازگرسنگیوبدغذاییبههالکترسیدند،دویستمیلیونساکنان
ایاالتمتحده)یعنییکبیس���تمجمعیتدنیا(درحالمصرفکردنوازبنیبردنیک
پنجمتولیدکلموادغذاییدنیاهستند.ازسویدیگر،هرروزرژیمغذاییتازهای،ورزشگاه
وباش���گاهسالمتیجدیدیمثلعلفهرزاززمنیامریکامیرویدتابهمبارزهبابیماری
همهگ���ریچاقیواضافهوزنمردمشبرخیزد-کهالبتهاینهمراهیاس���تدیگربرای

مصرفیدیگر.
بازهمطبقهمنیمحاسبه،اگرسالگذشته،مردمکشورهایپیشرفتهومرتقی،آنمقدارمواد
غذاییراکهبهزبالهدانیخودسرازیرکردندیابیهودهازبنیبردند،گردآوریمیکردند،آن
طفالنمعصومکهگناهیجزتولددرس���رزمینیخشکوفقریراندارند،ازگرسنگیجان

نمیسرپدند.
تصویرچهرۀایندخرتکدرمقابلقیافۀآنسربازانوتصویرچهرۀاینکودکاندرمقابلآن
شکمبارگانبیخیال،دوگانگیتلخوگزندهایرابیانمیکند:اینکهبرایزندهماندنت
دیگرانتصمیممیگریندوخطپایانهستیاترادیگرانقلممیزنند.فرماندهیورهربی
ملتهاوانسانهابهدستقهرمانانزشتخووزشتکردارافتادهاست.مذهبهمدراین
میانبازیچهایبیشنیست.اگررهربانمذهبیجهانحرفیمیزنند،درپشتسخنانشان
هزاراندلیلتاجرانهوبدهوبس���تانهایحسابگرانهنهفتهاست.اگررهربآنکشوردماز
آزادیوحقزندگیمیزند،منظورشآنآزادیوعدالتیکهمنوشماتنهاتعریفیازآن
رابهخاطرداریم،نیست.آنهاییکهادعایعدالتگسرتیمیکنند،خودبیشازهمهآتش

بیعدالتیرادامنمیزنند.
گوییازپیشدرآمدسالجدیدهمپیداستکهچونسالگذشته،سالقبلازآنیاسالهای
پیش���نیدیگر،اینسالهممیدانیاس���تبرایمبارزهایبهنامبودنیانبودنوماندنیا

نماندن.ویلبودنوماندنچهکسانیدرمقابلنبودنونماندنچهکساندیگر؟

عصرحاضرعصرتزویروریاست،
روزگارقهرماناندورو،

باشعوریکمرتازمتوسط
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بیاصالت،کوردل،
فرصتطلب،پرمدعا.

اوجمحبوبیتبتهایسنگی،
بادوچشمشیشهای،

بیترحم،بیعطوفت،بیصفا.
دورۀگرمیبازارعروسکهایکوکی،

بیاراده،بینشان،برهصفت
لیکآگاهبهزیروبمهرتشریفات
خمشدن،راستشدن،بوسهزدن

نوکروار
پشتدستانبهخونآلوده.

عصرحاضرعصرنامردیهاست.
قرنآدمکشیوقتلودروغ،

خنجرازپشتزدنبرتندوست،
عصرفریادمددرانشنیدنازکس.

قرنخوشرقصانوخوشخوانانبیغم،
روزخوبناکسان،نامردمان،

زوردربازویزرفروشان،جریهخواران
حقهمیشهدوستدارظالمان.

هرکهازایناننباشد
عاقبتنابودگردد

تنرنجورونحیفش
همسفربادودگردد...

یکشنبهاولژانویه1984



گرحکمشودکهمستگیرند...

یکشنبۀگذش���ته،پسازپایانبرنامۀرادیو،هموطنیبهش���دتخشمگنیتلفنکردندوبا
پرخاشگفتندکهازشروعمجددبرنامۀرادیوامیدبههیچرویراضینیستند.ایشانمیگفتند
ازتعطیلموقتبرنامهبسیارخشنودش���دهبودندوامیدوارکهماودیگردستاندرکاران
رادیوی���یوتلویزیون���یومطبوعاتیایرانیوبهخصوصبهگفتۀایش���ان»آنهاییکهدر
رژیمگذش���ته،دردستگاهیکهسانسوروخفقانپایهواساسآنبودخدمتمیکردند«
ش���رمندهباشیموزبانبریدهوقلمشکستهدرگوشهایبنشینیمودستازسرمردمبرداریم.
ایشانمارامسئولسرگشتگیهایامروزمیدانستندوتنهایکوظیفهبرایماقائلبودند:

»اعرتافبهخطاهایگذشته،معذرتخواهیازملتایرانوپسازآنسکوت.«
سخنانایندوستنادیدۀپرخاشگر،کهشایدنظریشراچندینباردیگراززبانچندیننفر
دیگرهمشنیدهبودم،مرابهاندیشیدنواداشتوبهارزیابیگفتههاوسخنانایشاننشستم.
بگذاریددادههایصورتمسئلهراباهمتجزیهوتحلیلکنیم.اگرفرضاولاینهموطن
محرتمرادراطالقصفتسانسوروخفقانبهدستگاهرادیووتلویزیونومطبوعاتگذشته
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قبولکنیم،اینس���ؤالپیشمیآیدکهآیاسانسوروخفقانتنهاحاکمبرایندستگاهبود؟
آیادس���تگاههایدیگردولتی،آموزشی،سازمانیو...هماهنگبارسانههایهمگانیکار

نمیکردند؟
بهگمانمهرانس���انمنصفیخواهدگفتچرا.جومذکور،گریمبهباورایشانجوخفقان
وسانس���وروبهباورگروهدیگریجوآزادیوآرامشیاهرچهکهاس���مشرابگذاریم،بر
یکایکارکانمملکتحکمفرمابود.پسچراهیچکسازش���مایپزشکومهندسو
وکیل،ازش���مایکارمند،ازشمایکاسب،ازش���مایدانشجونمیپرسدونبایدبرپسدکه
چرادرآندانشگاهدرسمیخواندیدیاچرادرآنوزارتخانهکارمیکردید؟شایدبگویید:
»برایاینکهوظیفۀروزنامهنگارانودستاندرکارانرسانههایهمگانیمهمتروحساستر
اس���ت!«بله،اینحرفرامیپذیرم.بهدلیلهمنیاهمیتوحساسیتاستکهیکنفر
روزنامهنگارنبایدبهخوداجازهدهدس���کوتکند.یکنویس���نده،یکبرنامهساز،یک
خربنگارویکمطبوعاتیوظیفهدارددرهرجووفضاومکانی،بیشرتینکوش���شخود
رابرایارائۀخدمتراستنیبهکارگرید.اگرروزنامهنگارننویسدخیانتکردهاستواگر
برنامهسازرادیوییوتلویزیونیسکوتکندخیانتاست،چونراهرابرایرویکارآمدن

روزینامهنویسانهموارمیکند.
یادمانباش���دکهحت���یدردمکراتترینکش���ورهایغربیوش���رقی،نوعیسانس���ور
هموارهبررس���انههایهمگانیسایهانداختهاس���ت.حالچهبهصورتخودسانسوری،
دیگرسانسوری،گروههایفشارویابهگفتۀکشورهایپریودمکراسیمصالحعالیۀکشور.
بلهدوس���تمن!اگردرمملکتیمثلامریکا،روزنامهنگاریخربیراننویس���دیانگوید،
چوندرآگاهینامۀوزارتخارجۀکشورنیامدهاستیاازدیدگاهسخنگویدولتبهسود
مملکتنیست،آنروزنامهنگارموجودیوطنپرستاست.ویلاگردریکیازکشورهای
جهانسوم،خربنگاریباهمۀصداقتوصمیمیت،بدونهیچریاکاریوفریب،سعیدر
ارائۀخدمتیهرچندناچیزکند،مهرخیانتبهپیشانیاشمیخورد،چونشماوگروهیاز

همفکرانتانبرایناندیشهایدکهویدردستگاهسانسورکارمیکردهاست.
ویلدوس���تمن!بگذاریدبهش���مااطمینانبدهمکهیکروزنامهنگارراس���تنیحتیدر
خفقانآورترینش���رایطمیتوانداگرنههمۀحقایق،بلکهگوش���ههاییازآنرابنویس���د.
خوش���بختانهدرمیانگروهنهچندانزیادمطبوعاتیهاورادیوتلویزیونیهایایران،افراد
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باصالحیت،مسئولوشرافتمندیهمبودندکهباخدمتصادقانۀخودبهاعتالوباالبردن
حیثیتروزنامهنگاریکمکش���ایانیکردند.البتهفرصتطلبیوجاهطلبی،وظیفۀاصلی
ش���ماریراهمازیادش���انبردهبود.ویلآیابهخاطراینگروهبسیارکمکهنمونههایشدر
تمامدستههاوگروههاموجوداست،همۀخدمتگزارانمطبوعاتورادیوتلویزیونبهپیشگاه
ملتایرانبدهکارند؟پسچهکسیبهنمایندگیازسویشمایدانشجو،شمایکارمند،
شمایاستاددانشگاه،شمایکاسبوبیشماردیگربایدجوابگویملتایرانباشد؟اگر
بایدحسابهاروشنشود،اگرپوزشخواهیالزماست،همهبهیکدیگرچننیوامیداریم.
شمایدانشجوبایدازمنمعذرتبخواهیدکه،بااعتصابهایگاهوبیگاه،پولملترا
هدردادیدونگذاشتیددیگراندرسبخوانند.شمایکارمند،کهازهرساعتکاربهنحوی
درمیرفتید،دلتانبهحالطرحهاینیمهکارۀمملکتنمیسوختوبهفکرپرکردنجیب
خودبودید،بایدازپیشگاهملتمعذرتبخواهید.شمایکاسب،کهبااحتکاروگرانفروشی
بهنارضاییهادامنمیزدید،بایدمعذرتبخواهید.شمایعضوهیئتدولتهایکنونی
وپیش���نیباید،بهخاطرخوابکردنملتودروغگفنتبهآنها،معذرتبخواهید.شمای
پزش���کهمکه،بهجایمداواومعالجۀبیماران،مقاطعهکاروبسازوبفروششدهبودید،
بایددرمقابلوجدانخودش���رمندهباشید.اگرسخنازگناهکاراست،همهبودیمواگر
مسئولنبودیم،هیچکسنبود.اگرفریبکارودغلوعوامفریببودیم،همهبودیم-بدون

استثنا.بهقولشاعر:
گرحکمشودکهمستگرینددرشهرهرآنکههستگریند

پسهمهبههمدیگرپوزشخواهیبدهکاریم.ویلآیااینتنهاراهحلمشکالتموجود
است،یاپندگرفنتوتجربهآموخنتازآنچهگذشت؟

اگرهنوزهمگروهیبراینباورندکهگناهنابس���امانیهایاخریمملکتتنهابردوشچند
تن،چندگروهیاچنددستهاست،بایدبهشدتنگرانآیندهشد.چوناینگونهاندیشیدن
نشانۀآناستکهحسمسئولیتهنوزدریکایکمابهوجودنیامدهاست.رویدادهایاخری
همیادمانندادهاستگناههرکمبودوضعفیرابهدوشدیگرینیندازیم،بلکهخودمان
همگوشهایازآنرابرعهدهبگرییم.یادمانباشداگرمنروزنامهنگارآنمملکتبودم،

شماهمکارمندودانشجووکاسبووزیرووکیلوپزشکآنجابودید.
یکشنبه8ژانویه1984



دیدارازپاناماوکستاریکا

ازسویگراردوپالئز)Gerardo Pelaez( رئیسشورایجلبسرمایههایخارجیکشور
پانام���اوازطریقانجمنایرانیانمقیمایاالتمتحده،ازایرانیانمهاجرعالقهمنددعوت
شدهبودکهبرایبازدیدومطالعهدربارۀامکانکاریاسرمایهگذاریدرپاناما،بهخرججیب

خود،بهاینکشوربروند.
بههمتنادرصالح،رئیسانجمن،وس���ایلاینس���فرفراهمش���دویکدیدارپنجروزه
ازکشورکستاریکانیز،بهدعوتعلیرضاییوهژبریزدانی،بهآنافزودهگردید.شانزدهنفر،
متشکلازپنجزوجوششتنازآقایانعالقهمند،روزیکشنبه22ژانویه1984راهیاین
سفرشدیم.اینبازدیددوازدهروزه،برایمنروزنامهنگار،ازچندجهتقابلتوجهبودکه

درگزارشکوتاهخود،باشرحوتفصیلبیشرتیبهآنچندبخشپرداختهام.

پاناماسیتی  - پاناما
یکشنبهش���بواردفرودگاهعمرتوریهوسهررا)Omar Torrijos Herrera( میشویمو
مورداستقبالآقایپالئزقرارمیگرییمکهمارابههتلماریوت)Marriot(واقعدرمرکز
شهرراهنماییمیکند.درهالورودیهتل،برنامۀچندروزآیندهرابهدستمانمیدهندو
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تاصبحفردامارابهحالخودمیگذارند.
صبحروزدوشنبه23ژانویه،دودخرتویکپسرجوان،کهراهنمایانماهستند،بهسراغمان
میآیندومارابرایگردش���ییکروزه  )Sight Seeing( درشهرمیبرند.پاناماسیتیبا
بانکهایفراوانوس���اختمانهاییکههیچهویتوشخصیتویژهایندارند،یکشهر
بس���یارمعمویلبهنظرمیآید.بیشرتمردانش���هرپریاهنیبهتندارندکهگوییلباسملی
آنهاست:آستنیکوتاهاست،درقسمتجلویسینۀآندوردیفپلیسۀریزآکوردئونیدیده
میشود،دردوپهلوچاکیکوتاهداردورویشلوارمیافتد.جمعیتترکیبیازسیاهوسفید
وسرخپوستاستوسرخپوستانبیشرتبهفروشکارهایدستیسرگرمند.مرسدهراهنمای
مامیگوید:»قبایلدس���تنخوردۀزیادیازاینسرخپوستانهنوزدرجنگلهایپاناما
بهصورتبدویزندگیمیکنند.«سرخپوستانپاناماباسرخپوستانامریکاییفرقدارند:
اندامشانکوچکوقدشانکوتاهاست.چندنفریاظهارعالقهمیکنیمسفریکروزهای
بهیکیازاینقبایلداشتهباشیم.پیشنهادموردمخالفتاکثریتقرارمیگریدوردمیشود.
تونیراهنمایدیگرتوضیحمیدهدکه:»پاناماسوئیسامریکایجنوبیاستوسرمایههای
خارجیدراینکشورازهرلحاظامنهستند.بانکهایپانامابهرۀخوبیمیدهندودر
عنیحالرازداریاس���اسکارآنهاست.«راهنمایانما،آموزشدیدهوآگاه،مشغولتبلیغ

هستند.
برایروزسهش���نبه24ژانویهوچهارشنبه25ژانویه،نشستهایگوناگونودیدارهایدو
س���اعتبهدوساعتپیشبینیشدهاس���ت.مالقاتبانمایندگانمختلفشورایجلب
سرمایههایخارجی،همراهباتوضیحاتمفصل،برنامهریزیدقیق،اسنادومدارکوآمار
اقتصادیوکشاورزیوبانکی،بیشازآناندازهکهگروهانتظارداشتند،پاناماییهارامایل
بهجلبایرانیانوسرمایۀآنهانشانمیدهد.آنهادلشانمیخواهدازاینسفرگزارشهایی
تهیهکنیمودرجلساتانجمنباسایرایرانیاندرمیانبگذاریم،تااگرکسانیهنوزدرامریکا

موفقبهانجامکارینشدهاندبهپاناماجلبشوند.
زمانکوتاهناشتاییوناهاروشام،گریزیاستبرایاسرتاحتیکوتاه.پسازشامهمفرصتی
اس���تبرایعالقهمندانبهبازیکهدرکازینویهتلسرشانراگرمکنندوبرایماکهاهل
بازینیستیمامکانیتادراتاقهمسفریگردهمآییموبهنوشیدنچایوخوردنتنقالت

ایرانی،کهبرخیهمراهآوردهاند،برپدازیم.
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تاروزسوم،همهدرجلساتحاضرمیشویمویلبعدازآن،تنهاچندتنازآقایاننسبت
بهسرمایهگذاریوکارعالقهمندباقیمیمانندوحسابشانراازما،کهگمانمیکردیماین

سفرهمسیاحتاستوهمزیارت،جدامیکنند.
درروزهایپنجشنبه26وجمعه27ژانویه،هنگامیکهگروهاهلمطالعهبهمزارعدامرپوری
وکشاورزیواقعدرمنطقۀچیریکی)Chiriqui( میروند،مانفسیمیکشیموبهگردش

درشهروسیاحتمیپردازیم.
)Canal Zone(  آبراهپاناماومنطقۀآزادترعهکه،)Colon(روزپنجشنبهبهبازدیدازکولون
خواندهمیشودمیگذرد.بههنگامدیدار،برحسبتصادفشاهدعبورکشتیعظیمملکه
الیزابتدوم)Queen Elizabeth II( ازکانالوچگونگیگذرازاینآبراه،کهجالبترین
دستاوردساختۀبشراست،میشویم.سپسبهدیدارمناظراطرافپاناماسیتیومزارعکشت

قهوهمیرویمودریکمهمانسرایمیانراهناهارمیخوریم.
درراهبازگشت،بهخواستۀدوتنازهمراهان،بهمرکزبهاییانپانامامیرویموازاینمجتمع
-کهیکیازبدیعترینمعماریهارادارد-دیدارمیکنیم.بانویهمراهمادعوتمیکند
درکناراوبنشینیمتامناجاتیبخواندکهچننیمیکنیموازصدایدلکشاولذتمیبریم.
شب28ژانویه،ازیکبرنامۀرقصمحلیپاناماییدیدنمیکنیم.رقص،گرچهیکنواخت
وبیهیجانمینماید،ویلرنگآمیزیلباسهاوزینتهایزنانپاناماییبسیارزیباهستند.
جمعهرا،درانتظاربازگشتگروهیکهبهسفررفتهاند،درهتلبهاسرتاحت،شناوبیکاری
میگذرانیم،س���ریبهمرکزخریدتوریستیمیزنیم،چندکاردستیپاناماییهمبهعنوان
یادگاریمیخریم.زیباترینصنایعدستی،شانههایسرزنانپاناماییاستکهبافلسماهی
تزئنییافتهاندوشبیهتاجسرعروسهستند.هرکدامچندتاییازاینشانههارابرایعروسی

دخرت،خواهریادوستیمیخریم.
یکش���نبه29ژانویه،صبحزودبایکهواپیمایملخدارکوچکبهدیدارجزیرۀکونتادورا
)Contadora(میرویم.اینجزیرهشصتکیلومرتباپاناماسیتیفاصلهداردوپسازپانزده

دقیقهپروازبهآنجامیرسیم.کونتادورا،کهشاهفقیدصدروزازدورانبیماریوتبعیدخود
رادرآنجاگذراند،جزیرهایاس���تبهمس���احتدویستوسیهکتارکهیکهتل،چند

زمنیگلفوتنیسوپنجاهخانهمسکونیدارد.
دراینجزیره،بهدیدارگابریللوئیس)Gabriel Lewis( س���فریس���ابقپانامادرامریکا
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میرویمکههنگاماقامتشاهوخانوادۀسلطنتی،خانۀییالقیخودرادراختیارآنهاگذارده
بود.آقایلوئیس،بیس���تسالپیش،ضمنیکس���فرماهیگریی،تصادفاًاینجزیرهرا
مییابد،آنرابهبهایپنجهزاردالرازدولتپانامامیخردوسپسبهتدریجبخشهایی
ازآنرابهدیگرانمیفروشد.جزیرۀکونتادوراهماکنونبنیسهتاچهارمیلیوندالرارزش
دارد.ویال-کهدربخشش���مایلجزیرهوروییکتپۀمرتفعساختهشدهاستوجزایر
دیگرازایوانآندیدهمیش���وند–یکساختمانسهاتاقخوابۀبسیارمعمویلاست.در
طبقۀدوم،جلویاتاقخواباصلی،بهارخواببزرگیاس���تکهمصاحبۀمعروفدیوید

فراست)David Frost( روزنامهنگارانگلیسیباشاهفقیددرآنجاانجامشدهبود.
گابریللوئیس،بامهربانیولطفمارامیپذیردوآزادمانمیگذاردتادرونخانهبگردیم
وضمنگردشمیگویدکهتزئیناتومبلمانخانههمانهاییاس���تکهدرمدتاقامت
خانوادۀس���لطنتیبودهاس���ت.دراتاقخواباصلیخانه،آقایس���فریبهصلیبیاشاره
میکندکهرویدیوارباالیتختخوابکوبیدهشدهاستومیگوید:»تنهاتغیرییکهدر

خانهدادهشد،اینبودکهبهدستوراعلیحضرت،صلیبراازاتاقخارجکردیم.«
هنگامیکههمگیبرایصرفچایدرایوانجمعمیش���ویم،گابریللوئیسبرایمااز
خاطراتدوراناقامتشاهوخانوادۀسلطنتیدراینخانهتعریفمیکند:ازدوستیاش
بااردشریزاهدی؛ازتماسهامیلتونجوردن)Hamilton Jordan( نمایندۀرئیسجمهور
امریکاباعمرتوریهوسرئیسجمهورپاناما؛ازدعوتسخاوتمندانۀتوریهوسدرجاییکه
مکزیکازپذیرفنتشاهسرباززدهبود؛ازاینشایعهکهدولتپاناماازشاهخواستهبودتا
درقبالاینپذیرشپانصدمیلیوندالردراینکشورسرمایهگذاریکند؛ازبازدیدمقدماتی
ش���اهزادهرضاپهلویواردشریزاهدیازکونتادورابرایشناساییمحلواطمینانازامن
ب���ودنآن؛ازترسودلمردگیش���اهفقیددردوراناقامتدراینجزیره؛ازاینکهش���اه
س���اعتهابهرادیویموجکوتاهواخبارگوشمیدادهاست؛ازدویستنگهبانمسلحو
قایقهایگش���تیکهاطرافخانهرامحافظتمیکردندوخاطراتبسیاردیگر.باگابریل

لوئیسمصاحبۀمفصلیمیکنمتادرفرصتیمناسبآنرامنتشرسازم.
درپایاندیدارمان،آقایسفریعکسیازخودرادرکنارشاهفقیدونامهایراکهشاهایراندر
آخرینروزاقامتخوددراینخانهبرایاونوشتهاست،نشانمامیدهد.چهرۀشاهدراین
عکسبسیارالغر،رنگپریدهورنجوراست.تاریخنوشنتنامه،یکشنبهایاستکهشاه
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فقید،بااستفادهازتعطیلاداراتپاناما،آنجاراترکمیکندتانقشۀصادققطبزادهمبنی
برواپسگرفنتشاهازدولتپاناماعقیمبماند.نامهدستخطوبهانگلیسیاست،دردوجا
خطخوردگیداردوزیادهمخوانانیست.گابریللوئیسمیگوید:»آنروز،اعلیحضرت
تبشدیدیداشتندوازشیوۀنگارشنامهمعلوماستکهحالمعظملههیچمساعدنبود.«

نامهرامیخوانیم،منتآنچننیاست:
آقایگ.لوئیسسفریگرامی،

شهبانوومنبهسختیمیتوانیمکلماتیپیداکنیمتاازشماوخانملوئیسبابت
مهماننوازیبینظری،بزرگواریوهمراهیتانسپاس���گزارینماییم.اندوهمناز
ایناستکهکشوریندارمتاشماوخانوادهتانرابهآنجادعوتکنموبخشیاز

محبتهایشماراجربانکنم.
برایشماوخانملوئیسوهمۀخانوادهتانخوشبختیوموفقیتآرزومیکنمو
امیدوارم،کماکانوچونگذشته،بهخدماتدرخشانخودبهمیهنتانادامهدهید.

بااحرتام
م.ر.پهلوی

یکیدوتنازهمسفرانازشنیدنمنتنامهآنچنانمتأثرمیشوندکهاشکدرچشمانشان
حلقهمیزند.

خانۀگابریللوئیسرادرحایلترکمیکنیمکههریکاندیشهایدرسرواحساسیدرقلب
داریم.ازآنجابهخانۀییالقیمجاورکهازآنیکیازصاحبانصنایعپاناماستمیرویم.

درفرصتیازهمراهانمیپرسم:»آیااینبیماری،تبعیدوسرگردانیارزشآنراداشتکه
شاهکش���ورراترککن���دوجبههراخایلبگ���ذارد؟«مدتیدراینب���ارهبحثمیکنیم.
نظرهاگوناگوناس���ت:برخیبراینباورندکهش���اهبرایجلوگرییازخونریزیکشوررا
ترککرد،بعضیمیگویندشاههموارهازرویاروییبالحظاتبحرانیخودداریمیکرد،
بعضیبیماریشاهرامسببتزلزلفکریاومیخوانندویکیازخانمهاباخشممیگوید:
»بهقولآنسرداررومیکهبههنگامترککشورخودفریادزد-کشورناسپاس،جسدخود

راهمبهتونخواهمداد-شاهفقیدنیزنمیبایستاینکاررامیکرد!«
بعدازظهربهپاناماسیتیبازمیگردیم،شامرادرمحیطیدوستانهبامهماندارانمیخوریم،
عکس���یبهیادبودمیگرییموبههتلمیرویموچمدانهارامیبندیموآمادۀپروازفردا
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میشویم.

سن  خوزه  -  کستاریکا
ساعتهشتبعدازظهردوشنبه30ژانویهواردفرودگاهسنخوزهمیشویم.جوانقدبلند
وخوشبروروییکهخودراحسنهراتیمعرفیمیکند،همراهمردمیانسالسبزهروییکه
دیرترمیفهمیموزیرسابقبازرگانیکستاریکااست،بهداخلهواپیمامیآیندومیگویند
ازط���رفعلیرضاییمأموریتدارندمارابههتلبربند.ازدرویژهایماراواردس���الن
پذیراییمهماناندولتیمیکنند،مأمورانگمرکچمدانهایمانرابهسرعتمیآورندوبه
سویاتومبیلهاییکهبریونمنتظرهستندراهنماییمیشویم.خیلیزودمتوجهمیشویمهمۀ
اینکارهابرایاینبودتاهژبریزدانیکهدرسالنانتظارایستادهبود،مارانبیندونمایش
قدرتیکهدرکستاریکابنیهژبریزدانیوعلیرضاییجریاندارد،بهنفعدومیپایانگرید.
شبشامراباعلیرضاییودرهتلمیخوریموازهردریسخنمیگوییم.ویسخت
افس���ردهوغمگنیبهنظرمیآید.برایبسیاریازما،ازجملهخودمن،ایناولنیدیداربا
سلطانفوالدایرانوصاحببانکشهریارایرانقبلازانقالباست.ویلاوخیلیزود
باهمۀماصمیمیمیشودوازاینکهچقدردراینمملکتاحساستنهاییمیکندسخن
میگوید.عاقبتنمیتواندجلویخودرابگریدواشکشسرازیرمیشود.اینواکنشکه
نشانازافسردگیشدیداوداردهمۀماراحریتزدهمیکند.صحبتازسفرمانبهپاناما
وجزیرۀکونتادوراپیشمیآید.علیرضاییمیگوید:»پسازخروجشاهازپانامابهمصر
پروازکردموازدهانشاهشنیدمکهاگریکروزبیشرتدرکونتادوراماندهبود،دولتپاناما

اوراتوقیفکردهوتحویلدولتایراندادهبود.«
روزش���نبه31ژانویه،وزیرسابقکشاورزیکستاریکابرایمابرنامۀپروپیمانیتهیهدیده
است:دیداربانخستوزیرووزیرکشاورزیکستاریکا-کهیکبانواست-وچندتناز
دولتمرداناینکشور.گویااقامتهژبریزدانیوعلیرضاییبهدهانآنهاخوشآمدهاست

وگمانمیبرندماهمچونآنانهستیم!
ش���ب،درمنزلآقایوزیرسابقیکضیافتشامبرقراراست.معلوممیشوددخرتاوکه
همس���رحسنهراتیاست،ملکۀزیباییسابقکس���تاریکانیزهستوبههمنیدلیلبسیار
خوشهیکلوبرازندهمینماید.منزلآقایوزیرپرازعتیقهودیدنیهایعجیبوغریب
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اس���توبخشیازخانه،یکموزۀخصوصیاس���ت.درویرتینیچندینتخممرغفابرژه
)Faberge(اصلمیبینیمکههرکدامکلیمیارزندوایشاندوستدارندآنهارانشانمان

بدهند.سقفحیاطخلوتبزرگخانهبایکدکمهبستهوتبدیلبهاتاقپذیراییمیشود.
آقایوزیرازایننمایشهملذتفراوانمیبرند.عالوهبرچندینصندیلتمامنقره،ظرف
وظروفوقایلومیزوصندیلوتابلوهاومجسمههاهمهآنتیکهستند.یکباندهفت
نفرۀماریاچی)Marriachi( موزیکامریکایجنوبیرامینوازندودرخانهراهمیروند.
مشروبوخاویارفراوانهمبرقراراستوهمۀماحریانوبدونبرنامهتماشاییمیکنیم،

لقمهایمیزنیمونمیدانیمچراچننیپذیراییگرمیازمامیشود.
روزچهارشنبهاولفوریهرابهدیدارشهرمیگذرانیم.مرکزشهرسنخوزهتمیزوسادهاست
وشبیهیکیازشهرستانهایایرانبهنظرمیرسد.نکتۀبسیارجالبیکهدرموردکستاریکا
میش���نویم،ایناستکهدرصدافرادباسواداینکشورازتمامکشورهایامریکایجنوبی

بیشرتاستومتجاوزازهشتادواندیدرصدازمردمکستاریکاباسوادهستند.
شب،هژبریزدانیسهاتومبیلبههتلمیفرستدتامارابهخانهاشبربند.دورتادورخانهرا
نگهبانانمسلححفاظتمیکنند.هژبردرتراسخانۀبزرگخود،باالیپلههایورودی
بهپیشوازمامیآید.بلوزوشلوارسفیدیبرتنداردوخیلیزودبههمهنشانمیدهدکه
یکهفتتریکولتبهکمربس���تهاست.کمیدیرترچندیننمونهازاسلحههایکلکسیون
خودرانیز،کهدستهطالودستهنقرههستند،نشانمانمیدهد.دیوارتادیواراتاقپذیرایی

راقایلهایخوشنقشایرانیپوشاندهاست.
علیرضاییهمآنجاس���ت،همچننیگلوریاروحانیخوانندۀآهنگهایمحلیشریازیو
همسرشکهگویاازدوستانونزدیکانهژبریزدانیهستندویکافسرسابقارتشایرانو
همسرشکهازایرانفرارکردهاندوبههژبرپناهندهشدهاند.خانمدرخانهآشپزیمیکندو
افسرحالتشیفتگیخاصینسبتبههژبریزدانیداردومرتبازمردانگیاوواینکهجان

آنانراخریدهاستحرفمیزند.
حسننوکرمخصوصهژبر،کههمشهریاربابوسنگسریاست،باسرسرپدگیآقارادنبال
میکند،همیشهپشتسراوایستادهاست،بهاشارۀهژبرحاضربهخدمتمیشودوویرا
»آقاجان«صدامیزند.هژبرشرحمیدهدکهحسنتمامجواهراتوبهویژهنگنیبرلیان
معروفچندمیلیونیاورابرایشازایرانخارجکردهاس���ت.خودحسنتعریفمیکند
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چگونههنگامیکهپاسدارانبهخانۀاربابشحملهکردندآنهارافریبدادهوبنایبددهنی
بههژبرراگذاشتهوگفتهاست:»اگراوراپیداکنمباهمنیدستهایمخفهاشمیکنم!«
وبااینش���گردموفقشدهاستکهازبازرس���یخانهجلوگرییکندودرفرصتمناسب
محتویاتگاوصندوقآقاراپایپیادهازمملکتخارجسازد.هژبریزدانیبرایحسنیک
زنکستاریکاییگرفتهکهاوهمجزءابوابجمعیخانهاست.حسنزباناسپانیویلبلدنیست

ومیگویدبازنشکهتنهامیماندبهایماواشارهبایکدیگرحرفمیزنند!
ح���االنوبتهژبریزدانیاس���تکهبهماجرایفرارخودازای���رانبرپدازد:اینکهچگونه
اووتیمس���ارمحرریرئیسزندانقصر،درجریانبازش���دنزندانهاازس���ویمردم،از
آنجاگریختندوحاالهردودرکستاریکاهستند.اصرارداردبهمابفهماندکههمیشهشاهرا
بهچش���میکاربابنگاهمیکردهوخودرامقیدبهفرمانربداریازاومیدانس���تهاست.
بعدس���ریتکانمیدهد،بهعلیرضایینگاهمیکندومیگوید:»ویلارباب،درپایان

حکومتخودمنوایشانوبسیاریدیگرراقربانیکرد!«
ازاومیپرسم:»چراخاطراتخودرانمینویسید؟«

بهشوخیمیگوید:»منیکچوپانسنگسریهستم،سوادنوشنتندارم!«
شوخیرانشنیدهمیگریمومیگویم:»اگرحوصلۀنوشنتندارید،روینوارضبطکنید،من

برایتانویرایشمیکنم،زندگیشمابخشمهمیازتاریخایراناست!«
حافظهاشحریتانگیزاست،همهرویدادهاراباناموتاریخوریزهکاریهابهیادمیآورد.
هژبریزدانیدهانگرمیداردوهمۀماراساعتیپایصحبتخودمینشاند.گهگاهیک
پیالۀکوچککنیاکرابرمیدارد،لبدهانمیگذارد،سرشراباحرکتیتندپسمیبردو
مشروبرایکضربتویگلویشمیریزد.سپسژستیمیگریدکهیعنی»چیزینبود!«
وبقیۀمردانمجلسراتش���ویقمیکندکهچننیکنندومبارزمیطلبد.ازبیتالعدلاعظم
بهاییانکهاوراطردکردهاستگلهداردومیگوید:»چونسیاسیشدهاممراطردکردهاند.
منبهمبارزهامبارژیمجمهوریاسالمیادامهمیدهمویلهمیشههمخودرایکبهایی

مؤمنمیدانم!«
چندتنازمحافظنیمس���لحواردخانهمیشوندوبهدنبالشانپسرهژبرهمسرمیرسدو
تعریفمیکندکهسیزدهماهدرچنگچریکهاینیکاراگوئهدرپاناماسیتیاسریوزندانی
بودهاست.هژبرمیگوید:»اوراگروگانگرفتهبودندتاازمنپولتلکهکنند.منهمگفتم
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-پولنمیدهم،اورابکش���ید!-باالخرهپسرمبعدازماههانقشهکشیازغفلتگاردها
استفادهمیکندودرمیرود.«

همانجایکیازدوستاندرگوشیمیگوید:»شایعهایناستکههمسرهژبرپولزیادی
ازاوگرفتهاس���تودرسندیگو)San Diego( زندگیمیکند.میگویندهژبراینماجرا
راخودصحنهس���ازیودرستکردهاستتانیمیازپولگروگانگرییراازویبگریدکه
موفقنمیشود.پسازسیزدهماهخستهمیشودوداستانراخاتمهمیدهد!«امشببازار
شایعهپردازیزیاداست،اعرتاضهمهمنیطور.وجودنگهبانانمسلحعدهایازماراآزار

میدهدواینحرکتراتوهینینسبتبهخودبهحسابمیآوریم.
آخرشب،هژبریزدانیازماقولمیگریدکهفردابهدیداربانکاوومزارعقهوهاشبرویم.

پیشنهادبازدیدازبانکردمیشودویلقولمیدهیمبهدیدنمزارعشبرویم.
صب���حروزپنجش���نبه2فوریه،پسازس���اعتیرانندگ���یواردمزرعۀقه���وۀهژبریزدانی
میش���ویمکهکیلومرتهادرکیلومرتوس���عتدارد.دریکخانۀدوطبقۀس���ادهبامعماری
روس���تایی،درمیانباغیپرگلوبزرگ،صبحانهایمیخوریمکهازشریوماستوکرهو
تخممرغوعسلوناندهاتیدرستشدهاستوحسابیبهدهانهمهمزهمیکند.تیمسار
محرری،رئیسسابقزندانقصر–کههژبرخودرابسیارمدیوناومیداند-آنجازندگی
میکندوسرپرستیمزارعرابهعهدهدارد.همسروفرزندانتیمسارهنوزدرایرانهستند
واوچشمبهراهونگرانآنهاست.میخواهمبااومصاحبهکنم،نمیپذیردوبههیچیکاز
پرسشهایهمراهانمانیزپاسخنمیدهد.فقطمیگوید:»تاریخوآیندهنشانخواهدداد

چهکسیخطاکاربودوچهکسینبود!منقضاوترابهتاریخمیسپارم!«
ازگ���ردشدرمزرعهوراهپیماییطوالنیکهب���ازمیگردیم،ناهارمفصلیازچلوخورش
بادمجانگرفتهتامرغس���رخکردهوسبزیجاتپختهوماستوخیار،همگیدستپخت
تیمسارمحرری،رویمیزآمادهاست.میگوید:»ساعاتتنهاییامراباآشپزیوشریینیپزی
پرمیکنم!وگرنهدراینگوش���ۀپرت،بدونهمراهوهمزبانممکناستدیوانهشوم!«با
هرکالمیکهمیگوید،یکبیتش���عرهمچاشنیمیکند،بسیارآرامحرفمیزندوگاه
حتیکمیخجالتیمینماید.چایراباکیکدس���تپختتیمسارهمراهمیکنیموبلند
میش���ویمتااورا،کهازرفنتمادلگریاس���ت،بابرۀکوچکشکهچندروزپیشدرمزرعه
بهدنیاآمدهاست،تنهابگذاریم.قبلازاینکهسواراتومبیلبشوم،بهسویاوبرمیگردمو
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پرسشیرامطرحمیکنمکهفکرمراسختمشغولکردهاست:»شمامهربانترونرمخوتر
ازآنهستیدکهرئیسزندانباشید،چرااینشغلراقبولکردهبودید؟«لبخندمعنیداری
میزندومیگوید:»بسیاریازمارؤسایزندانها،آنغولهایبیشاخودمیکهمیگفتند

نبودیم.خیلیحرفهادارمکهبگویم،ویلحاالزمانشنیست.«
شب،هنگامیکهچمدانمرامیبندموبرایبازگشتآمادهمیشوم،میدانمازاینسفریک
خاطرهبیشازبقیۀخاطراتبهیادمخواهدماند:خاطرۀتنهاییدردناکایرانیانپراکنده

درگوشهوکنارجهان،ازپادشاهمملکتگرفتهتاحسنسنگسری!
22ژانویهتا2فوریه1984

دوشنبه  13 فوریه  1984
پدرهمسرمبهمنزلمابهمهمانیآمدهبود.صبحزودبچههابهمدرسهرفتندوبزرگترها
بهدنبالروزیودالرسبز،کههردانهاشدردهانیکشریپنهاناست.منماندمواو،تنها
درخانه.لباسپوش���یدهوکفشوکالهکردهبود.نمیدانستمیخواهدچهکند.مرتبدر
طولاتاققدممیزد.گاهیسریبهحیاطمیزد،سردشمیشدبرمیگشتداخلخانه.
حوصلهاشسرمیرفت،یکپرتقالمیخورد.کالفهمیشد،میرفتسراغصندوقپست.
دوسهساعتیسِرخودشرابهاینترتیبشریهمالید.باخلقتنگیکریززمزمهمیکرد
»الالهاالالله«یاآهیبلندمیکش���یدومیگفت:»ایخدا!«بانگاهنگران،مسریشرا
دنبالمیکردم.باالخرهس���اعتیازدهصبحلباسراکن���دوبهرختخوابرفتتابهزور

خودشرابهخواببزند.
نمیدانستمچهبایدکرد؟کارهایخانهوهزارکاردیگررویسرمریختهبود.نمیتوانستم
برشدارمبربمبریون،ویلطاقتهمنمیآوردمبااینوضعوروزگارببینمش.اوهمچون
بیشرتسالمنداندیگرایرانی،هرلحظهوهرساعتبرایشچونقرنیمیگذرد.ازگذران
روزهاکالفهمیش���ودوخستهوعصبیازدنیاوروزگارشکایتمیکند.اوهممثلبقیه

مرتبتویدلشمیگوید:»آخرعمریعجبگرفتاروسرگردانشدم.«

اشکازچشمانمنجاریست،
قلبمنپرخون،
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سینهامپردردازاندوه.
منبهیادشهرخودتهرانغریبیمیکنم.
منبرایروزهاولحظههایخوبتهران

اشکمیریزم.

وقتیمیگویممنازخورشیدگرمو
سبزههایترداینشهرغریب

دررنجودردم،
هیچکسحرفدلمنرانمیفهمد.

منخیابانپرازخاک،
جویبارمملوازآبکثیفشهرتهرانرا،

بهجنگلهایسبزوخرماینجانمیبخشم.

چونکهمیبینمپدراززوربیکاری
چشمامیدشبهدستپستچیخشکاست،

بارسنگنیغمواندوهخوردممیکند.

آیامیشودروزی
کهزنجریجداییافکنبنیمنوتهرانخوبم

پارهگرددازمیان؟
آهاگرآنروزبازآید

چشممندیگربرایشهرخودگریاننخواهدبود.

سه شنبه  14 فوریه  1984
ازدرنرسیدهآقایالف.مبهپیشوازمآمد،دستمراکشیدوگفت:»چندکلمهحرفباهات

دارم!«
-بفرمایید،گوشمباشماست!
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-خانمجان!میدانیچقدرترادوستدارموبهکارتعالقهمندم؟
-لطفدارید!

-میخواس���تمپیشنهادیبکنم!اگرمیش���وداینبرنامۀارتباطمستقیمراازدورۀجدید
برنامههایتانحذفکنید.بهصالحتاناست!

ناگهانقیافهایبهخودگرفتکهمرایکبارهبهچندسالگذشتهبرگرداند.آنزمانکهآقایییا
خانمی،باتکیهبهنمیدانمچهاصلوقدرتومنطقی،خیلیدوستانهوآمرانهبهشماتوصیه
میکردکهدرموردفالنمطلبچیزیننویسیچونصالحتچننیبود.خندهامگرفت.

-بهصالحماس���ت؟چهصالحی؟اینیکتوصیهاستیادستور؟چهاتفاقیافتادهکه
شمابهفکرصالحماافتادید؟

-دخرتجان!منچهارتاپریهنبیشرتازتوپارهکردهام.وقتیمیگویمبهصالحتاست
قبولک���ن.بابعضیآقایان)پافش���اریرویآقایان(کهح���رفمیزنممیگوینداینهما
سرشارجلویمردمراولکردهتاهرچهمیخواهندبگویند.مگراینجوریمیشودخانم

جان؟کنرتیل!مالحظهای!
تاآخرقضیهراخواندم.ایننخستنیبارنبودکهگروهمأمورانامنیتیدرتبعیدبهخودشان
اجازهمیدادندکهبهمایادآوریکنندسانسورچیزخوبیاست؛بارنخستنبودکهازشنیدن
سخنیبرخالفمیلخودشان،ازدهانیکهموطن،خونشانبهجوشآمدهبودونخستنی
بارهمنبودکهمیخواستند،بههروسیلهایشده،جلویابرازعقیدۀطرفمخالفخودرا

بگریند.
قلبمبهدردآمد.باراولنبودکهدلمازشنیدناینحرفمیگرفت.باراولهمنبودکهپیش
خودگفتم:»هیهات!تاروزیکهپایماندربندچننیپندارهاییاست،فرصترهایینیست.

چهارشنبه  15 فوریه  1984
درصندوقپسترابازکردم:یکبستهنامهوصورتحسابوزیرآنهایکدستهروزنامه
ومجلهبود.مجالتتبلیغاتیوکوپنیامریکاییرادرس���تهریختمتویزبالهدانی.چندین
مجلهوروزنامۀایرانیهمبود:یکیازپاریس،یکیازواش���ینگنت،یکیازآلمان،یکی
ازلسآنجل���س،یکیازتکزاس...خدابدهدبرکت!همهرایگانوبدوناینکهتقاضای
اشرتاکشانراکردهباشم،بهخانهاممیآیند.هرروزهمیکیبهگروهبیشمارقبلیاضافه
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میشود:هردستهوگروهیکنشریه،هرسازمانیکمجله،هردکانداریکروزنامه،همۀ
حرفهاهمتکراری.میخواس���تمآنهاراهمدرونزبالهدانیسرازیرکنم،دلمنیامد.باز

دستهشانکردموگوشۀکتابخانهگذاشتم.
پسرمگفت:»مامانچندتامجلۀایرانیچاپمیشه؟«

-خداتا!
-یعنیچی؟خداتا؟

-یعنینمیدونمپسرجون.هردمازاینباغبریمریسه!
-پولشوازکجامیارن؟

-نمیدونم.
-پسچیمیدونی؟مگهتوروزنامهنگارنیستی؟

-چراهستم.ویلصادقانهنمیدونمچراهرلحظهیکروزنامهومجلهمثلعلفهرزاز
زمنیدرمیادوهمههممجانیدرخونۀمردممریه.حتماًاینیهروشامریکاییه!درایرانکه

چننیوضعینداشتیم.
واقعاًاینیکروشامریکاییاستیامارقابتسالمواقتصادیرابالجبازیودشمنی
اش���تباهگرفتهایم؟تامیبینیمدوس���تییاآشناییکس���بوکاریراهانداختهاستورونق
بازارشبدکنیس���ت،تمامکوش���شخودرابهکارمیبریمکهدکانیبغلدکانشبازکنیم
تاهماوراازنانخوردنبیندازیموهمخودمانس���رگردانوکالفهش���ویم.اگرخودمان
نمیتوانیمپریوزش���ویم،دستکممیتوانیمدیگریراازهستیساقطکنیم.مگرنهاینکه
یکیازضربالمثلهایمشهورقدیمیمیگوید:خدایااگربهماعزتنمیدهی،همسایه

راذلیلکنتادلمانخنکشود؟

پنج شنبه  16 فوریه  1984
میگفت:»دلمازرهربانقومگرفتهاست.یکیدرمیانشانپیدانمیشودکهآدمباایمان
واعتقاددنبالشراهبیفتدتادس���تمانرابگریدوازاینبدبختینجاتدهد.هرکهازدر
میرسد،مدتیسرمانراگرممیکند،همهباشوقوشوربهسویشمیشتابیموبعدمیبینیم

خری،ازاوهمآبیگرمنمیشود.«
پرسیدم:»حتماًبایدیکنفربهعنوانفرماندهورهربوقهرمانباشدتامابتوانیمحرکتی
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بکنیم؟بدونآنیکنفرنمیشود؟«
بااطمینانوقاطعگفت:»نهکهنمیشود!ماملتاحتیاجبهقهرمانداریم.ماقهرمانسازو

قهرمانپرورهستیم.اگراینتکیهگاهرانداشتهباشیم،بههیچجانمیرسیم.«
ویلهمنیتکیهگاههابرایماندردس���ربهوجودمیآورند!آیااینگناهمانیستکههمواره
بهدنبالیکنفرهس���تیمتاازاوقهرمانبس���ازیم،بعدهمهکناربکشیموبارمسئولیترا
بهگردنشبیندازیموخودمانباخیالراحتبهکارهایمانبرسیم؟چندباردیگر؟چندقرن
دیگر؟چندنسلدیگربایدایناشتباهراتکرارکنیم؟ایناشتباهبزرگیکملتنیستکه
بهجایآنکههمهدرکنارهمقدمبردارندوخودرادرسرنوشتکشورخویشسهیمبدانند،
تمامفکروذکرشانقهرمانسازیاست؟ماکهمیدانیماینگونهمرادومریدسازیبهزیان

ملتهاتماممیشود،پسچراهنوزهمنمیخواهیمازاشتباهاتگذشتهپندبگرییم؟
روزیکهداوران،پسازمحاکمۀس���قراطاندیش���مندبزرگیونان���ی،ویرامحکومبه
مرگکردن���د،یکیازمریدانشبهطعنهبهاوگف���ت:»وایبهحالملتیکهتوقهرمانش
باشی!«پاسخسقراطشنیدنیتراستکهگفت:»وایبهحالملتیکهنیازبهقهرمانداشته

باشد!«

جمعه  17 فوریه  1984
تازهازایرانوازگردراهرس���یدهبود.بهدیدارشرفتیم.دورهاشکردهبودیموس���ؤالپیچ:
»اوضاعچطوره؟مردمچهمیکن؟زندگیچطورمیگذره؟گرونه؟سختمیگرین؟زناچه

میکن؟بازمصفهست؟برایهمهچی؟«
بابردباریجوابس���ؤالهارامیدادویلخیلیس���رحالنبود.ازاینکههمس���رشرادر
ایرانگذاش���تهوبابچههابهامریکاآمدهبودس���ختدلخوربهنظرمیرسید.میگفت:
»دیگرچارهاینداش���تم.پس���رمداشتبهشانزدهسالگیمیرس���یدوسالدیگرمشمول
میشد.میبردندشجنگ.منازترسکشتهشدنبرشداشتمآوردم.آخردلمنمیخواهد
پسرمکشتهبشود،گناهکهنکردم!ازجنگمتنفرم!ازآدمکشیوخونریزیبهجانآمدهایم.

اینطفلکهاچهگناهیکردهاند؟«
ازالبهالیسخنانشمعلومبودمیخواهدخودشراقانعکندکهتصمیمدرستیگرفتهاست.
مرتبمیپرسید:»مگربچۀمنحقزندگیندارد؟ازبسپدرومادرداغدیدهوسیاهپوش
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دیدم،دنیابرایمتریهوتارشده.باهمهچیزمیشودساختویلباداغفرزندنمیشودکنار
آمد.خدامیداندچندینهزارخانوادهدرایرانپسرانجوانشانراماههاوسالهادرخانه
زندانیکردهاندکهمبادابهسربازیبربندشان.پسرهمسایهماندوسالاستازخانهدرنیامده.
حالتروانیپیداکرده،همهاشمیگویدبگذاریدبرومجنگ،آخرشکشتهمیشوم،باالتر
ازسیاهیکهرنگینیست.ویلمگرمیشود؟آنوقتمارابگوکهباایناوضاعواحوال
همۀچشمامیدمانبهشماست.فکرمیکنیمایرانیهایاینجادارندشاخغولمیشکنند
وفرداستکهمیآیندوهمۀکارهارادرستمیکنند!ویلشمامثلاینکهبهکلیایرانرا
فراموشکردهایدوهرکدامتاندرگریزندگیروزمرۀخودهستید.دلممیخواهدبرگردمایران
وبههمۀمردمآنجابگویم-بابا!بیهودهمعطلید!اگرخودتانکاریکردیدکهخوبوگرنه

ازتبعیدیانوخارجنشینانکاریساختهنیست.«
سپسانگشتسبابهاشرابهحالتاعرتاضتکاندادوگفت:»ویلخیالتانراحتباشد.
اگراوضاعبرگرددیکنفرازشمادرایرانفرداجاییندارد.منیکیخودممدعیهمۀ

شماهاهستم.مگرخواببرگشنتراببینید!«

شنبه  18 فوریه  1984
بهدیدارنمایشنامۀمنازکجاعشقازکجارفتهبودیم.پریصابری،بانویکارگردان،یکگروه
ایرانیباصمیمیتوصفاراگردهمآوردهبودوبرنامهایجورکردهبودند.درردیفپشتو
جلویماگروهیازچهرههایآشنایهرنایراننشستهبودند:هرنپیشه،کارگردان،تلویزیونی،

رادیوییومطبوعاتی.
کاررویهمرفته،بهعنوانیکتجربهدرکشوریغریبه،قابلپسندبود.دوستانهرنمندکهبیشرت
بادعوتنامهوبهرسمنادرستایرانیبهآنجاآمدهبودند،هیچفرصتیرابرایلغزخوانی
ومتلکپرانیازدستنمیدادند.همۀوجودشانچشموگوششدهبودکهببینندکجایکار
لنگاس���تیاایرادیداردتابههمچش���مکیبزنندوچیزیبگویندوبخندند.بادیبه
غبغ���بانداختهبودندکهیعنی:»طرفراباش،ب���ااینهمهادعاواهنوتلپ،چهکرده
اس���ت؟«گویییادشانرفتهبودکهفرداروزیهمگروهیدیگرتماشاگروشاهدکارآنها
خواهندبودوخودشانمیانگود.هنوزهمحالوهواواداهایخاصروشنفکرانه،ازباال

بهپاینینگریسنتوکاردیگریرابیارزشکردن،دستازسرشانبرنداشتهاست.
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نمای���شبهپایانرس���یدوهمهکارگ���ردانوهرنپیش���گانرادورهکردن���د.ناگهانحال
وهواعوضش���د.س���تایشهاازدرودیوارفروریخت.همانهاباچهرههایمتظاهرو
قلنبهگوییهایکالفهکننده،تش���کراتقلبیخودراابرازداشتندوازدرتئاتربریونرفتند.
درخیابانپرسیدم:»آنمتلکگوییهاچهبودواینتعریفهاچه؟شماکههمهاشایراد

میگرفتید،چرابهخودمجریانبرنامهحرفینزدید؟«
یکیازآنانخندۀبلندیسردادوگفت:»اگرایرادشرامیگفتیمباردیگربلیطمجانی

برایماننمیفرستادتابیاییمودوساعتدیگرحالکنیم!«

دوشنبه  20 فوریه  1984
امروزبهمناسبتتولدجورجواشینگنت)George Washington(نخستنیرئیسجمهور
امریکا،همهجاتعطیلاست.غروبروزهایتعطیللوسآنجلسغمانگیزوگرفتهاست.
آدمازهوایگرگومیشوس���کوتس���نگنیاینشهرولنگارغصهدارمیشود.پنجسال
اس���تکهاولهرغروبدلممیگرید.بلندمیشومیکنواردرضبطصوتمیگذارمو

صدایگلپایگانیتویفضایخانهطننیمیاندازد.گلپامیخواند:
همهبرمیگردنازهرجاکههسنت

شباتویخونههاشون،
حتیاونکبوترا

مرینغروباتویآشیونههاشون
منماونغریبوتنها
کهیهآشیونندارم...

صدایگلپامرابهتهرانمیبرد:غروبهایتهران،شبهایش،دمصبحهایش،زمستانش.
راس���تیحاالهوایتهرانس���رداس���ت؟حتماًداردبرفمیبارد!تویاینشهروامانده
زمس���تانهاهمزمستاننیست.پنجسالاستبرفندیدهایم،برگزردندیدهایم،همهجا
سبزاست-همیشه-یکنواختویکدست.نهتابستانشمعلوماستنهبهارش.دلمبرای
س���رمایس���وزندۀتهرانوبرفوگلوالیکوچههایشلکزدهاست.دلمبرایگرمای
خفقانآورتهران،آفتابزلتابس���تان،خنکایدمصبحتویایوانوصدایخروخرکولر
همسایهیکذرهشدهاست؛برایصدایمناجاتسحرگاهماهرمضانذبیحیکه-حتی
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اگرمسلماننبودیواهلروزهونماز-ترابیدارپایرادیومینشاندوبهدلتمینشست؛
برایصدایتقیروحانیوبرنامۀبامدادش،صدایمخملیمانیازرادیویاتومبیلوقتی
ازش���دتشلوغیترافیکودودگازوئیلوصدایبوقکالفهمیشدی.حاالهمۀاینها
برایمانیکخاطرهاست،ویلچقدردورودستنیافتنی.حیفشد،حیف!گلپاهنوزدارد

میخواند:
ایدریغااشکگرمروزگارمبیقرارم،بیقرارم،بیقرارم.

سه شنبه  21 فوریه  1984
بایکخانمایرانی،کهمش���غولگذراندنآخرینامتحاناتدورۀدکرتایآموزشوپرورش
است،قرارمالقاتدارم.میخواهداطالعاتیدرموردمطبوعاتورادیووتلویزیونهای
ایرانیدرخارجازکش���ورگردآوریکند،تابراینوش���نترسالۀدکرتایشنقشرسانههای
همگانیایرانیدرمیانایرانیانخارجازکشورازآنهابهرهبگرید.موضوعبسیارجالبی
اس���تواوباعشقوعالقه،کوچکتریننکتههارایادداشتمیکند.یکیدوساعتیبا
ه���محرفمیزنیموازاینکهدرای���ندوره،اینکارجالبراانجاممیدهدبهاوتربیک
میگویم.مطمئنهستمهمۀایننوشتههاوآگاهیها،کهروزیبهصورتمجموعهوکتابی

چاپخواهدشد،ازنظرتاریخیاهمیتزیادیپیداخواهدکرد.
اگرهرکس-درایندوره-بهگونهایبهفکرگردآوریویادداشتبرداریآنچهدراینگوشۀ
دنیابرایرانیانمیگذردبیفتد،چقدرمیتوانگفتونوشتوضبطوثبتکرد.چهگنجینۀ
باارزشیخواهدشدتاآیندگانبتوانندبامراجعهبهآنبهارزیابیکارهایمادراینگوشۀ
دنیابنشینند.هرچهاینمجموعههابیشرتوپربارترباشد،امیدبهتجربهاندوزیوبهرهبرداری
درس���تازآزمودههابیشرتخواهدشد.کاشهرکسدررشتۀخودوباتوجهبهاستعدادو

عالقهوتخصصخویش،چننیکند.

چهارشنبه  22 فوریه  1984
تویصفمنتظرنوبتمتاپولجنسیراکهخریدهامبهصندوقداربدهم.جلویمنیکمادر
امریکاییبادخرتجوانش،کهدهیازدهسالهبهنظرمیآید،ایستادهاند.دخرتکیکبلوزو
یککیفپولدردستداردوبامادرچانهمیزندکهپولبلوزراخودشبدهد،کیفرا
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مادربرایشبخردتابعدپولشرابهاوپسبدهد.
مادرجدیوخش���نایستادهاستومیگوید:»دهباردیگرهمبگوییجزاینکهخودت
پولشرابدهیچارۀدیگرین���داری.وقتیپولهایترابهاندازۀکافیجمعکردیبیاو

اینکیفرابخر.خرجترابابودجهاتتنظیمکن.«
دخرتکاصرارداردازمادروامبگریدواوهمنمیدهد.باهمبگومگودارند.دخرتدلخور
اس���توازنگاهشپیداستچقدرکیفرا،کهبیشکبهایشازدهدالرهمبیشرتنبود،

میخواهد.مادربههیچعنوانراضینمیشوداینکاررابکند.
بحثوگفتگویشانبرایمجالباست.دردلمیگویمباالخرهبهصندوقکهرسیدندمادر
پولرابهدخرتمیدهدوبرایشمیخرد.ویلاشتباهمیکردم...مادرهمچنانبرگفتۀخود
پابرجامیماند،دخرتکپولبلوزرامیدهدوکیفراسرجایشمیگذاردوبادلخوری

ازآنجامیروند.
دوستیکههمراهمبودمیگوید:»ببنی.اگرمنوتوبودیمیاهرمادرایرانیدیگر،دلمان
طاقتنمیآوردوبرایشمیخریدیم.کیبنیماحسابوکتاببازکردنبابچهرسماست؟
پدرومادرهایایرانیبرایس���رویسدادنوخدمتکردنبهبچههایشانآفریدهشدهاند.

اینها؟انگارنهانگار.خدامیداندکدامشدرستاست!«
خودمانیم،کدامیکازاینشیوههادرستاست؟تربیتکودکبهشیوۀایرانیکهفرزندان
تاس���ننیبیستسیس���الگیهنوزمتکیبهپدرومادرهستندونانخورآنها؟یاایننوع
اس���تقاللدادنورهاکردنفرزندبهامانخودشازس���ننیکمنوجوانی؟حسابوکتاب

بازکردنبابچههایااحساسمسئولیتکردندرمقابلآنها؟
منهنوزبرایاینسؤالجوابیپیدانکردهام.ویلانگاردرتهدل،سبکخودمانرابیشرت

دوستدارم.

پنج شنبه  23 فوریه  1984
دراخبارشنیدمیکگروهبیستنفریخربنگارامریکایی،کهبرایتهیهخرببهالسالوادر

رفتهبودند،بهدستیاغیاناینکشوراسریوپسازچندروزآزادشدند.
اینروشخربخوانیآمریکاییهاهمجالباست.همۀکسانیراکهبارژیمحاکمبرسرزمنی
خودمخالفندوعلیهآنمیجنگند،بهیکنامنمیخوانند،اگردولتامریکابارژیمموجود



59

سرآش���تیوسازگاریداشتهباشدوبخواهدآنراپشتیبانیکند،مخالفانمیشوندیاغی.
اگردولتامریکابارژیمموجودمیانهاینداش���تهباش���دوبهمخالفانکمککندتاآنرا
سرنگونکنند،یاکودتابهراهبیندازند،نامآنهامیشودجنگجو.اگرخودامریکابخواهد
ازکارشوروی،یاهرکش���وردیگرحریفسردرآوردوافرادیرابرایکسباطالعاتبه
آنجاگسیلدارد،نامآنهامیشودمأمورانامنیتی.اگرآنهاچننیکاریبکنند،نامافرادشان
میشودجاسوس.اگرامریکاپایگاهیدریکیازکشورهایغربییاآسیاییبناکند،برای
دفاعاستواگردیگراناینکاررابکنند،تجاوزبهحریمآزادیوقراردادهایبنیالمللی.
البتههمنیقضیهازآنسوهمصادقاست.یعنیهمنیروشازسویحکومتهایحریف

هم،درموردمردمامریکاودولتامریکا،بهکاربردهمیشود.
بیجهتنیستکهمردمامریکاازشنیدناسمشورویوکمونیزمهراسانمیشوندومردم
آندیارازشنیدنامریکاوکاپیتالیزمرنگازرخسارشانمیپرد.وقتیحکومتهاسازهارا

چننیکوکمیکنند،مردمالجرمهماهنگباآنواداربهرقاصیمیشوند!

جمعه  24 فوریه  1984
امروزازس���ویپلیسلوسآنجلسدومسئلۀجالبدررابطهبامسابقاتالمپیک،مطرح
شد.رئیسپلیساعالمکردکهازهماکنونتاپایانمسابقاتالمپیک1984لوسآنجلس،
سختگرییومراقبتهایویژهایانجامخواهدشد.درتمامزمینهها،کوششفراوانبهکار
خواهدرفتتامسابقاتدرنهایتنظموبدوندرگرییهاینامطلوبانجامشود.بههمنی
جهتپلیس،فعاًلدردوزمینه،مشغولفعالیتگسرتدهتریمیشودوموارددیگرهمبعدًا

اعالمخواهدشد.
مورداول،س���ختگرییدربارۀنوجوانانوکودکانزیرهجدهس���الاستکهمطابقیک
قانونقدیمیاجازهندارند،بنیس���اعتدهش���بتاپنجبامداد،بدونهدفوبرنامهدر
خیابانه���ابگردند.درپیاینتصمیموبهکارگرفنتقانونقدیمی،جمعهشبگذش���ته،
پلیسلوسآنجلسدویس���تنوجوانرا،کهدرمحلۀوستوود)Westwood( بهگردش
ورفتوآمدمشغولبودند،دستگریوروانۀبازداشتگاهموقتکرد.البتهچندساعتبعد
آنهاراباضمانتوالدینش���انآزادساخت.ازقرارمعلوماینروشکماکانادامهخواهد
داشت.دوم،سعیدرگذراندنقانونیاستتابراساسآنمشاغلمختلفیکهبهنوعیبا
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مسائلماوراءالطبیعهدررابطههستند،ممنوعاعالمشوندودکانفالگریانوطالعبینانو
ستارهشناسانومنجمنیتختهشود.

هردویاینتصمیمات،ازجانبگروهیازشهروندانلوسآنجلس،مورداعرتاضقرارگرفته
وبااستنادبهتجاوزبهحریمآزادیدیگران،بهبحثوگفتگویمخالفوموافقگذاشته
شدهاست.درهرحالنتیجۀاخالقیحکایتایناستکهخانوادههایایرانیفرزندانشان
راازوجوداینقانونآگاهکنندتابیجهتهوسهواخوریدروستوودبهسرشاننزند،
چونممکناس���تاززندانپلیسسردرآورند.گروهیهمکهاززوربیکاریبهفالقهوه
وورقواینقبیلمشاغلروآوردهاند،تادرآمدیکسبکنند،هوایکارراداشتهباشندکه

ممکناستنانماوراءالطبیعهبهآجرتبدیلشود.

شنبه  25 فوریه  1984
یکهفتهبیشرتاستکهبههرکجاپامیگذاریم،بحثبرسرشرطبندیمسابقهسوپربال
)Super Ball( اس���ت.دررادیو،تلویزیونوروزنامههاقیامتیبرپاس���ت.خانمهاوآقایان
ورزشدوس���توهوراکشامریکاییدارندخودشانرابرایفردامجهزمیکنندتادوسه
ساعتیراجلویتلویزیونبهخوردنچیپسوآبجووهمربگربگذرانندومسابقۀسوپربال
تماشاکنند.همانبرنامههاییکه،چندسالپیش،درایرانودرروزهایاجرایمسابقات
فوتبالتاجوپرسپولیساجرامیشد.شرطبندیهایکوچکوبزرگبهراهمیافتاد،ملت
ازصبحجلویورزشگاهصفمیکشیدندوهزارانهزارنفربهتماشایپاسدادنتوپ

بنیدوگروهحریفمینشستندوهورامیکشیدندیاحرصمیخوردند.
یکاستاددانشگاهپرحوصلهوعالقهمنددانشگاهبوستون،کهمدتدهسالدربارۀصد
وس���یوهفتپیشبینیجورجاورول)George Orwell( درکتاب1984بهتحقیقو

بررسیمشغولاست،دیروزدریکمصاحبهمیگفت:
-اگرتمامصدوسیوهفتپیشبینیجورجاورولبهوقوعنپیوستهاست،منمیتوانم
حداقلصدپیشبینیاورابشمارمکه،دردنیایامروزودرهمنیامریکا،جریاندارد.یکی
ازآنهاهمهمنیس���وپربالاس���ت.اورولدرکتابشازروزهایویژهایناممیبردکههمۀ
مردمکشورمجبورنددرتظاهراتبهنفعبرادرارشدشرکتکنندیادرمقابلصفحاتبزرگ
تلویزیونیکهدرمحلکار،خانههاوسرچهارراههانصبشدهاستبایستندوحضورخود
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رادرتظاهراتثابتکنند.حاالاگراسمبرادرارشدرابگذاریمسوپربالشمابگوییدببینیم
چهتفاوتیباآنچهاورولترسیمکردهاستمیبینید؟

دوشنبه  27 فوریه  1984
واردبانکمیشوم.نیمبیشرتبانکرابستهاندچونسرگرمبازسازیوتغیریدکوراسیونهستند.

ازکارمندیسؤالمیکنم:»ازچهکسیمیتوانمپولبگریم؟«
اشارهبهماشنیاتوماتیکمیکندومیگوید:»ازدستگاه.«

ب���ادلخوریبهطرفدس���تگاهم���یرومودکمۀش���روعکاررامیزن���م.رویصفحهبا
حروفکمپیوتریدستورکارنوشتهمیشود.دستورهاراانجاممیدهموپولرامیگریم.ویل
هیچخوشمنمیآید.دلممیخواستبایکنفرحرفبزنم،اوهملبخندیبزندوبگوید:
.”Thank you":سپسپولرابشمارد،بدهددستموبگوید Hi, how are you today?

گاهدشمنتکنولوژیمیش���وموازاتومانیزممتنفر،اینهارقبایبیرحموبیاحساسو
پرزورترانسانهاهستند.هرروزهمتعدادشانبیشرتمیشود.ربعچهارمقرنبیستم،همواره
بهعنواندورهایبهیادخواهدماندکهانس���انهاراههاوکانالهایارتباطیجدیدیبرای
رس���یدنبهدیگرانکش���فواخرتاعکردند.عصرحاضر،عصراطالعاتوتکنولوژیو

اخرتاعاتیاستکههررویسکهاشبهسوییچشمدارد.
ازیکسوباافزایشتولید،روزبهروزامکاندسرتسیهمگانبهاطالعاتودانستنیهابیشرت
میش���ود:درنتیجهتکنولوژیامروزیکپدیدۀمردمیاست.ازسویدیگرهمنیامکان
دسرتسیهمگانیبهآن،خطراتیبهدنبالمیآورد:ساخنتافرادبیهویتوتنهاومنزوی

وبیابتکارکهتنهابلدندکلیدهارافشاردهند.
دانس���تنیهاوآگاهیهاینیمقرناخریبااکتش���افاتواخرتاعاتتمامسدههایگذشتۀ
تمدنانسانیبرابریمیکنند.استداللپژوهشگرانودانشمندانامروزیایناستکهمغز
انس���انگنجایشجایدهیاینهمهاطالعاتوآگاهیهارانداردوبههمنیعلتباید
جانشینیبرایخودبیابدکهکمپیوترنمونهایازآناست.انسانفردافقطبرایبهکارگریی
ماشنیهاودستگاههایمختلفتکنولوژیکآموزشمیبیند.درعوض،ایندستگاههای
دکمهداربهجایاوفکرمیکنند،بهجایشحس���ابمیکنند،برایشپروندهمیس���ازند،

آگاهیهاراگردآوریمیکنندوبههنگامنیازحاضروآمادهبهاوبازپسمیدهند.
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واکنشانسانشرقیدررویاروییبااینغولعظیمدرحالگسرتشورشدجالباست.
آیاجنبههایمنفیومثبتتکنولوژیبرایمابههمانگونهاستکهبرایانسانغربی؟

سه شنبه  28 فوریه  1984
ازطرفکمیت���ۀبرگزاریمس���ابقاتالمپی���کلوسآنجلس،گروهیبهمدرس���ۀبچهها
رفتهاند.کالسبهکالسبادانشآموزاندبریستانیصحبتکردهاندوازآنهاخواستهاندکه
بهعن���وانداوطلببهکم���کاینکمیتهبروندومس���ئولیتهاووظایفیبهعهدهبگریند.
برایبرگزاریاینمسابقه،بودجۀکافیپرداختدستمزدندارند.پنجاههزارنفرداوطلب
میخواهندک���هوظیفۀراهنما،مرتج���م،راننده،همراه،مهماندار،مأم���ورانتظاماتواین
قبیلکارهارابهعهدهبگریند.بچههاس���رذوقآمدهاندوازاینکهش���نیدهاندبهکارشانو
وجودشاننیازدارند،احساسغرورمیکنند.همهباعشقوعالقهمشغولپرکردنپرسشنامه

ودرخواستکارهستند.
وقتیکارهابهدستمردمسرپدهشود،وقتیهمهدرمقابلانجامیککارگروهیاحساس
مس���ئولیتبکنند،نتیجهاشحتماًخوبمیش���ود.میدانمایننوجوانانزیربیستسال
نریوهایمطمئنیهستند-پرشوروبااشتیاق.کافیاستبلدباشیچگونهباآنهاحرف

بزنیوخواستهاترامطرحکنیتاآنهاباآغوشبازبهسویتبیایند.
دوراننوجوانیخودمرابهیادمیآورم.هیچکسمارابهحس���ابنمیآورد.اگرقراربود
درخانهیادرمدرسه،کاریانجامشودوتوپیشقدممیشدی،میگفتند:»بچهجان!حاال
برایتوزوداست،توهنوزعقلتنمیرسد،اینکاربزرگرتهاست.«درنتیجههمۀآننریوها

هرزمیرفتوبیفایدهمیماندچوندخالتدرکاربزرگرتهاجایزنبود.
کاشاالنهم،درجنگیکهدرگریاس���ت،بهنوجوانانهم���نیحرفرامیزدندوآنها
رابیجهتبهدخالتدرکاربزرگرتهاتشویقنمیکردند.تنهاکاریکهکاربزرگرتهاست،

همانجنگاستوبس.

چهارشنبه  29 فوریه  1984
گفت:»امروزدرستپنجسالهکهازایرانبریوناومدموواردخاکامریکاشدم!«

دوبارهزیرلبزمزمهکرد:»پنجس���ال!یکعمره!چگونهدوامآوردم؟خودممدرحریتم.
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منکهاگهدوماهازایراندورمیموندمدچارافسردگیمیشدم،پنجسالهایرانروندیدم
ومثلاینهکهدارمبهاینوضعهمعادتمیکنم.اینشبده!«

نه،هنوزهمبهاینوضعخونگرفتهاست.همنیکهحسابروزوسالوماهرادارد؛همنیکه
وقتیاسمایرانرامیآورد،رنگرخسارشبرمیگرددودستهایشرابههممیمالدو
رویزانویشمیزند،نشانۀایناستکهعادتنکرده؛همنیکههنوزانگلیسیرایادنگرفته
ودستودلشبهکارنمیرود،یعنیعادتنکردهاست.نههنوزهیچکدامعادتنکردهایم.

مدتیمیگذرد،
روزگاریستدراز،
کهمنافسرده

یکتماشاگردرماندهشدم.
ازمیانشوروغوغایدرونصحنه،

پابدینسوینهادمناچار.
میخکوبقفسآهنیتنهایی،
یکتماشاگربیمایهشدم.

چشمخوددوختهامبردروبام،
گوشبگرفتهبهآوایبلندفریاد،

دستهابستهبهزنجریزمختتکرار،
پایدربندسخنهایماللآوروپوچ،

چهرهآمادۀلبخندبهآن
صورتکهایغریب،

یکتماشاگرسرخوردهشدم.

وهچهجانسوزوغمانگیزاست
مردمانرادیدنوباورنکردن،
ازحضوراینوآنلذتنربدن،

حرفهاباپارسنگعقلومنطقوزنکردن،
شاهدتکرارپوچیدرهمهاطرافبودن.
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خندهکردن،
گریهکردن،

عشقورزیدن،
ویلچونآببرکه

ساکنوبیموجبودن.
گورسردومرمرینخاطره
بادستخودهموارهکندن.

وهچهجانسوزوغمانگیزاست
درتماشاخانۀاینزندگانی،
نقشخودبازینکردن!

یاکنارصحنهبنشسنتوبازیگرنبودن!

وایبرمن
کهدراینقعرفراموشیودرد،

ازخودخویشتنمدوروغریب
یکتماشاگرواماندهشدم.

پنج شنبه  اول  مارس  1984
بهدنبالیکردیفبرنامههایسخرنانیپژوهشیوآگاهیدهندهکهازسویانجمنایرانیان
باعنوان»چرادرایرانانقالبشد؟«برگزارمیگردد،امشبپایصحبتویلیامسالیوان
Saullivan  William آخرینس���فریامریکادرایراننشستیم.سالیواندریکسخرنانی

مفصلبهنکاتزیادیاشارهکردوگاهشمارانقالبراازدیدگاهخوددربرابرماگذاشت.
ازدیدارهایروزانهوبیشمارخویشباشاهفقیدگفت؛ازبالتکلیفیشخصاولمملکت
درآنروزهاوپرس���شهایمکررویدربارۀتصمیمگرییه���ایوزارتدفاعووزارت
خارجهوکاخسفیدحرفزد؛ازاینکهنهایتاًبهشاهتوصیهکردازایرانخارجشودسخن
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ران���د؛ازورودخمینیبهایرانواز14فوریه1979،روزحملهبهس���فارتامریکاومنزل
مس���کونیاشیادکردوباالخرهدیدگاههایخ���ودرادربارۀاینکه»چرادرایرانانقالب
ش���د؟«بیاننمود.دراینبخش،سالیوانخاطرۀروزیراتعریفکردکهامریعباسهویدا
نخس���توزیروقتایران،ازاوگلهکردهوگفتهبود:»شماامریکاییهابارشوهدادنهای
چپوراستخودبهمردمما،بهرواجفساددرایرانکمکمیکنید!«سپسافزود:»منبه
هویداگفتمرشوهخواریدرتاریخایران،سابقهایبسیارطوالنیدارد.مملکتشماقرنها
قبلازکشورمنبهوجودآمدهاستوخراجدادنازسنتهایرایجایرانیاست.مارشوه

رابهمملکتشمانیاوردیم!«
آخرینسفریامریکادرایران،بهنکاتفراواندیگرینیزاشارهکردکهدرخورتأملبودند
ویلایندونکتهبهمذاقبسیاریازشنوندگانخوشنیامد.دربخشپرسشوپاسخیکی
ازحضاربااعرتاضبهسالیوانگفت:»حاالکهمملکتمارابهباددادیدشبهاراحت
میخوابید؟«سالیوانروبهاوکردوگفت:»منکهسفریشمانبودمتامملکتشمارانگاه
دارم،منسفریامریکابودمومسئولچهلهزارامریکاییمقیمایران!برایامنیتونجات
آنهابههرکاریکهمیتوانستمدس���تمیزدم.ویلشما!شماییکهپولهایبادآوردهرا
برداشتیدوشاهومملکتخودراتنهاگذاشتیدوفرارکردید،حاالراحتمیخوابید؟خود
شاهچندبارایننکتهراباگلهمندیبامندرمیانگذاشت!«دراینهنگامیوسفمازندی
روزنامهنگارایرانیبهمیانحرفاوپریدوگفت:»اگرتوسفریکشورخودتبودی،چرا
دس���توررئیس���ترااجرانکردی؟توچگونهبهخودتاجازهمیدهیمارادزدوفراری
بخوانی؟«سالیواننگاهیبهمازندیکردوجملهایگفتکهشایدمفهوممحرتمانهاشاین
باشدکه:»جو،منتراخوبمیشناس���م،خودتهماینرامیدانی!«مازندیازپاسخ
ویبرآشفتوتهدیدکردکهاورابهدادگاهخواهدکشاند.جلسهبههمخوردوسخناننادر
صالحهمبرایایجادنظممجددبیفایدهماند.گویاهنوزبرایبررسیهاوگفتگوهایبدون

حبوبغضوتحملشنیدنسخنانمخالف،زوداست!

دریغ!جلسهایکهمیتوانستس���اعتیدیگرطولبکشدونکاتیرابرایثبتدرتاریخ
روشنکند،نیمهتمامماند.
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جمعه  2 مارس  1984
حوایلظهر،یکس���اعتیپسازآمدنپس���تچی،تویخیابانمح���لزندگیما،تکو
توکسروکلهچندتاآدمپیدامیشود.خانمهایخانهوگهگاههممردهایخانهمیآیند
ونامههاراازتویصندوقپس���تبرمیدارند.درهرخانهاییکدس���تهپاکتوکاغذ
میرود.مثلاینکههش���تاددرصدکاراینمملکتبانامهوپس���توبیس���تدرصدبقیه
باتلفنانجاممیش���ود.ازهمهجابرایتاننامهمیآید:بیمههایمختلف،فروش���ندهها،
سازمانهایگوناگونانتفاعیوغریانتفاعی،آب،برق،گاز،مدرسه،دانشگاه،روزنامهو
مجالت،معامالتملکی،استخری،باغبان،نظافتکار،ادارۀمالیات،بانکوهزارجای
دیگر.میانآنهانامههایجالبیهمبهدس���تتانمیرس���د:التاری،شرطبندیوحتیاز
قربستانیامردهشورخانه.همهبرایخدمتیاجنسخودشانتبلیغمیکنند.گاهیهماز
س���ازمانهایآمارگرییوپژوهشی،یکبیستوپنجسنتی،یکمداد،یکمدال،یک
عکسبرگردانوامثالاینراتویپاکتبرایتانجایزهمیفرستندکهجوابسؤاالتشانرا
بدهید.عدهایهمنمونههایکوچکاجناسمختلفرابرایتانمیفرستندکهمشرتیشان
بشویدویادستهدستهکوپنتویپاکتهایبزرگفریبندهمیگذارند.مناسمایننامهها
راگذاش���تهامپیامربانجامعۀمصرفی.همهشمارابهمصرف،آنهممصرفهایغریالزم،
تش���ویقمیکنند.البتهبعضیپیشنهادهاچندانهمبهدردنخورنیستند،)مثلخریدگورو
سنگقربوازاینقبیل(ویلاشکالکارایناستکهبامزاجماایرانیهاسازگاریندارند.
وقتینامهایازیکمؤسس���ۀتدفنیومردهشورخانهمیآیدکه:»بفرماییدتازندههستید
برایخودتانگورومقربهبخرید«ماایرانیهالجمانمیگرید.بهشانبدوبریاهمیگوییم
وتویدلمانغرمیزنیم:»فالنفالنشدهراستوپوستکندهمیگهفکرمردنتوکردی؟

اقاًلیکخداینکرده،دورازجانشماهمچاشنیشنمیکنه!«
ویلایندیگرشوخیبردارنیست،شرتیاستکهدرخانۀهمهمیخوابد.البتهاگرخدای
نکرده،درخانۀکس���یخوابید،آنوقتاطرافیانمتوجهمیشوندکهچقدرمخارجکفنو
دفندراینمملکتگرانوباورنکردنیاس���ت.درنتیجه،بهسرکردگانجامعۀمصرفی
اجازهمیدهندکهبرایتشویقدیگرانگاهوبیگاههممقربهوگورستانرابهبهایحراج،
یابهقولخودشانSaleبفروشند.بهامریکاییطبقۀمتوسطهم-کهتمامعمربهزندگی
قس���طیوخریدحراجیعادتکردهاس���ت-حقمیدهنداگردرعنفوانجوانیمقربۀ
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اوکازیونپیداکرد،آنرابخردتاپسازمردنسرشبیکالهنماند.

شنبه  3 مارس  1984
بحثبرس���رهرنمندوروشنفکربودووظایفشان.هرکسسؤایلمیکردونظریمیداد.
جانکالماینکهبایدبنیدوگروههرنمندانوروشنفکران،یعنیآنکهمبارزوچارهگراست
ومردمرابههیجانمیآوردوچونسکانداریبههدایتمینشیندوآنکهفقطوظیفۀخود
رابیانحقایقمیداند،قایلبهتفکیکشد.دوستیاینقطعهرا،کهنمیدانستازکدام

نویسندهاست،برایجمعخواندوسؤالنویسندهرابهاینگونهمطرحکرد:
»آیاافرادیکهمعتقدند،میگویند،مینویسندومیاندیشند،کسانیکهباوردارندباحرفشان،
سرنوشتملتیاملتهاییراتغیریمیدهند،سرمشقهاوآرمانهاییکملترادگرگون
میسازندوازیکملت،ملتدیگریمیسازند،هرنمندانوروشنفکرانمسئولوشاعران
متعهدهستند؟آیاآنهاییکهازگفتارکردارمیسازند،باکالمنهضتویاشعرشوروهیجان
میآفرینند،یعنیآفرینندگانهرنانقالبی،مبارزانراستنیهستندیاآنهاییکهبهبهانۀشاعر
صمیمیبودنآینۀتمامنمایجامعۀخودمیش���وندوسعیمیکنندتاابد،منعکسکنندۀ
سس���تیهاوتباهیهاباشند،کس���انیکهنوحهوندبهسرمیکنندوبااینکارآبیبیشرتبه
آسیایانسانخوردکنستمگرانمیریزند.آیاآنشاعرونویسندهوهرنمندیکهسخنگوی

رنجاست،کارشصحیحاستیاآنکهچارهگراست؟«
دوستدیگریگفت:»برایاینکهدرگرییراپایاندهم،همهرابهیکداوریمنصفانه
دعوتمیکنم.وجودهردویاینگروهبرایاجتماعالزماس���ت.همهرنمندمبارزوهم
هرنمندسخنگویدردورنج.هردوهممیتوانندوهمبایدمسئولومتعهدباشند.ویلآنچه
برهیچیکازآنانجایزنیس���ت،خیانتوگمراهیاست.هریکازایندوگروهکهگمراه
ش���ودوخیانتکن���د،دروغبگویدوبفریبد،خطریاس���تبزرگبرایمردموس���می
استکشندهبرایاجتماع.بهجایاینکهبنشینیموببینیمفالنهرنمندیاروشنفکرچارهگر
استیاسخنگویرنج،جویاشویموببینیمآیاصادقاستیاخائن،انساندوستاستیا

خویشنتپرور.اینمهماست،نهآنچهشمابرسرشدعوادارید.«
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دوشنبه  5 مارس  1984
بازهمعدهایراهافتادهاندوبرایآزادشدنفروشماریجوانانطقوخطابهراهانداختهاند.
اینبحثقدیمیکهخوش���بختانهتاامروزبهآزادیفروشماریجوانادرامریکانکشیده
است،هرچندگاهیکباربرسرزبانعدهایازطرفدارانآزادیفروشماریجوانامیافتدو
تنوبدنبس���یاریازپدرومادرهارامیلرزاند.وضعماپدرومادرهایایرانیهم،کهدر
میانهزارانگرفتاریدیگربااینمشکلوجودووفورموادمخدردربنیجوانانامریکایی
دستبهگریبانهستیم،غمانگیزاست.گرچه،باممنوعیتفروشآن،بازهمجواناندرامان
نیستندوهزارانداللوقاچاقفروشهرروزهدرهرگوشۀاینشهردرکمینشانهستند،ویل
حداقلاینپشتوانههستکهاگرپدرومادریبخواهندفرزندانشانراازخطراینقبیلمواد

آگاهکنند،میتوانندبهممنوعیتفروشآنبهعنوانیکدلیلموجهاشارهکنند.
فکراینکهموادمخدرواعتیادچهبالییبرسرجواناندرسرتاسردنیامیآورد،انسانرا
دچارسرخوردگیمیکند.راستیچرانسلجواناینچننیتیشهبهدستگرفتهاستوبه
ریش���ۀخودمیزند؟هیچازخودتانپرسیدهایدحالوهوایدنیایفرداباایننسلجوان

چگونهخواهدشد؟

سه شنبه  6 مارس  1984
تلفنراکهبرداش���تمصدایآش���نایمهندسراش���دیدوس���تدیرینخانوادگیبود.از
ونکوورکاناداتلفنمیکردوس���المواحوالرپس���یوخوشوبش.سپسدرموردوضع
وچگونگ���یکاردرلوسآنجلس،حالوهوایایرانیه���ا،قیمتکرایهخانهواینقبیل
آگاهیهاپرسید.میگفتقصدداردبهلوسآنجلسبیاید.تعجبکردم،چونسالگذشتهکه
برایگ���ردشب���هاینجاآمدهبود،بس���یاراززندگیخوددرکاناداراضیوخوش���حالبه
نظرمیرس���یدوهمهراتش���ویقبهکوچکردنبهآندیارمیکرد.صادقانهودرچندجمله

درددلکردکهدرآنجاخیلیغریبوتنهاست.
میگفت:»پسرموقتازدواجشرسیده،دخرتمبزرگشده.اینجاتعدادخانوادههایایرانی
انگشتشمارند.منوهمسرمهمدلماننمیخواهدسعیدزنخارجیبگرید.فکرکردیم
درلوسآنجلسجمعایرانیهاجمعتروتعدادشانبیشرتاستوآدمکمرتاحساسغریبی

میکند.«
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گوشیراکهگذاشتمکلمۀغربتدرذهنمنقشبستهبود.ازپنجره،خیابانرانگاهمیکردم.
خانمپالتکنی)Plotkin( همسایۀتنهایهفتادسالهامرادیدمکه،مثلهمیشه،شلوارصورتی
وبلوزقرمزشراپوشیدهبود،آرایشمفصلیکردهبودوآهستهوبااحتیاطپاهایلرزانش
رارویاسفالتخیابانمیکشاند.پریزنچندسایلاستبیوهشدهوبچههایشهرکدام
درگوشهایازامریکابهزندگیمشغولند.او-تکوتنها-دریکخانۀکوچکقدیمیبا
سگودوقناریاشروزهایکسالتباریرامیگذراند.گاهبههنگامراهپیمایی،دستیدر
جیبمیکندوآبنباتیدرمیآوردوبهکودکیکهرویچمنهاسرگرمبازیاست،تعارف
میکند)کهالبتههمیشههممورداستقبالقرارنمیگرید(.شایدمیخواهدبااینکاربهزبان
بیزبانیبگویدکهتنهایموغریب،درزادوبومخویشهمزبانوهمدمندارم،گوشیشنواو
زبانیگویامیخواهم.نگاهمهمچنانبهاوست.راستیاوغریبتراستیامهندسدوست
ما،یاهموطنیکهازایراننامهمینویسدوگالیهمیکندکه:»عزیزم!ازغربتننال،مادر

وطنبیشازتواحساسغربتمیکنیم.اصاًلوطنغربتشدهاست!«
پاسخمرارهیمعرییمیدهدکهمیگوید:

دورنهایتاکهکنمشکوهزدرددوریت
آهکهمیکشدمراهجرتودرکنارتو

بیجهتیاباجهتنمیدانم،ویلاحساسآرامشیمیکنمکهاگرغریبم،نهخانمپالتکنی
هستمونهنگارندۀنامه،درکشوریدیگرغریبم.اگراندوهگینم،دستکماندوهمنازاین

دوسبکتراست.

چهارشنبه  7 مارس  1984
مجلس���یبودمح���رتموجمعیایرانیگردهمآم���دهبودند.تنقالتایران���ی،بزمایرانی
وموس���یقیایرانیبهراهبود.اس���بابواثاثیۀخانهتاحدممکنایرانیبود:درهرگوشه
وکنارییکلگنمسی،یککاسۀمرغی،یکتکهفرشنائنی،یکتابلویمینیاتور.شام
راهمکهکشیدند،همۀغذاهاایرانیبود.خالصهکوششعجیبیبهکارگرفتهشدهبودکه

فضایایرانیبهوجودآید.
درگرماگرمهمنیفضایایرانیبهیادآوردمکهانسانهاهمیشهبهاهمیتچیزهاهنگامیکه
ازمیانرفتندبیشرتآگاهمیشوند،تازمانیکهدرزندگیشانحضوردارندوباآنهازندگی
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میکنند.تاوقتیدرایرانبودیموهمۀایننمادهاپریامونمانزیاددیدهمیش���د؛تاوقتی
تاریخ،هرن،ادبیات،اخالقوارزشهایخودراداشتیم،هرگزنمیپرسیدیمکهایرانیبودن
چیس���ت.درستاززمانیکهدیگرنتوانستیمبهآنمعناایرانیباشیم،یادمانافتادکهباید
ایرانیبود.هیچیکازمافراموشنکردهاس���تکهچهمسابقۀپرهیجانیبرایدورشدن
ازاصل،بینماندرگریبود.چهحقریمینمودآنچهایرانیبودوچهجلوهایداش���تآنچه
مارکفرنگیبرخودحملمیکرد.حاالهمهدلمشغولیمتانمایشجالبایرانیبازیرا
درآوریموبهدنبالقابکردنوبهدیوارکوبیدنمریاثهایتاریخیباشیم.ویلاینهمیک
خودنماییمدروزاست،بدونآنکهعمقوریشهایداشتهباشدوبارمثبتیراحملکند.
آنچهمیبینیمکارهایدستیایرانی،غذایایرانیونقاشیایرانیاست،ویلآنچهتجربه
نمیش���ودومیداننمایشنمییابدوطنپرستیایرانی،عرقملی،غرورملی،عزتنفس
ایرانیبودنواحس���اسوابس���تگیبهآبوخاکایراناس���ت.بله،دراینجاهمگاهدر
جاییکهپریامونتراپدیدههایقابللمسایرانیپرکردهاستمینشینی،ویلکمرتحال
وهوایراس���تنیایرانیرامیبینی.چونحسمیکنیدلهابرایقرمهسبزیوریحانو
نانبربریتنگش���دهاست،نهبرایارزشهایراستنیوواالیفرهنگدیرپایایرانیو

ویژگیهایقومیوملی.

پنج شنبه  8 مارس  1984
مادرازاوضاعجوانانورفتاروکردارشانگلهمیکرد.ازچشمانشآثارنگرانیودلواپسی

رازودحدسمیزدی.
میگفت:»ازویژگیهایدورۀجوانی،امیدواریاس���ت.ویلدربس���یاریازحرکاتو
حاالتجواناناینجا،نش���انههاییأسوناامیدیدیدهمیشود.درهرگوشهوکناریکه
میروی،اینگروههایپانکباآنقیافههاوحرکاتعجیبجلویتس���بزمیش���وند.در
رویاروییبااینهاوموجهایتازهایکههرروزازراهمیرس���ند،آدمسرگردانمیماندکه
دنیایفرداچگونهادارهخواهدشد.ایننسلجوانکهگردانندگانجهانفرداهستند،بااین

سرگشتگیچگونهمربیانوراهنمایانفرزندانخودخواهندشد؟«
مادرحقداش���ت.بس���یاریازپژوهش���گرانحالتورفتاراجتماعیجوانانرا-درهر
جامعهای-معیارشناختتعادلآنجامعهمیدانند.آنهامیگویند:»اگربنیخواستهاو
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امیالوآرمانپرستیجوانانوواقعیتهایاجتماعیچننیتعادیلبهوجودنیاید،جامعهناظر
برخوردهاوواکنشهایشدیدیمیشودکهبهباورماعصیاننسلجوانلقبمیگرید.«
جامعهشناسانوروانشناسانوضعجوانانمغربزمنیوسرکشیهایگوناگونآنهاراکه

نوعیفرارجلوهکردهاست،بهسهدستهتقسیمکردهاند:
»اولفراریپرخاشآمیزنسبتبهوضعموجودوداشنتحالتهاییآرمانپرستانهوفعال،که
ازتوسلبهخشونتهماباییندارد.اهلفن،اینحالترادرمقایسهباجبههجنگفرار

بهجلومیگویندکهمجسمکنندۀگونهایفرارآمیختهباشهامتاست.
دومفراریپرخاش���گرانهنسبتبهوضعموجودباداشنتحالتمنفی،کهروانشناسانآن
رانوع���یمالیخولیا)Melancholy( مینامندوگوش���هگرییودرخودفرورفتگیتجلی
آناست.بازهمدرمقایسهباجبههجنگمیشودفراربهپشتجبههکهنتیجۀآنفراراز

رویاروییباخطروپناهبردنبهخوداست.
سومفراریهرچندپرخاشگرانه،ویلبیشرتحاشیهای.یعنیجوانانیازایندست،ازمنت
جامعهکنارهگرییمیکنن���دوگوییبهجهانالتفاتیندارند.اینگروه-درمغربزمنی-
غالباًبهس���رزمنیهایدوردستمسافرتمیکنندویابهمبانیفکریومذهبیملتهای
دیگررومیآورندوخواهانیکنوعحادثهجوییعاطفیوروانیهستند.کسانیراهمکه

بهموادمخدرمتوسلمیشوند،میتوانازاینگروهدانست.«

درهرحالواکنشنسلجوانویاعصیانآنهابههریکازسهصورتیکهگفتیماعرتاضی
استنسبتبهوضعموجود.ایناعرتاضرابایدجدیگرفت.

جمعه  9 مارس  1984
پدربادلخوریمیگفت:»پیازس���نبلهایسفرۀهفتسنیپارسالراکهدرباغچهکاشته

بودم،سبزشدهاندوهمنیامروزوفرداگلمیدهند.«
علتدلخوریاشمعلومبود.هنوزدوهفتهایبهعیدماندهاستوبعیدنیستامسالهم
مثلسالپیش،گلهاقبلازفرارسیدننوروزخشکبشوند.میگفت:»دوبارهبایدبرای

خریدسنبلاینطرفوآنطرفبدویم.«
ازنخس���تنیعیدهاییکهبهامریکاآمدهبودیمخاطرۀخوشینداشت.اولنیودومنیعید
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نوروزکهاصاًلسنبلیندیدیم.هیچگلفروشیهمنامآنرانشنیدهبود.ازعیدسوم،ایرانیها
شروعکردندبهکاشنتوعرضۀسنبل-بهعنوانگلزینتیداخلگلدان-وسالبعدازآن

همهجافراوانشد.
گفتم:»غمنیست،امروزگلسنبلهممثلبقیۀتولیدهایدیگراینکشورهمهجافراوان
اس���ت،ویلاش���کالکاردرایناس���تکهمثلاغلبگلوگیاههایاینکشور،قالبیو

دلناچسبوبیبوست.«
گلهادرکالیفرنیادرش���توبزرگوخوشرنگوروهستند،ویلهیچرایحهایندارند.
عمرشانهمکوتاهاستوچونبقیۀفرآوردههایکشورهایمصرفی،ناگزیرظرفچندروز

ازبنیمیروندتاچیزدیگریجایشانرابگرید.
راستیچهاتفاقیبایدبیفتدتاگلومیوهوبرگوگیاههمماهیتخود،یعنیرنگوبوو
مزهراازدستبدهند؟دردنیاینباتاتهمتقسیمبندیجوامعمصرفیوجودداردیابشر

دارداینویژگیرابهآنهاهمتحمیلمیکند؟

شنبه  10 مارس  1984
درخانهرازدند.پشتدریکپسرویکدخرتکوچکایستادهبودند.کاغذوقلمیدردست
هرکدامشانبود.بالبخندسالمکردندوجمالتیراکهمعلومبودازقبلحفظکردهاند،به
زبانآوردند.میخواستندباگروهیازهمکالسانوهممدرسهایهاومعلمشانبهیکگردش
علمیبروندوداشتندبرایاینبرنامه،پولگردآوریمیکردند.مدرسۀخودشانبودجهای
برایاینکارنداش���ت.آنقدرباصمیمیتوراحتوشمردهحرفمیزدندکهبرایمن
ایرانیباورنکردنیبود.من،همیشهبچههایخودمانرادیدهامکهچگونهبرایگفنتیک
جمله،جانآدمرامیگریندوآنقدرباموودستوسرولبشانورمیروندواینپاوآن

پامیشوندکهخستهاتمیکنند!
چهویژگیدرآموزشوپرورشاینسرزمنیوجودداردکهچننیاعتمادبهنفسیرابهبچهها
وبعدازآنبهبزرگرتهامیدهدکهآراموراحتدرمقابلدیگرانحرفمیزنند،سخرنانی
میکنندوجلویدوربنیتلویزیونبرنامهاجرامیکنند)حتیبهعنوانیکتماشاگربدون
تجربه(؟ماایرانیهادربزرگس���ایلهمنمیتوانیمراحتدرمقابلدیگرانحرفبزنیم،
بخندیم،ابرازعقیدهکنیمونظرمانرابگوییم.ازترساینکهبهدیگریبربخورد،نیمیاز
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باورهایخودرابهزباننمیآوریمودرتماملحظاتوروزهاوساعات،درگریشرمحضور
هستیم.

آیافرهنگدگرگونهتااینحددرخصوصیاتفردیانس���انهااثرمیگذارد؟آیاآموزش
صحیحوچگونگیسیاستهایحاکمبرجامعههمدراینمیانمؤثرهستند؟شایدهمۀ
اینعواملنقشبازیمیکنند.هرچههستآنچهراکهدراینزمینهبرایماایرانیهارخ

دادهاست،دوستنمیدارم.

دوشنبه  12 مارس  1984
گاهاع���دادوارق���امازهرحرفیگویاترمیش���وند.اع���داداینویژگ���یرادارندکهدر
موقعیتهایمختلف،مفاهیمگوناگونیبهخودمیگریندواحساساتمختلفیرادرانسان
زندهمیکنند.بهعنوانمثالاگرتعدادیصفردرمقابلمبلغطلبش���ماازکس���ییارقم
موجودیتاندربانکقراربگرید،هرچهبیشرتباشددلچسبتراستوشمارابیشرتخوش
میآید.درحایلکههمنینقطههایکوچکاگردرمقابلرقمبدهییاکسرموجودیشما

قراربگرید،آزاردهندهونامطبوعمیشوند.
ازهمنیدس���تاس���تاعدادوارقامیکهبهعنوانآماربهخوردشمامیدهند،آماریکه
سرسریازکنارشانمیگذریموبهخطوطارتباطیبنیرقمهادقتنمیکنیم.همنیامروزدر
اخباررادیویایبیسی)ABC(گویندۀخربتعدادیازاینارقامراارائهدادکهساعتها
فکرمرامشغولکرد.بهگفتۀاینخربنگاروبراساسپژوهشآمارگریان،درصدشهرمهم
امریکایثروتمندوس���رزمنیامکانات،کسانیکههرشبسرگرسنهبربالنیمیگذارندو
قدرتمایلسریکردنشکمخودراندارند،ازمرزسیزدهمیلیونگذشتهاست.توجهکردید؟
سیزدهمیلیونگرسنه،یعنیپنجصدمکلجمعیتامریکا.اینهاکسانیهستندکهحتیدولت
امریکاقادرنیستازراهارائۀکوپنهایخوراکییابرنامههایدولتیدیگر،غذایگرمو
خوراکمناسببرایشانفراهمکند.وحشتناکاست!بهخصوصهنگامیکههرروزو
هرشبدرشبکههایگوناگونتلویزیونیشاهدبرنامههاییهستیمکهدرکارگردآوریپول
برایگرسنگانافریقاهستندواینفقروگرسنگیپنهانیرازیرگوششانوجلویچشمشان
 The Ugly( نویسندۀکتابامریکاییزشت)William Lederer(نمیبینند.ویلیاملدرر
American(  میگوید:»گرسنگیوفقرهممثلهرپدیدۀدیگرامریکاییباسایرکشورهای
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جهانمتفاوتاست.درامریکاگرسنههادستوپایاستخوانیوچروکیدهوشکمبزرگ
وبرآمدهوسرپراززخمندارند،ویلبههماناندازۀگرسنگانبیافرانیازبهغذاوپوشاک

وپولدارندوقابلترحمند.«
ح���البهاینآمارهمازمؤسس���هگالوپ  )Gallup(توجهکنید:»اگرتهماندۀموادغذایی
داخلکنسروها،شیشههاوظرفهایشریونوشیدنیوسایرموادغذایی-کهتوسطمردم
امریکابهزبالهدانیسرازیرمیشود-جمعآوریگردد،میتوانباآنمردمیککشورچهل

میلیوننفریمثلاتیوپیراغذاداد.«
اینصورتمسئلهبود.حالپیداکنیدحلمسئلهرا!

سه شنبه  13 مارس  1984
یکیازفرصتهاییکه،دراینکشورودراینزمان،برایماایرانیهافراوانموجوداست
-کهدرگذشتهودرایرانشایدتاایناندازهفراهمنبود-فرصتاندیشیدن،اندیشیدنو
بازهماندیشیدناست:بهگذشته،بهآنچهکردیم،بهآنچهنکردیم،بهاشتباهات،بهکارهای

درست،بهکمبودهاوبهسهلانگاریها.
بله،میتوانیمبهچراهابیندیشیموازخودسؤالکنیم.منبارهاباخودخلوتکردهام،بهفکر
نشستهاموپرسیدهام:»چراایناتفاقافتاد؟چهشد؟کجایکارمیلنگید؟گناهازکهبود؟«
مثلهمۀش���ما،منهمگاهدراطرافمش���اهدوناظررویدادهاییمیشومکهاگرابعادش

راگسرتدهترکنیم،پاسخیبرایبرخیازچراهاپیدامیکنیم.
درمیانهمنیجمعیت-بهگفتهایچنددههزارنفریوبهقویلدویستهزارنفریایرانی
مقیملوسآنجلس-شمارانجمنها،سازمانهاوگروههاییکهبهکارمشغولندفراواناست.
هرچنددهنفریدورهمجمعشدهاندوگروهیوانجمنیراتشکیلدادهاندکهمیتواند،
برایجلوگرییازپراکندگی،بسیارباارزشباشد.ویلدردلهمنیسازمانهایمختلفچه
میگذرد؟یکنفررئیساست،یکنفرمعاون،تعدادیهیئتمدیرهوهیئتامناوگروهی
همعضو.دررابطهباهمنیبرنامهچهرویدادهاییراش���اهدیم!آقایرئیسمیپنداردبه
راستیرهربیکملتاستوهمسرشتصورمیکندهمسررهرباست.اداهایشان،شیوۀ
حرفزدنش���انورفتاروکردارشاندیدنیاست.سایراعضاهمفکرمیکنندگروهیپریو
ومریدندک���هبایددردلرئیسجابازکنند،ش���ایددرآیندهبهرهایازایننزدیکیبربند.
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خالصهناگهانمتوجهمیشویدکههمانروابطوضوابطبیمارگونه،همانبدهوبستانها،
هماندستهبندیها،همانحسابوکتابهاییکهعاملفروریخنتسیستماجتماعیگذشته
درای���رانب���ود،دراینجانیزداردبهوجودمیآید،البتهباابعادکوچکتروتنوعبیش���رت.
هنوزازاشتباهاتگذشتهپندنگرفتهایموتجربهاینیندوختهایمکههیچ،داریمتکرارشان

هممیکنیم.
ه���گل)Hegel( میگوید:»حوادثتاریخیهمیش���هدوب���اررویمیدهند:باراولبه
صورتتراژیکوباردومبهصورتکمیک.هرکوششیبرایتکرارآگاهانۀصورتهای
تاریخیگذشته،جزبهصورتدومنخواهدبود.زیرامعنایآنتاریخقابلتکرارنیست.از

اینروتکرارآنجزملقمهایناسازازتناقضصورتومعنانخواهدبود.«

چهارشنبه  14 مارس  1984
درصفبانکمنتظرنوبتایستادهام.برایسومنیبار،ظرفچندماهگذشته،کمپیوتردر
موردحسابماوکارهایبانکیاشتباهکردهاست.حسابدیگریرابرایمانوشته،دسته
چکمارابرایدیگرینمرهزده،پولزیادیازحس���ابمابرداشتهویاپولاشتباهیبه

حسابمانریختهاست.
نوبتمکهمیرسد،مش���کلراباکارمندبانکدرمیانمیگذارم.تندتنددکمههایماشنی
فرمانکمپیوت���رشرامیزندوپسازکمیدرن���گرویصفحهتلویزیونیرامیخواندو

میگوید:»کمپیوتردراینزمینهاطالعاتی،غریازآنچهکهدردستشماست،ندارد.«
یادآورمیشومکهاشکالکارهمنیاست،چونایناطالعاتاشتباهاست.

باادبتمامسرشراتکانمیدهدومیگوید:»مننمیتوانمکاریبرایشمابکنم.باید
بارئیسمصحبتکنید.«

میگویم:»اینکهمسئلهمهمینیستتابهخاطرآنبهرئیستانمراجعهکنم!«
میگوید:»حدوظایفمنتااینجاستومناجازهندارمازاینجلوتربروم.«

درمدتزمانیکهمنتظررئیسبخشایس���تادهام،فکرمیکن���م:»چقدردرآفرینشاین
انسانهاییکبعدیموفقشدهاند:انس���انعصرتکنولوژیکهازراهآموزشوپرورش
جدیدبرایزندانیشدندرپشتیکماشنیپرورشمییابد،انسانیکهازراهشغلشبا
جهانرابطهداردوخودرابازمیشناسد،آدمیساختۀعصرمصرفکهتنهادریکبخشاز



76

یککارتخصصداردوروزشراپشتماشنییامیزمیگذراندوشبشراپایتلویزیون.«
رئیستنهااس���مرئیسرایدکمیکش���د.چ���وناوهممیگویدب���رایپیگرییویافنت
اشکالکارکمپیوتر،بایدازشعبۀمرکزیدرسانفرانسیسکوکسبتکلیفکند.اوهمانسان
یکبعدیدیگریاس���ت،اس���رییکخطزنجریدیگر،ویلدلشخوشاستکهنامش

رئیساست.

پنج شنبه  15 مارس  1984
ازنوتبلیغاتوفعالیتهایانتخاباتیازسویرسانههایهمگانیامریکاشروعشدهاست
وهرروزبرتعداداینآگهیهاافزودهمیشود.اینمسئوالنتبلیغاتینامزدهایانتخاباتی
چهزحمتیمیکشندتاچهرۀموجهیازکاندیدایخودنشانمردمبدهندوچهکوششیبرای
خرابکردنچهرههایدیگربهکارمیبرند!هرکاندیدایی،کیفیبهدستوهواپیماییبه
زیرپا،بهدورتریننقاطکشورسفرمیکند،بهدیدارمردممیرود،برایشانحرفمیزند،
دستهایشانرامیفشارد،همسرشرادنبالخودمیکشد،آرایشمیکند،لباسپلوخوری
میپوشد،دفرتومیزپرکاروپرمشغلهایراازتلویزیوننشانمردممیدهد،باآنهاهمزبان
میشود،میخواند،پایکوبیمیکند،بهزورمیخندد،بهسؤاالتشانبادقتازپیشآماده
شدهایجوابمیدهد.خالصهازهمۀعواملاستفادهمیکندتاخودرادردلمردمجاکند

ورئیسجمهوریآیندۀامریکابشود.
مردمامریکا،درعرضیکسال،موردهجومهزارانهزارپیامازایندستقرارمیگریندکه
اگرگیجوحریانومبهوتنشوند،جایتعجباست.دراینمیان،تلویزیونودوربنیهای
تلویزیونیسلطانبیچونوچراهستند.اگرکاندیداییبختیارشباشدوچهرۀدلپذیری
داشتهباشد،همسرمقبولوفرزندانخلفیپشتشباشندوبتواندکانونگرمخانوادهرانشان
ملتامریکادهد،چهبهرت.اگرکاندیداییبداندچگونهدرجلویدوربنیتلویزیون،چون
یکهرنپیش���هماهر،نقشبازیکند،بازهمبهرت.درهرحالاینطورکهبهنظرمیرسد،
شانسموفقیتآنکاندیداییبیشرتاستکهدوربنیهایتلویزیونیبااوسرآشتیوسازگاری
دارند.چونبهگفتۀشاعردردلدوستبههرحیلهرهیبایدکردواینهاهمدارندچننی
میکنند.ویلاشکالکاردراینجاستکه،وقتیدردلدوسترهیبازکردندوبرخرمراد
س���وارشدند،سهسالتمامآنچهیادشانمیرودهماندوس���تاست.ازنوزمانیبهیاد
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دوستمیافتندکهسالفعالیتانتخاباتیدورۀبعدفرامیرسد.

جمعه  16 مارس  1984
ازدرکهواردشد،پسازسالمواحوالپرسیگفت:»آندروپوف)Andropov( هممرد.«

چندنفریدرپییکواکنشطبیعیگفتیم:»ا.بیچاره!«
دخرتکوچکصاحبخانهمعصومانهپرسید:»کیمرد؟«

اوکهسرشوخیاشبازشدهبود،جوابداد:»دبریکلحزبکمونیستوصدرهیئترئیسۀ
اتحادجماهریشوروی!«

دخرتکپرسید:»یعنیکی؟«
برایاینکهازس���ربازشکندگفت:»یعنیرئیسکش���ورش���وروی،یعنیمهمرتینآدم

اونکشور،یعنیMr. No. One،مثلرئیسجمهوروشاهیهکشور.
کمیفکرکردوباهمانمعصومیتکودکانهاشپرسید:»پسنامربوانهاهممیمرین؟«

پرسیدم:»مگهتوفکرمیکردیاونانمیمرین؟«
شانههایشراباالانداختوگفت:»آره.«

سپسدرحایلکهاحساسعدمامنیتدرچشمانشخواندهمیشد،راهشراکشیدورفت.
چننیاندیشهایازسوییکدخرتپنجششساله،نهتنهاعجیبنمینمود،بلکهدلپذیر
وشنیدنیهمبود.چوندنیایزیبایکودکانهاشرا،بهبهرتینصورتی،نقاشیمیکرد.ویل
نکن���دخداینکردهروزیخوداینابرمردانچوندخرتکوچولویما،تصورکنندنامریاو
جاویدانهستند!نکنددلشاننخواهدازقالبایننقاشیزیباخارجشوندوواقعیتزندگی
رالمسکنند!نکنداسکندرواربرایدستیابیبهعمرجاویدانتالشوکوششکنندوهمۀ
بنیادهارابراینپایهبگذارندکههرگزنمیمریند؟اگرهمهمیدانستندکهدرانتهایراه،چه
سرنوشتیانتظارشانرامیکشدودراینراههیچکسرابردیگریامتیازینیست،شاید

بسیاریازدرگرییهایخوننیتاریخهرگزرخنمیداد.قبولندارید؟

شنبه  17 مارس  1984
درمقابلتلویزیوننشستهامومشغولتماشایفیلمفارسیهمسفرهستم.باولعوبدوناینکه
چشممراازرویصفحۀتلویزیونبردارم،صحنههاراتماشامیکنم.بهداستانفیلمتوجهی
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ندارم،فقطبهدنبالمناظرآشنایتهرانوشمالایرانمیگردم.میدانفردوسیرامیبینم،
خیابانوزرا،چندسینمایآشنا،جادۀچالوس،دریایشمال،خیابانهاینوشهر،قهوهخانۀ
سرراه،پیچوخمهایجاده،تابلویچالوس50کیلومرت،قیافۀآشنایپلیسسرچهارراهو

خیلیمناظردیگر...
بهدفعاتقلبمفشردهمیش���ود،موهایتنمراستمیایستندولرزهایبهمهرههایپشتم

مینشیند.مرتبمیگویم:»وای!«
دلممیخواهدپردرآورموبهسویایرانپروازکنم.میخواهمبرومازقصابیسرکوچهمان
خریدکنم.ازحسنآقاینانوا،نانسنگکخشخاشیبگریم.ازلبنیاتیسرکوچهشریتازه
بخواهمتااوباهمانلهجۀشریینترکیاشوبااوقاتتلخیبگوید:»نداریم،فردازودتر
بیاتاتمومنشدهبخر.«ازاینکهفروشگاههایاینجاهمیشهپرازشریاستلجممیگرید.
میخواهمبعدازظهرجمعه،درگرمایطاقتفرس���ایتریماه،درمیداناصلیکرج،درون
اتومبیلیکههفتهشتنفرمانرابهزوردرخودجادادهاست،گریکردهباشموعرقریزان
اززندگیشکایتکنم.برایآنشکایتکردنهاهمدلمتنگشدهاست.آخکهچقدراز
اینبزرگراههایگلوگش���ادوبازدلخورم!هوایفیلمهایبیسروتهآبگوشتیوپراز
غلطهایتکنیکیرا،کههرگزبهدیدارشاننمیرفتم،کردهام.ازاینهمهتکنیکودقتو

توجهیکهدرپیشپاافتادهترینفیلمهایاینجابهکارمیرودخستهام.
بیاختیارازجابرمیخیزم،بدجورهواییشدهام.سواراتومبیلمیشوم،دستگاهضبطصوت
راروش���نمیکنمبهطرفتوپنگاکنیون)Topanga Canyon(،جادهایکهنیمنشانیاز
جادۀچالوسخودماندارد،راهمیافتم.بیهدفدراینجادهرانندگیمیکنموبهاطراف
مینگرم.ویلاینجادهکجاوجادۀچالوسکجا؟!صدایهایدهازپنجرۀاتومبیلدرفضای
ساکتاطرافطننیانداختهاست.آراممیرانمودلمهمچنانتنگاست،چشممبهدنبال

تابلوی»چالوس50کیلومرت«میگردد.



هفتسینچیدهبهغربت

چندروزیبهنوروزماندهاس���توسالتحویلزیاددورنیست.بعدازظهرکسالتباریرا
پش���تسرمیگذارموبرایرهاییازبیکاری،سرگرمچیدنسفرۀهفتسنیمیشوم.در
حالگردآوریوسایلوابزارخواننوروزیهستموهرازگاهیزیرلبزمزمهمیکنم:هرچه
آیدسالنوگوئیمدریغازپارسال!یکبار،دوبار،دهباراینگفتهازذهنمعبورمیکندو
هربارسریبهتأسفتکانمیدهم.برایاینکهحواسمرابهجایدیگربرگردانمازخود
میپرسم:»اگربنانبودهرسالهمنیهفتسنیسنتیرویسفرهچیدهشودوهرکسآزاد
بودبهمیلخودوبانگرشبهسایلکهپشتسرگذراندهبود،هفتکلمه،هفتصفتیا

هفتبیانرابرگزیندوهفتسینشراباآنبسازد،چهمیشد؟!
ازاینپرسشبهفکرفرومیرومودرحایلکهیکبهیکسنیهایهمیشگیورایجسنتی
راازآشپزخانهبهرویمیزاتاقدیگرمیبرم،درکنارشانهفتسنیخیایلخودرانیزجستجو
میکنم.نگاهیبهپشتسروسایلکهگذشتمیاندازمورویدادهاییراکهبهیادممانده
استمرورمیکنم.ناگهانیکسنیبهدنبالسینیدیگرجلویچشمانمجانمیگریدو
البهالیسیبوسماقوسمنووسنجدوسبزهوسکهوسنبلمینشیندوتصویریرابه
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وجودمیآوردکهخوش���ایندمنیست:هفتسنیامسالرویسفرۀگسرتدۀبهاریکرۀزمنی
بهواقعدهشتناکوترسآوراست.میگوییدنه؟بفرمایید،شماقضاوتکنید!

11 س���تیزوجنگکهدرچهارگوشۀجهانجوانانبیش���ماریرابیگناهومعصوم،در.
دلخاکمدفونکرد.س���تیزبرسرقدرتسیاس���یواقتصادیهرروزدرمنطقهای،
درکش���وریودرسرزمینیآتشخانمانبرافروزجنگرادامنزدوامیدوآرزوهای

بسیاریراتبدیلبهیأسکرد.
21 ستموظلمصاحبانزروزور)یعنیتوانگرانوسرکردگانکشورهایبزرگجهان(.

ب���رناتوانانونیازمندانوبیپناهانکهدیگرروندیعادیپیداکردهاس���ت،هرچند
جلوههایشدگرگونهبهنظرمیرسد.

31 سایۀشومقحطیوگرسنگیکهبرنیمیازیکقارۀبزرگوبخشیازجهانافتاده.
است.خشکسایلهرروزبیشازروزگذشته،مردمرنجدیدۀافریقاراگرسنهونحیف،
درپیکارینابرابرباطبیعتسرسخت،چونبرگهایخزانزده،پژمردهمیسازدوبر

خاکمیریزد.اینفاجعۀفراموشنشدنیقرن،تفسرباالیطبیعتاست!
41 س���ردابهایشکنجهوآزاردردلس���اختمانهاییبهنامزندان،دربیشازصدو.

سیکش���ورجهانکههرروزنیزبرشمارشانافزودهمیشود.اینکشتارگاههامملواز
انسانهاییاستکهبسیاریشانگناهی،جزداشنتباوریمخالفعقایدآنانکهبرخر

مرادسوارند،ندارند.
51 سرگش���تگینس���لجوانوردارزشهاینسلگذشتهنیزفاجعۀدیگرسالهایاخری.

اس���ت.نس���لیکهبههرآنچهروزیبرایپدرومادرشارزندهبودپش���تپامیزند.
نسلیکهولنگارشدهاست،بیواهمهموادمخدروسیگارمیکشد،تاخرخرهمشروب
الکلیدربدنشخایلمیکند،ازوابس���تگیبهش���دتگریزاناست،محیطخانهو

خانوادهرازندانمیداندوتنهاهدفشصفاکردنوحالکردناست.
61 سوداگریهایسیاسیوساختوپاختهایآزاردهنده،چهدرابعادجهانیوچهدر.

محدودۀکوچکتریمثلجامعۀخودماندراینگوشۀجهان.توخودحدیثمفصل
بخوانازاینیکسنی!

71 وسرانجامسرما،همانسرمایمعروفاخوانثالثکهازشدتشسالمترانمیخواهند.
پاسخگفت؛آنس���رماییکهدردلیکایکماخانهکردهاست؛سرماییکهدرچشم
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دیگرانمیبینیم،ازگفتارشانحسمیکنیموازرفتارشانبرداشت:سرمایازبنیرفنت
عشقومحبتودوستی.

تزئنیسفرۀهفتسنیبهپایانمیرسد.آخریننگاهرابهآنمیاندازموشوریدروجودم
حسنمیکنم.درکنارهریکازس���نیهایس���نتینوروزی،سایۀیکیازآنهفتسنی
نکبتیبهچشممیخورد.نه،اینهفتسنیدلخواهمننیست،هفتسنیپرازخاطرۀدوران

بیخیایلکودکیام.منآنهفتسنیراسالهاستگمکردهام.

امسالشکوفۀنوروزبرنشد،
ازخاکمحنتوافسردگیخویش.

امسالسیبسرخ،
ازشاخسارانُدهخودهمجدانشد.

ماهیدرونتنگ،
آراموغمزده،

بایادژرفایآبیدریا
درخوابرفتهاست.

هربرگسبزۀاندوهبارمن
گوییکهوصلۀناجورسفرهاست.

سریوسپندوسکه،سیهدانهوسماق
برهفتسنیچیدهبهغربت،

بامندهنکجیکنند.
فریادشکوۀخودرابرآورند:

بامابیاوبهپروازدرآ،ایهمایعشق!
شایدسپیدهدم،همراهصلحسبز
ازپشتکوهبلندستیزوجنگ،

برمانظرکند.
دوشنبه19مارس1984
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دوشنبه  26 مارس  1984
هفتۀاولنوروزراپشتسرگذاشتیم.میزهفتسنیداردازشکلورومیافتد.امسالسبزهها
خیلیبدس���بزش���دند:کچلوکجومعوج،کپکهمزدند.ازبسیاریدیگرهمشنیدمکه
سبزههاش���انبههمنیسرنوشتدچارشدهاند.درستاستکهگناهبهگردنجنسگندمو
چگونگیسبزکردنآناست،ویلبهدلهمۀخانمهایخانهبدآمدهاست.همهمیگویند:
»خدابهخریبگذرونه.س���بزهکهبدسبزمیشهعالمتخوبینیست!«اینحرفهاراکه
میش���نوم،اززبانخانمهایدرسخوانده،درقلبپیشرفتهترینکشوردنیا،دراواخرقرن
بیستم،یعنیقرنموشکوتکنولوژیوصنعت،تعجبزدهمیشوم.مثلاینکههرچهانسان
پیشرفتهترمیشود،بندهایبیشرتیاورابهاینخرافاتوصلمیکنند.مگردرهمنیکشور
نیستکهازپنجاهوچندشبکۀتلویزیونیچندتایشمالافرادیاستکهانگشتشانرادر
چش���موگوشیکمش���تآدمفرومیکنندوبافریادهایگوشخراش،کریوکوریرااز

سوراخچشموگوشآنهادرمیآورندوادعایشفاومعجرۀآنیمیکنند؟
گاهسوادوآموزشوصنعتهمباهمۀقدرتوتواناییخودنمیتواندبهجنگخرافات
برود.اگرمیتوانست،درگوشهوکناردنیا،شاهدگرمیبازاردروغفروشانینمیبودیمکه
وعدۀآخرتوبهشترابهانسانهامیدهندوهزارهزاروگاههممیلیونمیلیونپریوپیدا

میکنند.

سه شنبه  27 مارس  1984
ازآخرینجلسۀسخرنانینادرنادرپوربرمیگردم.اینسخرنانیدرانجمنایرانیانبرگزار
شدوبیشازششصدنفردرآنشرکتداشتند.درطولعمرسهسالۀانجمنایرانیان،کههر
سهشنبهظهرباشعار»غریسیاسی،غریانتفاعیوغریمذهبی«تشکیلمیشود،امروزبیشرتین
جمعیتحضورداشت.کوششوپش���تکاربرگزارکنندگانجلسات،ایناولنیگردهمایی
ایرانیانمهاجردرلوسآنجلسرا،بهصورتیکیازرویدادهایاجتماعیمهمجامعۀما

درآوردهاست.
درمدتدهروزاقامتنادرنادرپور،شاعربلندپایۀایرانی،درشهرلوسآنجلس،بارپنجم
یاششمبودکهازمحضرش،سخنانشوپژوهشهایشبهرهمیگرفتم.درراهفکرمیکنم
بهراس���تیاینچندجلسهبهاندازۀیکدورۀتدریستاریخادبیاتپرباروآگاهیدهنده
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بودند.ادبایفرزانهایچوننادرنادرپوردرهردورهوزمانتاریخیکملت،انگشتشمار
وکمهستند.افرادیبادریایبیکرانآگاهیواستعدادوذوق،قدرتبیانوحافظهای
رشکبردنی.کسانیکهدنیاراازدریچهایمینگرندکهمنوشماقادرنیستیمنگاهکنیمو
دربرجرفیعینشستهاندکهکمرتکس���یرایاراینزدیکشدنبهآنهاست.بااینهمه،در
همانقلۀبلندودستنیافتنی،آنقدرافتادهودرویشهستندکهباورنکردنیاست.زمانیکه
میبینیدخرتکجوانخاموبیتجربهایبرایبهرخکش���یدننیمچهآگاهیخود،بدون
درکآنچهس���خرنانگفتهاست،بهاومیتازدحریتمیکنی.درمقابل،وقتینادرپوررا
میبینیکهباآرامشیتحسنیبرانگیزازاومعذرتمیخواهدوپوزشمیطلبدکهگفتارش
باعثس���وءتفاهمیدرذهنشنوندهاششدهاست،-درحایلکهپوزشاصلیراشنوندۀ
بیتوجهبدهکاراس���ت-بهستایشاومینشینی.آنگاهمنشواالیپژوهشگریراشاهد
میش���ویکهازمرزخودخواهی،غرور،خودبینیونخوتانسانهایعادیگذشتهودر

جایگاهیایستادهاستکههیچغباریبهدامنکربیاییاشنمینشیند.
اگرشمارایننادرپورهاینادربیشرتبود،چهغصهایداشتیم؟

چهارشنبه  28 مارس  1984
هنوزپسازگذشتنهروزازعید،صحبتنوروزاست.هنوزهمهبههمتربیکوشادباش
میگویند،کارتهاهنوزازاینطرفوآنطرفمیرس���دوهنوززنگتلفنصدایگرم
دوستیراکهبهشماتهنیتمیگوید،مژدهمیدهد.چرانوروزماایرانیهاسیزدهروزتمام
طولمیکش���د؟آیابهاینخاطرنیس���تکهس���خنازنوروزرابایدمکررگفتوشنیدو
یکروزبرایانجاماینکار،کافینیست؟یادممیآیدجامعهشناسیایرانیدراینزمینه
استداللکردهاستکه:»گرچهدربسیاریازموازینزندگیانسان،مثلعلموادب،تکرار
مردوداس���ت،ویلسخنگفنتوبازهمسخنگفنتازنوروز،کسالتبارنیست.عقل،تکرار
رانمیپسنددوبههمنیدلیلدرعلموادب،تکرارماللآوراست.امااحساس،تکراررا
دوستدارد.طبیعت،تکراررادوستدارد،جامعهبهتکرارنیازمنداست.اصواًلطبیعت
راازتکرارس���اختهاندوجامعهباتکرارنریومندمیشودکهبهرتیننمونهاشسنتاست.
احساسباتکرارجانمیگرید)مثلتکرارناممحبوب(ونوروزداستانزیباییاستکهدر
آنطبیعت،احس���اسوجامعه،هرسهدستاندرکارند.بههمنیدلیلگفنتوبازهمگفنت
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نهتنهاخستهکنندهنیستکهدوستداشتنیهمهست.«شایدبههمنیخاطراستکهحتی
درش���رایطیچونامروز-ودرحایلکهازتهدلرضانمیدهینغمۀس���روروشادیسر
دهی-بازهمعیدشمامبارکراازتهدلمیگوییوصدسالبهازاینسالهاراباتمام

وجودآرزومیکنی.
بهقولآنچنگنوازیکه،درزمانحمالتخوننیوکش���تارهاوجنایاتمأمورانحکام

عربدرسیستان،قصههاسرمیدادواشکخوننیمیریخت:
بااینهمهغمدرخانۀدل

اندکیشادیبیاور،گاهنوروزاست

پنج شنبه  29 مارس  1984
بی���شازیکهفتهاس���تکهس���روصدایعجیب���یدرب���ارۀآزارواذی���تچندصد
تنکودکانکودکس���تانی،دریکیازش���هرهایس���احلیجنوبلوسآنجلس،برپاست.
اخباریکههرروزهدراینموردنوش���تهوگفتهمیشودمشمئزکننده،آزاردهندهوتأسفبار
است.یکمادربزرگهفتادوچندساله،بهاتفاقدوفرزندبزرگودونوهاشودویاسه
معلمکودکستانیدیگر،دهسالدرکودکستانخصوصیخود،بچههایبنیدوتاششساله
راموردآزارهایجوراجورجسمانیوتجاوزهایجنسیوحشیانهقرارمیدادندوهیچکس

ازاینماجراآگاهنشدهبود.
حاالکهدرپیش���کایتیکیازوالدینبهمسئلهرسیدگیمیش���ود،هرروزموردجدید
ومش���کلتازهایخودرانش���انمیدهد.هماکنونپایصدهاکودکبیگناهآزاردیدهبه
میانکشیدهشدهاستکهننگنیترینوغریانسانیترینداستانوحشیگریوبیماریروانی

چندینتنانسانرابیانمیکنند.
گاهماانسانها،برایدشنامدادنیاابرازخشمخودکلماتیرابهکارمیبریمکهخیلیهم
بجاوبامس���مینیستند.دوستیکهاینماجراراشنیدهبودمیگفت:»چهحیوانهایی!«
ومندراینفکرمکهبهکاربردنحیواندرمورداینانس���انهاواژۀمناس���بینیست.کدام
حیوانی،حتیوحش���یترینآنها،درموردهمنوعوهمجنسخودچننیجنایاتیراروا
میدارد؟آیاآنگرگدرندهوگرسنهکهفقطبرایسریکردنشکم،حیواندیگری-آنهمنه

همجنسخود-رامیکشد،شریفترومحرتمترازاینانسانهانیست؟
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اگراشرفمخلوقاتاینهاهستندصدرحمتبهدیوودد!

جمعه  30 مارس  1984
گفت:»ش���نیدیدارندبرایسربازانجبهۀجنگ،پولووسایلداروییوپوشاکجمع

میکنند؟«
گفتم:»بله،بسیارهمکارخوبوفکرمناسبیاست.اگرمابهفکرکمکبهسربازانخود

نباشیم،چهکسدیگرباشد؟اگرمابههمنرسیمچهکسیاینمهمراانجامدهد؟«
س���رشراباتأس���فتکاندادوگفت:»بله،مابایدبههمبرسیمویلدرراهکدامهدف؟
آیاکمکبههدفیکهازنظربسیارینامقدساست،هرچندنفسکمککارخوبیباشد،

وظیفۀیکانسانمتعهداستیانه؟«
ازاوتوضیحبیشرتخواستم،پرسید:»اینجنگیکههماکنونجریاندارد،برایچههدفی
اس���ت؟برایایراناس���تیابرایاهدافواغراضش���خصی؟آیابرایدفاعازمرزها،
استقاللکش���ور،عقبراندندش���منوتمامیتارضیماستیابرایآتشزدنبهدامان
خواستهایکهبااساسوبنیادشمخالفم؟گاهیازخودمیپرسماگردشمنیهایشخصی
وفردیدرکارنبود،آیاهرگزاینجنگسرمیگرفت؟بعدبهایننتیجهمیرسمکهخری،
مملک���تووطنمن،ایرانمندرمعرضچننیخطرینبود.درحالحاضرخونجوانان
بسیاریریختهمیش���ودبدونآنکهخطریکشورراتهدیدکند.درطولتاریخ،بسیاریاز
جنگهاوکشتارهاباهمنیدشمنیهایحقریوشخصیآغازشدندوخانمانهایبسیاری
رابرباددادند،درحایلکهاگرهدف،حفظس���رزمنیهاوحاکمیتملیبود،هرگزروی
نمیدادند.چنددرصدازاینجوانانکهخودرادرتریرسگلولههاودرمس���ریمنیهاقرار
میدهند،میدانندچهدارندمیکنند؟بس���یاریندانستهبهراهیکشیدهشدهاندکهممکن
اس���تحتیبهآنایماننداشتهباش���ند.آیاکمکبهآنهایاریبهآتشافروزانمعرکهبه
شمارنمیرود؟بهرتنیستباخودداریازکمکوهمراهیودرگرینشدن،جلویپیشرفت

وگسرتدهترشدنهرچهبیشرتآنرابگرییم؟«
ندانستمپاسخشراچگونهبدهم.آنچهمیدانستماینکهباجنگ،بههردلیلوبهانهای،
س���ختمخالفم.درمیدانوجبهۀجنگ،هیچکسازنظرمندشمننیست،مگرآنکه
فرمانآتشرامیدهد.اگرکاریبایدبشود،ریشهکنکردنجنگدررویزمنیاستکهآن
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همخوشباوریسادهلوحانهایاست.

شنبه  31 مارس  1984
درکیف���شرابازکردوکاغذیرابهم���ندادوگفت:»بخوانوازرادیوهمبرایدیگران
بازگوکن.اینحرفدلمنوبسیاریازماستوادعانامۀماایرانیهایمقیماینجاعلیه
روزنامهنگاران،رادیوییها،تلویزیونیهاوهمۀکسانیکهروزهاوشبهاوساعاتتعطیل
وغریتعطیلماراپرکردهاند،کسانیکهبهجایاندیشیدنبهرسالتخود،یابهسروکلۀهم
میپرندویابههمبدوبریاهمیگویند.درستمثلاینکهمشکلاساسیما،درحالحاضر،

تنهاروابطگردانندگانرسانههایهمگانیایرانیخارجازکشوراست!«
نگاه���یبهکاغذانداختم.قطعهش���عریبودازیکش���اعرگواتماالییبهنامکاس���تی�لو

)Castillo(.گفتم:»مناسبتدارد؟«
گفت:»هممناسبتداردوهمهشداریاستبههمۀشماوزبانحالامروزما.«

شعرچننیبود:

یکروز،
روشنفکرانبیخیالکشورمن،

توسطسادهترینانسانها
بازخواستخواهندشد!
ازآنهاپرسیدهمیشود،

آنگاهکهکشورشانچونشعلهایمحجوب
-کوچکوتنها-

بهتدریجازرمقمیافتاد
برایآنچهکردند!

*  *  *
دربارۀلباسها

وخوابهایطوالنیبعدازظهراما
هیچکسنخواهدپرسید.
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بهمبارزۀسرتون
وخواستههایپوچشان

هیچکساهمیتنخواهدداد.
دربارۀشیوۀبشردوستانۀکسبدرآمد

واساطرییونان
واحساساتشاندرموردمرگ
ازآنهاسؤالنخواهدشد،
اینتوضیحاتمزخرفی

کهازرحمربالنوعدروغ
زاییدهمیشود.

*  *  *
درآنروز

مردانسادهخواهندآمد،
آنهاییکههیچجاییدرکتابها

واشعارروشنفکرانبیخیالنداشتند،
اماهرروز

نانوشریوتخممرغشانرامیآوردند،
لباسهایشانرامیدوختند،
اتومبیلهایشانرامیراندند،

وازسگهاوباغهایشانمواظبتمیکردند.
مردانسادهخواهندپرسید:

هنگامرنجما،
زمانیکهشادیوزندگیدرمامیپژمرد

برایمانچهکردید؟
*  *  *

روشنفکرانبیخیالکشورمن!
شماقادرنخواهیدبودپاسخدهید.
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کرکسسکوت،جرئتشمارامیخورد
نکبت،روحتانرامیساید
وشماسرافکندهوخجل

همچنانگنگخواهیدماند!

دوشنبه  2 آوریل  1984
لوسآنجلسشهریعجیبوقابلمطالعهاست.شهریگسرتدهووسیعکههرگوشهاش
ت���را-کهش���ایدآنجانبودهایویاآنج���اراندیدهای-بهیادخاطراتگذش���تۀدورو
نزدیکتمیاندازد.گوش���هایازاینش���هرنیس���تکهترابهحالخودرهاکندوبربال
یادبودهایتننش���اند:آس���مانش،زمینش،درختشودریایش-همهوهمه.ش���ایدبه
اینخاطرکهدراینش���هربزرگ،بی���شازهرجایدیگرامری���کا،مهاجرانرنگو
وارنگسکنیگزیدهاندوبخشیرابرایخودوبهسلیقۀخویشساختهاند.گوناگونی
عجیبیک���هدراینصدمایلمرب���عمیبینی،ابعادکوچکتریاس���تازتنوعیکهدر
پهنۀکشورخودمانوجودداشت.اگرکناراقیانوسبروی،فکرمیکنیدرشمالهستی.
Benedict(وبندیکتکنیون )Beverly Glen(اگردرخیابانهایاطرافبوریلگلن
 Canyon( بران���یی���اراهبروی،نخلهاییرامیبینیکهتراب���هاهوازوآباداندوران

بچگیاتمیبرد.اگربهحوایلبرنتوود)Brentwood( بروی،یادقصرالدشتشریاز
میافت���ی.اگربهخیابانه���ایداونتاون)DownTown(بروی،یاداس���المبولو
الل���هزارمیافتیوکمیپائنیترازآنجایادخیابانهایقزوینیاتربیزرادرذهنتزنده
میکند.آسمانآبیبامدادیکشببارانی،ترابهیاداصفهانمیاندازد.جادۀمهآلود
تپههایمالهلند )Mulholland(ترابهکالردش���تمیب���رد.همۀاینهابهتوحالت
دوگانۀش���ادیوغممیدهد:ش���ادینزدیکیبهآنچهروزهایگذش���تهاتراتشکیل
میدادوغمدوریازآن؛ش���ادیاینکهدرجاییزندگیمیکنیکهدستکمفرصت
اینیادآوریهابرایتهس���توغماینکهچرابایدآنچهرادوستداری،چننیدوراز
س���رزمنیوخاکتتجربهکنی؛شادیاینکهتوهنوزاینکولهبارخاطرهراباخودحمل

میکنیوغماینکهنمیتوانیآنرابهفرزندتمنتقلکنی.
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سه شنبه  3 آوریل  1984
امروزصبحدراخبار،گزارشسازمانعفوبنیالملل)Amnesty International( راشنیدم
ودرروزنامهخواندموباردیگردردرونمجدایلبرپاش���د.اینس���ازمانعفوبنیالملل
همگوییجزنمایشدادنوضربهزدنبهدلدردمندمردمجهانکاریازدس���تشساخته
نیست.آخراینسازمانکهقدرتاجراییبرایرویاروییباکشورهایاوادارکردنآنهابه
انجامکاریراندارد!تنهاهرازگاهیسرازالکخوددرمیآوردوگزارشیطوالنیمنتشر

میکندکهبهعنوانمثالدرچنددهکشوربهدستوردولتمردانملتراشکنجهمیدهند.
رسانههایهمگانیهمگزارشاینسازمانراباآبوتابمنتشرمیکنند،بهوحشیگری
وخشونتدولتهاوافرادلعنتمیفرستند،بهوجودبربریتوشکنجههایقرونوسطایی
اشارهمیکنند،فریاداعرتاضمیکشندوبعدخیلیزودتبهافروکشمیکندوروزازنو
روزیازنو.شکنجهگرانبهریشسازمانعفوبنیالمللمیخندندوبهخشونتخودادامه
میدهند،دیکتاتورهاعصبانیترمیکُشند،پیکارهاخوننیتروگسرتدهترمیشوندونهایتًا

خوراکمفصلتریبرایسالبعدسازمانعفوبنیالمللآمادهمیشود.
البتهگاهاینگروهلندننشنیدرگزارشخودنتیجههممیگریدکهمثاًل»جلویشکنجهرا
بایدگرفت.«یکردیفبرنامهوطرحومادهوتبصرههمبرایچگونگیرسیدنبهاین
هدفبرمیشماردکهرویکاغذدیدنیهستند،ویلهرگزبهمرحلۀعملنمیرسند.گرچه
دراینآشفتهبازاروعدۀآزادی،کارپربدینیست،ویلکاشچارهسازومرهمزخمدلهای

خوننینیزمیشد!

چهارشنبه  4 آوریل  1984
بااعرتاضازمنس���ؤالکرد:»خیلیوقتصبحهایتانزیاداس���ت،نصفشکهبهآگهی
میگذرد،نصفشبهآرم،بعدنوبتخربکهمیرسد،مثاًلمیفرماییددرماهگذشتهچهارصد
مورددزدیتابلووحفاظفلزیبزرگراهدرلوسآنجلسدیدهشده.اینبهچهدردمنگرفتار

میخورد؟«
مکثیکردموپسازاینکهکمیآرامشد،پرسیدم:»یادتمیآیدچندسالپیشازانقالب
یکروزمجالتوروزنامههاخربدادندکهرندیشبانههمهگلهایُرزبزرگراهایوبیرا

چیدوفرارکرد؟«
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کمیتأملکردوگفت:»بله.یادمهست!«
ادامهدادم:»بعدطرفراگرفتندواواعرتافکردکهتصمیمداش���تازاینگلهاگالب

درستکندوبفروشد!«
-خیلیخوب!

-یادتهس���تچهبحثوگفتگوهاییدرگرفتهبودکهمامردم،ماایرانیهاتربیتپذیر
ودرستش���دنینیستیموپیشرفتوترقیبهمانمیآید؟آنآقایمسئولیادتهستکه
میگفت:»آقاجان!برویدکشورهایغربیراببینید.مگرمردمآنجاآدمنیستند؟ببینیدتمام
خیابانهایشانپرازگلاستودراتومبیلوخانههایشانباز!آقاجاناگریکدزدبخری
یکمیلیون،پیدانمیش���ود!«یادتمیآیدچقدروقتوبیوقت،تحقریمانکردند.آن
روزهافکرمیکردیمبهراستیاینسردنیابهشتبریناست.حاالاینخربها،اگردستکم
هیچفایدهاینداشتهباشد،بایدیادمانآوردکهماملتبدیهمنبودیمودرصدجنایاتو
دزدیوآدمکشیوجرمبنیماکمبود.چهاعتمادیبهیکدیگرداشتیموچهاحساسامنیتی

درکنارهممیکردیم،آنچهکهحاالبایدهفتگوشۀجهانرابگردیموپیدایشنکنیم!

پنج شنبه  5 آوریل  1984
دوس���تیدارم-یادشبهخری-گاهوبیگاه،وقتیازسرش���وخیبهاوزیادیدستورداده
میشدیاافرادخانوادهبرایشتعینیتکلیفمیکردند،میگفت:»باباشماهاطوریرفتار

میکنیدکهانگارمانوکرشماهستیم!«حاالحکایتماستبابچههایمان.
آنروزگارانکهماخودمانبچهس���الوتازهبالغونوجوانبودیم،بهپریویازیکس���نت
بسیارکهنوموردقبولاجتماع،اجازهنداشتیمجلویپدرومادراظهاروجودکنیم،روی
حرفشانحرفیبزنیم،دستوراتش���انراانجامندهیموازامرشانسرپیچیکنیم.آندوران
را،باامیددلگرمکنندۀرسیدنبهروزگاریگذراندیمکهخودمانپدرومادرشویموچننی
فرمانربدارانوبلهقربانگویانیدوروبرخودداش���تهباشیم.فکرمیکردیمعاقبتتالفی
همۀسرخوردگیهاراسربچههایخودماندرمیآوریمونفسراحتیمیکشیم.بله.فکر
میکردیم!چوندرحالحاضرنهتنهاآنچهفکرمیکردیمنشد،بلکهازچندینسالگذشته
نیزگامیجلوتربرنداشتهایم.ماپدرومادرشدهایم،ویلبچههانهتنهاترهایبرایمانخورد
نمیکنندکهبهقولدوس���تدیرینم»طوریرفتارمیکنندانگارمابچۀآنهاهس���تیم.«
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دستوراتازچپوراست،خوردهفرمایشهاازراستوچپ،پولاززیرسنگهمشده
بایدفراهمش���ود،بهمدللباسهاهمحقنداریاعرتاضبکنی)چونمدروزاستوتو
بهمدروزواردنیس���تی!(آرایشموهاکهحرفشرانزنیمبهرتاست.ازسحرخیزیهمکه
تنهانامیماندهاست.آنروزها،ساعتششصبحکهپدرمیآمدوبهزورازرختخواب
بریونتمیکش���ید،میگفتی:»وقتیمادرشدم،بچهامراساعتپنجبیدارمیکنمتادلم
خنکشود!«ویلحاالبچههاتالنگظهرمیخوابندوتورویسرپنجههایتراهمیروی

مباداصدایپایتآنهارابیدارکند.
اگربگویماینسالها،هیچنسلیبهاندازۀکسانیکهدوسهدهۀپیشبچهونوجوانبودند
وحاالپدرومادرشدهاند،موردستمقرارنگرفتهاند،قبولبفرمایید.نهحرمتبچگیرا

چشیدیمونهعزتبزرگیرادیدیم!

جمعه  6 آوریل  1984
امروزصبحزود،سفینۀفضاییچلنجر)Challenger(باپنجسرنشنیبهفضاپرتابشد.
پنجانسانباشهامتبهچهارسرنشنیدیگرسالیوت)Salute(شورویملحقشدندتادر

مدارهایفضاییبچرخند.
گاهازخودمیپرس���مشهامتچیست؟چهویژگیواحساسیدربرخیوجودداردکهبه
آنهااجازهمیدهدکارهایعجیبوغریبیانجامدهندکهحتیفکرشهملرزهبهاندام
فرددیگریمیاندازد؟آیاشهامت،کمبودنریویاندیشیدناستیاوجودبیشازحدآن؟
اگرکسیقادرباشدبهخواستۀخودبهمقابلهبایکپدیدۀمجهولوناشناختهبرود؛اگرکسی
آگاهانهبهمیدانجنگبرود،درحایلکهمیداندمرگدرکمینشاست؛اگرکسیدراین
مسابقاتدیوانهکنندۀسرعتواتومبیلرانی،کههربارتلفاتوکشتارمیدهد،شرکتکند
واگرکس���یسواربرسفینهایبشودکهاورابهنقطۀنامعلومیازفضامیبرد)درحایلکه
نمیداندچهسرنوشتیانتظارشرامیکشد(انسانباشهامتیاست؟آیااینافراد،دنیای
خاکیراچندانباارزشوقابلزیستنمیدانندکهمرگرابهپیشوازمیروند،یااینکهتوان
تمیزبنیخطروامنیتراندارند؟بهگمانماینهاموجوداتیاستثناییاندکهدریکزمینه
همسانهستند:اینهامیخواهنددرزمانحیاتاثریازخویشباقیبگذارندوبهجمع
آنانکهرفتوآمدوبودونبودش���انفرقینمیکند،نپیوندند.البتهگاهبرایگذاردنچننی



92

اثری،بهایگرانیمیپردازند:زندگیشانرا.

شنبه  7 آوریل  1984
یکیازگویندگانمشهوررادیویامریکامردیاستباصدایبسیارگرم،لهجۀانگلیسیو
بیانیصمیمانهودوستداشتنیبهناممایکلجکسون)Michael Jackson( اینگوینده،که
روزیچهارساعتبرنامۀزندهاشدرسراسرامریکاپخشمیشودوشنوندگانبسیارزیادی
همدارد،چندهفتهاستبهعلتبیماریبسرتیشدهوقادربهاجرایبرنامههایشنیست.
شبکۀرادیوییمسئول-دراینمدت-افرادگوناگونمشهوریازهمکارانوی،هرنپیشگان
وحتیآدمهایسیاس���یرابهجایاونش���اندهاستتابرنامهرااجراکنند.بسیاریازاین
افراددرزمینۀکارخود،انس���انهایواردیهستندوبعضیدیگربهپایاجراکنندۀاصلی
نمیرسند.امایکنکتهدرموردهمۀآنهایکسانوستایشانگیزاستکه،برایمنشنوندۀ
ایرانی،گاهتعجبآورمینماید.درغیاباجراکنندۀاصلی،هیچکدامازاجراکنندگانسعی
نکردند-بهقولخودمان-زیرآبطرفرابکشند،هیچکساصراریدررقابتبااونشان
نمیدادوهیچیکحتییکلحظهایناندیشهرادرشنوندهبهوجودنیاوردکهمیخواهد
ازاینزمانبهس���ودخودبهرهبرداریکند،درحایلکهرقابتپایهواساسوروشکاردر

امریکاست.

اینیاریقابلتحس���نیهمگانیوکمکبهیکهمکاردرموقعی���تالزم،مرابارهابه
فکرانداختکهاگرایناتفاقدرایرانآنروزیاایرانامروزیادرجامعۀایرانیهمنیجا
میافتاد،ماش���اهدهمنیواکنشمیبودیم؟آیاهرگزدرایرانعرصۀهرنوادبیاتوعلوم
انسانی،جایگاهتجلیرقابتسالموسازندهبودهاست؟سابقهنشانمیدهدکهنه،نبوده
است.برایما،رقابتیعنیازبنیبردنرقیب،بهزمنیزدنرقیب،خرابکردنپلههایترقی
رقیب،نهسعیدرباالکشیدنخودمان.برایما،رقابتیعنیچهارچشمیمواظببودنکه
رقیبکیمیدانرابهدلیلیخایلمیکند،تابالفاصلهبرویموسرجایشبنشینیم.اگراین
آقایمایکلجکسونگوینده،یکیازافرادسرشناسوموفقایرانبودوبیمارمیشد،بدون
شکجوازکفنودفنشهرتوکارشبهسرعتازسویهمکارانگرامیاشصادرمیشد

وچندینوچندنفربهعنوانجانشنیویبالفاصلهاززمنیسبزمیشدند.
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دوشنبه  9 آوریل  1984
چندیاستکهاصطالحجنگشیمیایی،کاربردسالحهایمختلفشیمیاییوشیوههای
جدیدجنگیدنانسانهابرسرزبانهاست:جلوهایاندوهبارازخشونتبشربرایسرکوبی
خویش.انسانتنوعطلبوعاشقخونریزیومرگ،بازاسباببازیتازهایپیداکردهاست

وباردیگرعقلودانشخودرادرخدمتنیتهاینادرستبهکارگرفتهاست.
صورتهایسوختهوچروکیده،بدنهایپرزخموپوستهایپرتاولوچرکنیسربازان-که
اینبارگروهیازآنانراهموطنانماتشکیلمیدهند-تصاویرتکاندهندهایهستندکهبه
منوشمامیگویندهنوز،بااینهمهآگاهیوپیشرفت،انسانقرنبیستمفرقچندانیبا

انسانهایاولیهوغارنشنینکردهاست.
البتهبارهابش���ردوپاسعیکردهاستخودرادرمحدودیتقراردادها،پیمانها،امضاهاو
توافقهاقراربدهد.ازآنجملهقراردادس���ال1925ژنوکهبراساسآنصدوبیستکشور
هرگونهاستفادهازسالحهایشیمیایی-ونهساختنشرا-ممنوعکردند.آنگاهدانشمندان
بشردوست،سرگرمیدیگریبرایخودیافتندودراواخردهۀشصت،باساخنتسالحهای
بیولوژیکبرایبهرهبرداریهایآیندهپرداختند.مجدداًازاینکارخودش���رمندهشدندو
درس���ال1972قراردادهمهجانبهایبرایجلوگرییازاستفادهازسالحهایبیولوژیکرا
امضاکردند.ویلهیچیکازاینقولوقرارها،هنگامیکهموجودیاموجوداتیدررأس

یکمملکت،بهلجبازیهایکودکانهبایکدیگرمیپردازند،محرتمشمردهنمیشود.
درتاریخطربیآمدهاست:»وقتیخداونددربارۀخلقتآدمبافرشتگانمشورتکردگفتند-
کسیرادرزمنیخواهینهادکهتباهکاریکندوخونریزد-زیرادانستهبودندهیچچیز

نزدخدابدترازخونریزیوتباهکارینیست.«
اینگونهکهپیداستفرشتگاناینحرفراازسرحسادتباانسانهابرزباننراندند!

سه شنبه  10 آوریل  1984
درمحضراستادمحمدجعفرمحجوبنشس���تهبودیموبهسخرنانیاشگوشمیدادیم.
دربارۀفرهنگعامهس���خنمیگفتوحاصلتجربیاتشرادراختیارگروهیعالقهمند
قرارمیداد.س���خنانشجذابوشنیدنیبود.درحالوهوایشهریغریب،درمحیطی
دانش���گاهی،لذتبهی���ادآوردنآنچهبازیروبمزندگیاتگرهخوردهاس���تومجموعۀ
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روزهایخوبوبدگذشتهاترازندهمیکند،تجربهایدوستداشتنیبود.ازهمۀاینها
جالبتر،تواضعوفروتنیمردیبود–باپیشینهایدرخشان-کهسالهایبسیاریاززندگی
خودراوقفپژوهشوتحقیقکردهاستوتنهابیستوپنجسالازعمرگرانقدرشرابر
سرگردآوریگوشهایازفرهنگوادبایرانکهخودآنرافرهنگعوامانهمیخواند،گذارده

است.محمدجعفرمحجوبچندینوچندبارروبهرویهمهاعالمکرد:
تابدانجارسیددانشمنکهبدانمهمیکهنادانم

میگفت:»هنوزهیچنمیدانم.هنوزطلبهاموهنوزجویندهویادگرینده.بایدهمچنانکارکنم
وبخوانموبنویس���م.تازههرگزبهخوداجازهنخواهمدادبگویمکهباگوشهایکوچکاز

دریایبیکرانعلموادبایرانآشناییدارم.«
استادشکستهنفسیمیفرمایید،ویلدمتانگرم!

چهارشنبه  11 آوریل  1984
مدتیپیش،برایکارداوطلبانهدرمسابقاتالمپیکنامنویسیکردموپرسشنامهایرابرای
سازمانبرگزاریالمپیکفرستادم.یادممیآیددرروزنامهایخواندهیاازرادیووتلویزیون
ش���نیدهبودمکهبهگروه���ی-درحدودپنجاههزارنفر-داوطلبنی���ازدارندتادرموارد
مختلفبهبرگزاریاینرویدادبزرگورزشیکمککنند.امروز،زمانمصاحبهوگفتگو
بود.درمحلسازمان،تعدادزیادیزنومردوپریوجوانمنتظرنوبتنشستهبودند.دیدن

افرادسالخورده،درمیانجمعداوطلبان،برایمجالببود.
زنی-کهحدودهفتادسالداشت-هیجانزدهدرکنارمننشستهبود،باهمسرشحرف
میزدومیگفت:»خداکندمراقبولکنند.خیلیبرایممهماستکهبتوانمدرالمپیککاری

انجامدهم.امیدوارمازسنمایرادنگریند.«
وقتیبرایمصاحبهبهداخلمحوطهرفتم،مردجوانیکهمسئولپرسوجوبود،ملیتمرا

پرسید.
گفتم:»ایرانی.«

گفت:»یکسؤالدارم.چراشماایرانیهابهکارهایاجتماعیعالقهمندنیستید؟«
پرسیدم:»چراچننیفکرمیکنی؟«

پاسخداد:»حدودسهماهاستدارمباافرادیکهبرایخدماتداوطلبانهنامنویسیکردهاند
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مصاحبهوگفتگومیکنم.ازبیشرتملیتهاتعدادچشمگرییداوطلبداشتیم،ویلایرانیها
خیلیکموانگشتشماربودند.میدانمکهشمارتاندرلوسآنجلسکمنیست.«

کم���یبهفکرفرورفتمکهچهجوابیبدهم.ازاینکهاوهمنقطۀضعفمارادریافتهبود
زیادخش���نودنشدم،درعنیحالدلمنمیخواس���تخودمراهمبشکنم.پرسیدم:»مگر

داوطلبکمدارید؟«
گفت:»نه.اتفاقاًزیادهمهستند.ویلهرگروهواقلیتیکهدرشهریزندگیمیکند،موظف
استبهگونهایدرزندگیاجتماعیآنشهردرگریشودوخودراعالقهمندنشاندهد.مگر

نه؟«
راستمیگفت.ویلچطورمیتوانستمبهاوبگویمکهماایندرسراهرگزیادنگرفتهایم.
اینکهیادمانندادهاندیانخواس���تهایمیادبگرییممهمنیست.نتیجهاشایناستکهبلد
نیس���تیمکارهایگروهیانجامبدهیم.نخواستمبهاوبگویمکهیکایرانیبهتنهاییقادر
اس���تکارچندنفرراانجامبدهد،وقتیدونفرشد،نتیجۀکارشنصفمیشودووقتی
یکگروهش���د،نتیجۀکارشبهچیزیهمردیفصفرمیرس���د.نخواستمبگویممابرای

تکرویساختهشدهایم.ناچارگفتم:»هنوزدیرنشده.حتماًایرانیهاهمخواهندآمد.«
باتردیدنگاهمکردوگفت:»امیدوارم!«

پنج شنبه  12 آوریل  1984
یکاس���تادتاریخاجتماعیدانش���گاهاموری)Emory(درآتالنتا،پسازبیستسال
پژوهشدریکزمینۀبس���یارجالب،گزارشیتهیهکردهاس���تکهنکاتیازآنراامروزدر

روزنامهمیخواندم:
چارلزاسرتیکلند)Charles Strikland(میگوید:»دنیایدرحالدگرگونیامروز،بچهها
راوادارکردهاستکهزودترازگذشتهرشدکنندوقدمبهدنیایبزرگرتهابگذارند.بچههای
امروزدیگرمث���لبچههافکرنمیکنند،مثلبچههاحرفنمیزنن���دومثلبچههارفتار
نمیکنند.بچههایربعآخرقرنبیستمدیگرحتیدورانبچگیراهمآنچنانکهماآزمودیم
تجربهنمیکنند.درجسمکوچکبچههایامروز،بزرگساالناندیشمندیجایگرفتهاندکه
بازیهایکودکانه،زبانشریینوسادۀبچگانهراپسمیزنندولباسپوشیدنبچگانهرا
دوستندارند.درکناراینرشدسریعودستیابیبهجهانبزرگساالن،بچههایامروززودتر
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ازگذشتهباخطرهاییکهپنجاهسالپیشتنهاازآندنیایبزرگترهابودرودررومیشوند،
ازجملهاعتیادبهموادمخدر،الکلیزموبارداریدرسننیپائنی.دراینزمینه،تلویزیونیکی
ازعواملمؤثریاستکهبچههارابادنیایعریانبزرگترهازودترازمعمولآشنامیکندو

وسوسۀورودبهاینحریمرادرآنهازندهمیسازد.«
اینپژوهش���گرناامید،درگزارشفریادگونهوسراس���راعرتاضخود،پ���درومادرهارابه
بیتوجهینسبتبهاینمشکلاساسیمتهمکردهاست.ویمیگوید:»دیگرهیچراهی
برایجلوگرییازاینخطروجودندارد.نسلیکهپسازایننسلبهوجودآید،یکدورهاز
زندگیخودراگمخواهدکرد،دورهایکهازنظرعلومتجربیوعملیدرزندگیهرموجود
الزموضروریاست.هرچهپرییزودرس،براییکنسل،اندوهباراست،جوانیزودرس

اندوهبارتروحتیخطرناکتراست.

جمعه  13 آوریل  1984
ب���رایچندمنیبار،درمدتاقامتدرامریکا،گذارمبهادارۀمهاجرتافتاد.دوس���تیرا،
درگرفتاریکوچکیکهداش���ت،همراهیمیکردم.صبحزود،قبلازساعتهفت،راهی
ادارۀمهاجرتش���دیم.پسازطیمسافتزیادوسردرگمیدرتعدادیاتاقوراهرو،به

سالنیرسیدیمومنتظرنوبتنشستیم.
فرصتیبودبرایگپیوتماشاییواندیش���های.چیزیحدودسهساعتدرانتظارنوبت
نشس���نت،افکارآدمرابههزارگوش���هوکنارمیبرد.بهخصوصاگردراطرافتآدمهاییرا
مشاهدهکنیکهنشانههایگرفتاریومشکلازالبهالیخطوطدرهمرفتۀچهرهشان،نمایان
اس���ت.هرازگاهیمردییازنی،دریرابازمیک���ردوآمرانهنامیراصدامیزد.بهاین
چهرههاوحرکاتدقیقشدم.تقریباًهمهحالتییکسانداشتند:گونهایمیلبهابرازوجود
همراهبابداخالقیوتحکمونگاهیشیطنتباروموذی.همهسروگردنراطورینگه
میداشتندکهگوییازپیشتصمیمقطعیخودرا،درموردآزارواذیتموجودیکهباآنها

سروکارشخواهدافتاد،گرفتهاند.
اینگونهکهپیداست،شماریازمشاغلوسمتهاوپستهارابرایگروهخاصیساختهاند.
شایدهمگروهخاصیبهسویمشاغلیجذبوجلبمیشوندکهویژگیهاییراازآنها
میطلبد.عجیبتراینکهگوییاینقضیهبههیچکشوروملتیبستگیندارد.کمیدقتکنید:
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آیاتماممأمورانگمرک،درهرفرودگاهوهرکشور،یکسانبهنظرنمیآیند؟مأمورانادارات
دولتیمثلثبتاسنادواحوالچطور؟کارمندانادارۀمهاجرتچه؟پاسبانهاومأموران
راهنمایی؟افرادیکهبرایانجامکارش���اناحتیاجبهپوش���یدنلباسمتحدالشکلدارند
چطور؟قبولنداریدازنظرروحیهواخالقوطرزرفتار،همهکموبیشبههمشبیههستند؟
اگرتابهحالبهایننکتهتوجهنکردهایدتوصیهمیکنماینبارکمیبیشرتدقتکنید،نتایج

جالبیدستگریتانمیشود.

شنبه  14 آوریل  1984
نوارتویضبطصوترابرمیگردانموازنوترانهایراکهبرایاولنیبارشنیدموبهشدت
تکانمدادهبود،گوشمیدهم.شعرترانه،فریاددردشاعریرابهگوشمیرساندکهبامرگ
دس���تبهگریباناستودرگردابتردیدهاوپرس���شهاییکانسانبیچارهدستوپا
میزند.آنگاههمۀایندردهاودرماندگیهارابهصورتکلماتیموزون،کهدرخوددنیایی

معنینهفتهدارند،بریونمیریزد.
ازخودمیپرسم:»باالترینپایگاهیککارهرنیکجاست؟هنگامیکههرنمنداینتوانایی
راپیدامیکندتاژرفتریناحس���اسنهفتهدروجودشرابهص���ورترنگوواژهوآوا
بیانکندوپیامشرابهگوشدیگرانبرساند؟آیافرقیکهرنمندبایکانسانمعمویلدر
ایننیستکهانسانمعمویلدرابرازاحساسخودناتواناست،درحایلکههرنمندابزاری

دراختیارداردتاپیامخویشرابرآنسوارکندوبارسنگنیدلشراسبکسازد؟«
وقتییکانسانمعمویلمیشنوددرچنگالبیماریهولناکیاسریاستومرگزودرس
انتظارشرامیکش���دچهمیکند؟چهمیتواندبکندجزآنکهفریادبزند،برسرنوش���ت
خویشبگریدوآرزوکندکاشمیتوانس���تحرفدل���شرابهدیگرانبگوید.ویلیک
هرنمند،بانریویخالقهاش،دس���تکماینبرتریرابردیگرانداردکهمیتواندفریادش
رادرقالبیبریزدوباخلقیکاثرهرنی،یکقطعهشعر،یکتابلوینقاشی،یکقطعه

موسیقیوحتییکحرکتموزونرقص،پیامواحساسشراملموسوجاودانهکند.
لیالکسری،سرایندۀترانهایکهمیشنیدم،بیماراست.چندسالاستکهبابیماریهولناک
سرطاندستوپنجهنرممیکند.وقتیمیبینیچگونهتجربههایزودگذرسرخوردگیو
ناامیدی،خشموعصبانیت،رضایتوسکوت،جدالومبارزۀخودرایکجادرقالبشعر
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بیانمیکند،ایمانمیآوریبهاینکههرنمندان،بندگانبرگزیدۀخداهستند.درلحظاتیاین
چننیسنگنیوناگوار،کهتوینوعیازهرگونهواکنشیدرمیمانی،اومیسراید:

مثلبادسردپاییز،
غملعنتیبهمنزد.
حتیباغبونمنفهمید

کهچهآفتیبهمنزد...

دوشنبه  16 آوریل  1984
درروزنامههاورادیوتلویزیونهاخربازشورشوتظاهراتدرفیلیپنی،شیلی،السالوادور،
نیکاراگوئهوچندینکشوردیگراست.براساسگزارشیکیازسازمانهایپژوهشی،در
حالحاضردربیشازهفتادکشورجهاناغتشاشوجنگدرگریاست.قیافههاییکهدر
فیلمهایمس���تندمیبینیهمهخشمگنی،پرخاشگروناراضیهستند.درچهارگوشۀدنیا،
مردمبامشتهایگرهکردهیکچیزمیخواهند:آزادیواستقاللوبهخاطردستیافنت

بهآنچقدراشتباهمیکنند،چقدرکشتهمیشوندوچقدرناکاممیمانند.
یکنکتۀدیگرهمدراینمیانقابلتوجهاس���ت:یکسانیاینواکنشها.درخاورمیانه،
درامریکایجنوبی،امریکایمرکزی،آس���یا،افریقایاهرجایدیگروقتیمردمخشمگنی
میشوندوبهخیابانمیریزند،مغازههاراآتشمیزنند،اتومبیلهارابرمیگردانند،درو
پنجرهمیشکنندوجانخودرابهخطرمیاندازندتاشایدروزیرویآرامشببینندودر
فضاییآزادنفسبکشند.اینانسانهاکهخودرابهکشنتمیدهندواینچننیباشوربرای
دستیافنتبهسرابدلنشنیآزادیخودرابهدرودیوارقفسیکهدرآنزندانیاندمیزنند،
خوشباورهاییهستندکه،دراینآشفتهبازارستمگریها،چشمبرتجربههایگذشتهبستهاند

وبهدنبالکاالینایابآزادیهستند.
تئودورروزول���ت)Theodore Roosevelt(گفتهاس���ت:»جریمۀکس���انیکهتاریخرا
نخواندهانداینستکهخودآنراتجربهکنند.«خوشباورهاکسانیهستندکهعنایتچندانی
بهتاریخنداشتهاندونمیداننددستیافنتبهآزادیتاچهاندازهناممکناست.مگرزندگی
چیزدیگریجزتکراراس���ت؟وتاریخچیزدیگریجزاندیشۀآناتولفرانسکهمیگوید:

»تاریخیعنیبهدنیاآمدن،رنجکشیدنومردن«؟
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سه شنبه  17 آوریل  1984
روبهجمعکردوپرسید:»اینقضیۀکتابارتشبدقرهباغیچیست؟«

سؤالکردم:»کدامقضیه؟«
باس���راشارهایکردوگفت:»میدانیکه،همنیانتشارکتاببعدازمرگارتشبداویسی!
حتمًاکاسهایزیرنیمکاسههست!قضیهبهاینسادگیهاکهشماهافکرمیکنیدنیست.«

نمیدانمقضیهبهاینسادگیهاهستیانیست.ویلآنچهراکهمیدانمشدتگرفنتطرز
فکرخاصیدرماایرانیهاپسازوقایعپنجسالگذش���تهاست:ناباوریوبیاعتمادیبه
آنچهدراطرافتمیگذرد.اینحسبیاعتمادینس���بتبهدیگری،حتیاگرآندیگری
نزدیکترینخویش���تباشد،هرگزبهاینشکلوبااینچننیگسرتدگیدرمیانماوجود
نداشت.مابافرهنگیبزرگشدیموزیستکردیمکهدرآنتارسبیلیکجوانمردارزش
صدامضایرسمیراداشت.ماباتربیتیرشدیافتیمکهارجقولهاییچونبهمویتقسم
یااینتنبمریهیاخریشراببینیفراسویمحکمکاریهایقراردادیومحضریمیرفت.

دریغاستاگراینهارافراموشکنیم.

چهارشنبه  18 آوریل 1984
ازکاخپرجاللگروهیدیگرازدکانداراندیندستوریجدیدصادرشد.حکامواتیکاننشنی
بازخوابتازهایبرایمردمدنیادیدهاندوباارائۀیکممنوعیتمذهبی،بهدخالتدر

پیشرفتهایدانشوپزشکیپرداختهاند.
تنهاخدامیداندکهمذهبودانش،دودشمنسرسختیکدیگر،تاکیبایدباهمبجنگند.
تاکیمذهبمیخواهدبرپیکراستواردانشضربهزندوتاآنجاکهمیتواندجلویفراهم

آوردنوسایلبهرتبرایرسیدنبهآرمانهایواالرابگرید.
دستورکارجدیدواتیکانمیگوید:»استفادهازاسرپمهاییخزدهبرایبارورساخنتزنانیکه
بهعلتمشکالتپزشکیقادربهباردارشدنطبیعینیستند،خالفدینوممنوعاست.«
ازشمامیپرسم:»آیاآنرهربمذهبیکهاینفتواراصادرمیکند،هرگزتوانستهاستغم
بزرگباردارنش���دنیکزنبیمار،بچهدارنشدنیکمردسرتون،سکوتوبیهیجان
بودنیکخانۀبدونبچهرااحس���اسکند؟اینانسانیکهدربرجعاجروحانیتودور
ازعواطفانس���انینشستهاستچگونهبهخوداجازهمیدهدچننیدستوریصادرکند؟
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چگونهمیتوانددردلگروهیانسان،کهدس���تبهداماندینشدهاند،اکراهیبهوجود
آوردتاازخواس���تطبیعیخودیعنیفرزندداش���نتبگذرند؟تض���ادراببینیدکههمنی
مراجعازس���ویدیگرباصدورفتواهاییچونمنعسقطجننیویامنعاستفادهازوسایل
جلوگرییازبارداری،خانوادههایندارونیازمندبسیاریرادرگریمشکالتفراوانفرزند
اضافیمیکنند.ازیکسوبرتعدادفرزندانناخواسته،درخانوادههاییکهزیرفشارفرزند
زیادیکمرش���انخمشدهاست،میافزایندوازسویدیگربچهدارشدنگروهیرا،کهتنها

جرمشاننقصطبیعیویابیماریجسمانیاست،گناهمیشمارند.
حسنکاردرایناستکهعلمودانشگوششبدهکاراینحرفهانیستوراسخواستوار

راهخودرامیرود!

پنج شنبه  19 آوریل  1984
البهالیدهپانزدهپاکتیکهدرونصندوقپستخانهبود،خطفارسییکیازآنهازودتر
ازبقیهبهچشممخورد.نامهازایرانبود.باعجلهوهیجانآنراگشودم،بازهمخربمرگ
یکآشنایدیگرراخواندم.اینبارخربمرگیکروزنامهنگارقدیمی:دکرترحمتالله
مصطفوی،درحالپیادهرویدرخیابانکریمخانزند،دراثربرخوردبایکاتومبیلکشته

شد.
روانششاد،مردفرزانهایبود.درچندسالاخری،اینچندمنیخربمرگیکآشنا،یک
هرنمندیایکروزنامهنگاراست.هربار،خاطراتویادگارهاییکهازهریکدرذهندارم،

مرادربرمیگرید:آنچهنوشتند،آنچهمیگفتندوآنگونهکهاعتقادداشتند.
دکرترحمتاللهمصطفویروزنامهنگاریبودباذهنیتیزونگرش���یویژه.مقالهایراکه
بیستسالپیشدرانتقاداززنانایرانینوشتهبود،فراموشنمیکنم.اومعتقدبودکهزنان
ایرانیآنزمان»فاطمهسلطانهاییدرلباسبریژیتباردو)Brigitte Bardot(هستند.«
واینعنیجملۀخودشبود.ایرادیکهبرآنانمیگرفتاینبودکهزنانایرانیازتمدن
وپیش���رفت،تنهاظاهرشراچسبیدهاندوهرگزدرصددکسبآگاهی،دانشومعلومات

بیشرتنیستند.
درجمعیازروزنامهن���گاران،بااوبهبحثومخالفتپرداختموگناهرابهگردنرژیمها
وحکومتها،اینایزموآنایزمودیکتاتوریانداختم.جوانبودموس���ریپرش���وروشر
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داشتم.باخونسردیگفت:»دخرتجاندراینسنوسالایرادینداردکهگناههمۀکمبودها
واشکاالترابهگردنحکومتودولتواینایزموآنایزمبیندازی.ویلامیدوارمخیلی
زودبهاینپذیرشبرسیکهاگرانسانهااینایدئولوژیهارادرچارچوبصحیحخودو
باارجنهادنبهحقوقدیگرانپیادهکنند،هیچمکتبیبهخودیخودبدنیست.آنچهیک
مکتبفکریراخرابمیکند،پریوانبیاعتقادوکوردیلهستندکهدرجستجویمنافع

خود،هرروزتفسریتازهایازمکتبهایمختلفرابهخوردمردممیدهند.«
چقدراینحرفراس���تبود!آنروزچهکوش���شبیهودهایمیکردمتاثابتکنمتنهاآن

مکتبفکریکهموردقبولمنبود،حقانیتداشتوبقیهبهبریاههمیرفتند.

جمعه  20 آوریل  1984
گاهروشهاوشیوههاییکهانسانهابرایحلمسائلومشکالتبهکارمیگریندیاقوانینیکه
برایجلوگرییازضایعش���دنحقوقخویشودیگرانوضعمیکنند،خودباعثایجاد
دردسرومشکلوحتیموجباتضایعکردنحقوقدیگریمیشود.بهعنوانمثالنگاهی
عمیقوجس���تجوگرانهبهاینمشکلعظیمتعقیبقانونییابهقولامریکاییهاالسوت
)Law Suit(بیندازید.ببینیداینحققانونیپیگردمجرمیامتهمازسویشاکیخصوصی،
چگونهروابطبنیانسانهارادراینمملکتدچارمشکلکردهاست.همهازترسسوشدن
آنچنانخودرادرهفتالیۀپوششهایمراقبتیمیپیچندکهازخودمیپرسیاینهاچه
میکنند؟بهکجامیخواهندبرسند؟درامریکاپدرفرزندشراسومیکند،بیمارپزشکش
راس���ومیکند،همسایههمسایهراس���ومیکند،رئیسمرئوسرا،همکارهمکارراوزن
ش���وهررا.دراینجاهمهدرفکراینهس���تندکهچگونهبایکبهانهودستاویز،دیگریرا
بهدادگاهبکش���انندوبهقولخودمانسرشرابرتاشند.البتهطبقروالهمیشگیسیاست
اینمملکت،دوراینمحورالسوتیکرشتهشغلوکاسبیهمبهراهافتادهاست:وکیل
سو،پزشکانمتخصصنوشنتگزارشهایویژهبرایسوکننده،دادگاههایسو،سوکنندگان
حرفهایکهکارشانمثلشرخرهایخودماناستوسرشانبرایخریددعواهایسودرد
میکند.درمقابلهمۀاینها،بیمههایدفاعیبرایمقابلهباسوکهآنهمکاروکاسبیپر

رونقیاست.
امادرکنارایندورنمایفریبنده،گرفتاریهایبسیارپیچیدۀروحی،فکریواجتماعیهم،
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برایکسانیکهدنبالایننوعکاسبیمیروند،پیدامیشودوغالباًآنهاراازتصمیمشان
پشیمانمیکند.ترسازسوشدنویاتمایلشدیدبهسوکردنیکیازدالیلبیگانهشدن

امریکاییها،دورشدنشانازیکدیگروتشویقشانبهگوشهگرییوتنهاییاست.

شنبه  21 آوریل  1984
دورهمنشس���تهبودیم.پسازخوشوبشمعمول،بحثیجدیآغازش���دوس���روقت
سیاستواقتصادوحرفهایروشنفکرانهرفتیم.اینقبیلبحثها،دیگربرایهیچکس
تازگیندارندونقلتماممجالسایرانیهس���تند.همیش���هازیکنقطهشروعمیشوند،
روندمش���خصیراطیمیکنند،آخرهمبههیچنتیجهاینمیرس���ند.بااینپیشداوری،
تصمیمگرفتمدربحثآنش���بفقطشنوندهباش���متاببینماشکالدرکجاستکههرگز
نمیتوانیمیکنتیجۀدرستوقابلاستفادهازگفتگوهایمانبگرییم.مشاهداتمجالببود
وچندگرهومشکلاساسیرانشانمیداد.قبلازهرچیزهمۀماسخنگویانخوبیهستیم،
ویلهیچکدامش���نوندۀخوبینیستیم.دیگراینکههمۀماعاشقافکارخودمانهستیمو
تصورمانایناستکهتنهاماخوبفکرمیکنیم،سریعمیفهمیم،درستاستداللمیکنیم
وبقیهاینتوانراندارند.سوماینکهفکرمیکنیماگرحرفخودراباصدایآهستهبزنیم
قدرتونفوذشکمرتاست،بنابرایندادمیزنیم.چهارماینکهعادتداریموسطحرف
همدیگربرپیموسخناندیگریرانیمهتمامبگذاریم.دیگراینکهنمیتوانیمزمانشوخی
وجدیراتش���خیصدهیم.درمیانیکبحثبس���یارجدیناگهانموجودیکهخودرا
نمکمجلسمیداند،شوخیولطیفهایمیپراندوافکاررابرایمدتیآشفتهمیکند.
شش���ماینکه...بازهمبگویم؟نه،فکرمیکنمکافیاست.اگربتوانیمهمنیچندموردرا

اصالحکنیم،گامبسیارمهمیبرداشتهایموتوقعبیشازاینزیادهخواهیاست.

دوشنبه  7 مه  1984
روزنام���ۀلوسآنجلستایمز-برایباردوم-خربشکس���توازبنیرفنتیکبانکرا
میدادکهبهنوعیباگروهایرانیانمقیملوسآنجلسدررابطهاس���ت:چهازنظرش���مار
مشرتی،چهازنظرشمارسهامدارانبانکوازهمهمهمترازنظرتعدادکارمندانوکارکنان
ایرانیبانک.اینخربیکشکستگروهیبودکهبرایبسیاریازایرانیهاسنگنیآمدو
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مرانیزغمگنیکرد.چرابایددرایندوره،کهبیشازهرزماندیگرنیازبهتحکیمموقعیت
خودداریم،اقبالبد-شایدهمندانمکاریوناآشناییبازیروبمشیوههایکسبوکارو

زندگیاینمحیط-چننینتایجیبهبارآورد؟
روزینیستکهازآشناییودوستیگالیهوشکایتازبدیکسبوکاررانشنویم.روزی
نیستکهیکفروشگاهویامحلکارایرانیبهعلتزیانوخسارتبستهنشودوبهشمار
بیکارهاوبیسامانهاچندنفریاضافهنگردد.آیاشیوۀرویاروییمابابازارکارامریکاو
بهویژهکالیفرنیااشتباهاست؟آیاآنچهراکهبهعنوانبارتجربیباخودازایرانآوردهایمبه
درداینجانمیخورد؟آیاسیستماقتصادیاینمملکتطوریاستکهتعدادافرادموفقدر
آنکماست؟نمیدانم.ازمسائلاقتصادیوروابطحاکمبرآنهاآگاهیندارم،ویلاینرا
میدانمکهدلممیخواهدهربارروزنامههایامریکاییرابازمیکنم،خربموفقیتوپریوزی
یکایرانیرابخوانم.دلممیخواهدچشمگریواثرگذارباشیم،دلممیخواهدمردماین
منطقهبفهمندچهنریویدرخورستایشوچهاندازهمتخصصدرمیانماایرانیهاهست.

سه شنبه  8 مه  1984
هنگامیکهیکانس���انسرشناس،درمقابلدیدگانتیزبنیخربنگارانودرمقابلدوربنی
بیرحمتلویزیونها،دچاراشتباهشودویاکاریرابدونآیندهنگریانجامدهد،دردسرهای
بزرگیبرایخودمیخرد.رهربانکشورها،افرادسیاسی،هرنپیشگان،دانشمندانوکسان

دیگریکهبههردلیلطرفتوجهمردمهستندازاینجملهاند.
پاپجانپلدوم)John Paul II( همیکیازاینهاست.چندسالپیش-دقیقاًتاریخش
رابهخاطرندارم-پاپکهلهستانیتباراستتصمیمگرفت،پسازچندسالدوریازوطن
اصل���ی،بهآغوشماممیهنبرگرددودی���داریازخاکنیاکانخویشبکند.درفرودگاه
ورشو،هنگامیکهازهواپیماپیادهشد،دراثرهیجانیکهازدیدارلهستانبهاودستداد،بر
زمنیزانوزدوخاکوطنرابوسیدکهحرکتیبودتماشاییومنظرهایبوداحساسبرانگیز.
ویلازهمانلحظه،هزارویکنوعتعبریسیاسیوغریسیاسیازاینکاربهعملآمد،که
دلی���لاصلیانجامآنبهکلیفراموشش���دوپاپمانده���اجوواجکه»ایعجباین
چهکاریبودکردم!«.ویلخوب،هراشتباهیمیتواندیکراهفرارهمداشتهباشد،اینکه
ازطرفدفرتایش���اناعالمشودپاپجانپلدومهرگزامتیازیبههیچخاکینمیدهد،
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همهکش���ورهاومردمهمهملتهارایکساندوستداردواصاًلایشانهمیشهاینخوی
پسندیدهراداشتهاندکهبرزمنیهابوسهبزنند.

ازآنروزبهبعد،اینکاریکرویۀهمیشگیپاپجانپلدومدرسفرهایرسمیاششد.
حاالپریمردناچاراس���تبرایجلوگرییازهرنوعشایعهسازییابرچسبهایسیاسیو
غریسیاس���ی،هرگاهازهواپیماپیادهمیشودزانوبزندوزمنیراببوسد،خواهاینزمنیکرۀ

جنوبیباشد،یاآالسکایایککشورافریقایی.

چهارشنبه  9 مه  1984
باالخرهروسهابرگبرندهرابهزمنیزدندوبازیهایالمپیکراتحریمکردند.اینهم
یکزورآزماییدیگردرعرصۀپهناوربازیابرقدرتها.یکبازیپرسروصدایکاردمن
تیزتره،دنبۀمنلذیذترهبنیدوکودکبالغبهنامامریکاوروس���یه.راستیاینابرقدرتها
همحالوهوایبچههارادارند!مثلبچههاوقتیچیزیرامیخواهندپایشانرامحکم
بهزمنیمیکوبند،برایاینکهبههمدیگرچنگودنداننشاندهنداسباببازیدیگریرا
زیرپالهوخرابمیکنندوبایکدیگربهلجبازیمیپردازند.یکروزاینیکیکشوریرا
میگرید،آندیگریفردایشمیرودکشورمشابهیراغصبمیکند.امروزکشوریبایک
ابرقدرتبگومگویشمیشودوازاوقهرمیکند،فردادیگریمیرودباایندشمندشمن،
دوستمیشود.امسالیکیالمپیکراتحریممیکند،دیگریچهارسالمرتصدمینشیند

تاتالفیاینکارراسرحریفدرآورد.
وقتیخربنگارانباگروهیورزش���کارامریکایی-کهخ���ودرابرایپیکاریبزرگآماده
ساختهبودند-مصاحبهمیکردند،چندتنازآنهابهگریهافتادندوگفتند:»مگرنهاینکه
میگویندبازیهایالمپیکسیاسینیست؟پساینکارهاچهمعنیدارد؟«گمانمیکنم
چهارسالگذش���تههمچندینورزشکارروسی،ازاینبازیتحریمکردناشکشاندرآمد.

ویلکوگوششنوا؟

پنج شنبه  10 مه  1984
ازتماشاینمایشنامۀسهرابوسنجاقکاثربیژنمفیدبازمیگردم.درراهبازگشتبهخانه،
بهپیامنویس���ندهوظرافتیکهدرشیوۀبیانورساندنآنپیامبهکاربردهاستمیاندیشم.
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باردیگربهایننتیجهمیرس���مکهوقتییکروش���نفکروظیفهاشرا-کهدیدناستو
بازگوکردن،حسکردناس���توانتقالدادن،متأثرشدناستومتأثرکردن-انجامدهد،
حتیاگریکنفرراواداربهاندیشیدنکند،اگرتنهایکنفرراآگاهکندتادنیایاطرافش
رابادیدۀبازتریبنگرد،چهکوششقابلتحسینیکردهاست.داستانسهرابوسنجاقک
برپایۀحکایتیاستکههمۀمابارهاخواندهایم،ویلچندنفرازماخوانندگانتوانستهایم

آنچهراکهایننویسندهدرداستاندیدهاستببینیم؟
حکایتکشتهشدنپسربهدستپدربامیانجیگریافرادسیاهدلوخیانتکاریکهعشقرا
سممیدانندونفرتوقتلوکشتاروجنگراالزموازنقطهضعفانسانهابدانگونه
اس���تفادهمیکنندکههموارهخواس���تۀخودراپیشمیبرند.ایننقطهضعفهاعشقبه
قدرتوترسازرقیبیاقدرتبیش���رتاست.اینحکایتراکهبهصورتهایمختلف
-درگذشتههایدورچوناسطورۀموسی،اسطورۀکوروش،اسطورۀاودیپودرگذشتههای
نهچنداندورچونداستاننادرشاهوکورکردنفرزندش-شنیدهایمهمهبرایبیداریذهن
ماسرودهوگفتهوتکرارشدهاند.ویلچندباردیگراینقصۀتکراریبایدازسرنوسروده
شودتابشرباالخرهپیبهوجوداهریمننهفتهدروجودخویشبربد،اهریمنیکههموارهاو
رابهسویفرزندکشیسوقمیدهد؟چندشاعرواندیشمندونویسندۀدیگربایدبرایمان
بسرایندکهآیعشقآیعشقچهرۀآبیتپیدانیستتامابهعشقامانجلوهگریبدهیم؟

جمعه  11 مه  1984
اگرمنباهرچیزیسرآشتییاسازگاریداشتهباشم،باسیاستهرگزچننینیستم.نمیدانم
دربازیپرپیچوخمسیاستچهحسابوکتابیوجودداردکهمرابهشدتآزارمیدهد.
ازسیاست،دریافتوبرداشتیدارمکهآنراباعثوبانیبیشرتبدیها،شرارتهاوجنگ
وکشتارهامیدانم.فکرمیکنمهرگزهیچسیاستمدارینمیتواند-نهبامردمونهباخود-
روراستباشد.ازاینکهبرایسیاستمداربودنبایدمرموزبود،بایدتوداربود،بایدکمحرف
زد،بایدحرفهاراپیچاند،بایدطرفراپادرهوانگاهداشت،بایدجوابیکسؤالرا
باسؤالدیگردادخوشمنمیآید.برایاینکهسیاستمدارباشی،بایدهنگامیکهالزماست
بخندیدرحایلکهخندهاتنمیآید؛بایدبهرویکسیبخندیکهدلتنمیخواهدسربه
تنشباش���د؛بایدازکسییاچیزیستایشکنیکهدرپنهانتمامسعیوکوششترابرای



106

نابودیاشبهکارمیبریوهمنیطورتابهآخر.
نمیدانمبهنطقهایرونالدریگان)Ronald Reagan(،رئیسجمهورامریکادرسفرچنی
دقتکردید؟رئیسجمهورکشوریکهتمامنریویتبلیغاتیاش-درداخلخاکمملکت-
صرفاینمیشودتابهمردمبفهماندکمونیزمایدئولوژیبدوخطرناکیاستوبایدازآن
فرارکرد،روزیکهخودبهدیداریکمیلیاردکمونیستمیرود،باصدایرساآنانرامورد
ستایشقرارمیدهد،بهسالمتیشانمینوشدودستهمتاورقیبشرابهگرمیمیفشارد.
همنیجناب،درعنیحال،درچندینگوشۀدنیانریوهاینظامیاشرابهصفکردهاستتا
مردمانیکهرژیمکمونیستیرامیخواهند،بهگلولهببندند.انصافاًاینبازیزشتینیست؟

شنبه  12 مه  1984
مادر،روزگذش���تهآخرینامتحانمدرس���ۀخودرادادوامروزداردنفسراحتیمیکشد.
چهارسالاستکهاوپسازچنددههترکتحصیل،دانشآموزدبریستانیشدهتابهآرزوی
دیرینۀخودیعنیگرفنتدیپلمدبریس���تانبرسد.مادر،مثلبسیاریاززنانهمنسلخود،در
س���نکم،یعنیسیزدهسالگی،بهخانۀشوهررفتوفرصتنیافتبیشرتازششمابتدایی
درسبخواند.گرفتاریبزرگکردنچهارفرزندوکارفراوان،هرگزبهاوامکانبازگشتبه

مدرسهیاحتیفکرکردندراینبارهرانداد.
یکسالپسازورودبهامریکا،بهپیشنهادیکیازهمسایههاوباتشویقمافرزندان،پدر
ومادربهکالسانگلیس���یبزرگساالنرفتندتادرسنینیکهباجوانیفاصلهایقابلتوجه
داشت،ازنوخودرابرایزندگیدریکسرزمنیتازهآمادهکنندوزبانانگلیسییادبگریند.
رفنتبهمدرسهونشسنتسرکالسودرسخواندن،شوروهیجانیدرآنهابهوجودآوردو
-همراهچهارتندیگرازهمسایگانایرانیهمسنوسالخود-هرروزراهیکالسدرس
ش���دند.اینبرنامهشوقبازگشتبهمدرسهوآموزشرادرمادربیدارکردومصممشدبه
خواستۀهمیشگیخودجامۀعملبپوشاند.پدراما،اینقضیهرازیادجدینگرفت.مادر،
چهارسالکوش���شفراوانکرد،دورانسختیراگذراندودروسدبریستانیرابهزبانیکه
ازآنخودشنبودخواند.امروزخوش���حالوش���اد،درانتظارهفتۀدیگراستکهجشن
فارغالتحصیلیدرمدرسهبرگزارمیشود.دستبرقضا،پسرمسپهرنیزامسالدبریستانرابه
پایانمیرساند.مادربزرگونوه،خوشحالوشاد،دریکسالپایانتحصیالتمتوسطۀ
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خودراجشنمیگریندومنازاینکهمیبینممادرعاقبتبهآرزویبزرگشرسیدهاست
بسیارخوشحالم.کارشاقیبودویلباالخرهبهنتیجهرسید.اگراینزنان،درزمانخودو
درمملکتخود،امکاناتوفرصتبیشرتیمییافتند،بیشکبهنتایجدرخشانومقامو

پایۀدلخواهخویشمیرسیدند.

دوشنبه  21 مه  1984
بهاتفاقایرجگرگنیبراییکبرنامۀمصاحبهبهش���بکۀرادیوییایبیسیدعوتشده
بودیم.ازچندروزقبلبهاینکهچهخواهیمگفتوچهخواهیمش���نید،فکرمیکردم.به
ماگفتهبودند:»بیاییدوازوضعایرانیهادرامریکاس���خنبگوییدتامابیشرتباشماآشنا
شویم.«تصمیمهمبراینبود.تجربۀجالبیبود:هنگامیکهدرراهروهایپیچدرپیچشبکۀ
رادیوییراهمیرفتیمتابهاستودیوبرسیم،ازآنهمهدمودستگاهواتاقونریویانسانیو
ماشنیآالتبهحریتآمدم.درتمامطولبرنامهازنظموترتیبآنجاوازاینکهچگونههمه
بهوظایفشانآشنابودندومثلساعتکارمیکردند-بنیخودمانباشد-حسودیممیشد.
ویلپسازپایانبرنامه،درراهبازگش���تبهخان���هغمگنیبودم.برایچندمنیباربهمن
ثابتش���د-واینباربهچشمخوددیدم-درکش���وریکهبهقولساکنانشمهدآزادی
وتمدنودمکراسیاس���ت،سانسوروبرنامهریزیهایقبلیبرقراراستوبرخالفآنچه
سعیمیکنندبهمردمبقبوالنند،درکوچکترینگوشههایسخنانوگفتههارعایتمصالح

عدهای،گروهیویاحکومتیمیشود.
گرچهمجریبرنامهکوششکرد،قبلازشروعبرنامه،بهمابگویدکهآزادیمهرچهمیخواهیم
بگوییمودیگرانهمآزادندهرچهبخواهندبگویند،درچندینوچندموردقیچینامرئی
وتیزسانس���ور،سخنانبرخالفمیلمجریرادیوراقطعکردومیکرفونهابستهشد.در
طولپخشآگهیهایتجارتیهمتذکراتیصادرشدکهبهرتاستدراینزمینهچیزیگفته
نش���ود.تقریباًحدودبیستوپنجش���نوندهبهبرنامهتلفنکردندکهبیشرتشانازهموطنان
خودمابودند.آنچهکهدرموردشنوندگانرعایتنشد،نوبتشانبود.درمقابلگروهکثریی
ایرانیکهتلفنکردند-ومنهمنمیدانمچهمیخواستندبگویند-سهیاچهارامریکایی
همزنگزدندکهخارجازنوبتبهآنهاوقتصحبتدادهشد.درطولسخندوشنوندۀ
دیگرایرانیکهفرصتصحبتیافتند،مجریبرنامهاشارهکردکهبهاینسخنانهیچجوابی
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ندهیموخوداوهمدریکموقعیتمناسبباتشکریکوتاهحرفآنانراقطعکرد.
کار،ازدی���دیکروزنامهنگارحرفهای،بینقصبودومجریمس���لطبرآنچهپریامونش
میگذشت،آنبرداشتیراکهدوستداشتبهشنوندهداد.اینانتقادیاستکهمنهمواره
بررس���انههایهمگانیامریکاییداش���تمودارم.اینهاآزادنیستندتاهرچهمیخواهند
بگویند.البتهدرزمینههاییچرا،ویلدرزمینههایحساس���یچونسیاستدنبالهروعقاید

وسیلۀارتباطییامؤسسهایمیشوندکهبرایشکارمیکنند.
بلهدرراهغمگنیبودم،ویلدرعنیحالرضایتخاطرینیزاحساسمیکردمکهرادیوی
ما،باهمنیاتاقککوچکوامکاناتناچیزش،چهس���ربلندبایدباشدکهاستقاللفکر،
پایۀاصلیفعالیتشاس���ت.یادسخنانتدکاپل)Ted Koppel( مجریبرنامۀخطشب
)Night Line(میافتمکهوقتیامسالجایزۀبهرتینروزنامهنگارتلویزیونیرابرددرپایان

سخرنانیاشگفت:»میدانیدرازموفقیتیکروزنامهنگاردرچیست؟«وخودشپاسخ
داد:»درصداقت.اگرتوانستیبهدرستیتظاهربهصداقتکنیموفقهستی!«

سه شنبه  22 مه  1984
یکیازمسائلیکهدردنیایپیشرفتهوتکنولوژیکامروز،گاهوبیگاهموجبنگرانیمن
میشود،بیهویتش���دنافراداست.نمیدانمچراهرگاهازفروشگاهیخریدمیکنمو
صندوقدارعددهفتهشترقمیرویگواهینامهامرابهعنوانپشتوانۀاعتبارمیادداشت
میکندیاهنگامیکهدرمطبپزش���کعددهفتهش���ترقمیکارتبیمۀاجتماعی

)Social security( رابهقصدشناساییازمنمیپرسند،دلممیگرید.
وقتی،هرجاکهمیروی،میبینیبهجاینامونشانازتوشمارهوعددمیخواهندوتو
درچنگالعددورقم،کارتاعتباری،اوراقواسنادمختلفوکارتهایشناساییریزو
درش���تگریکردهایوبهاعدادهفتوششوپنجرقمیتبدیلشدهایناگهاناحساس
میکنیکهدرآیندۀنزدیکبهماشنیهایاتوماتیکبدوننامونشانیتبدیلخواهیشدو

زیباترینجلوۀهویتووجودت،یعنینامخودرا،ازدستخواهیداد.
اصاًلازدستشمارۀشناسنامه،کارتشناسایی،گواهینامۀرانندگی،کارتاعتباریوهمۀ
اینپالستیکهایمحکمزردوسفیدوقرمزکالفهشدهام.منبانامخودراحتترم!زورکه

نیست!
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چهارشنبه  23 مه  1984
بادوستوهمکاریقدیمینشستهبودیموازهمهجاصحبتمیکردیم.ازگذشتهوحال
وآین���ده،ازاینکهچهمیکردیموچهمیکنیم،ازکجاآمدیموبهکجامیرویم.درگرماگرم
صحبت،بهایننکتهرس���یدیمکهتازگیهاتعدادزیادیازمانس���بتبهخودمان،نسبت
بهگذشتهمانونسبتبهآنچهمیکردیمدچارناباوریوتردیدشدهایم.شمارکسانیکهاز
شغلگذشتۀخود،ازوظایفومسؤلیتخود،ازکسبوکارشان،ازچگونگیپولساخنت
ویاکارکردنش���اناحساسشرمساریمیکنندبس���یارزیاداست.درعوض،کسانیکهدر
اینموقعیتمیتوانندسرش���انراراستنگاهدارندوبااطمینانبگویندآنچهدرگذشته
میکردنددرس���تبود،بهآنچهکردهاندایماندارندواگرباردیگرموقعیتیبیابندبازهم
همانشیوهرااعمالمیکنندانگشتشمارند.هرکسبهگونهایخودراسرزنشمیکند
وحاضرنیستازآنچهدرآنزمانبااعتقادراسخانجاممیداد،دفاعکندچونمیترسد
موردانتقادقرارگرید.ایننوعپنهانکاریآمیختهبهشرمس���اریوکوششدربیاناینکه
»چارۀدیگرینداشتم،مجبوربودم...«نهتنهااعتبارینیستکهنقطهضعفاست.ازامری
ارتشوتاجربازارودانشجووکارمندوروزنامهنویسگرفتهتاخانمخانهداروبقیهدرحال

ماستمایلهستند.هیچمیدانیدچرا؟

پنج شنبه  24 مه  1984
برخالفآنچهبهنظرمیرس���د،باوجوداینهمهپیشرفتوترقیوآگاهی،دنیایامروز
دنیایانس���انهایمیانمایهاست.سعیوکوششزیادیبهکارمیرودتاازهمۀانسانها
موجوداتیمتوس���طبس���ازندوازآفریدنغولهادرعرصۀسیاس���ت،ه���رن،ادبوعلم
میپرهیزند.دنیایامروزوجهانسیاسترادرنظربگرییدوباجهانسیاستچهلسال
پیشمقایس���هکنید.ببینیددرکدامدورهرهربانتکخالوغولبیش���رتبودند.درآندوران
افرادیدررأسکشورهایگوناگونبودندکههرکداموزنهایسنگنیومهرهایقویبهشمار
میرفتندوشمارش���اندرخورتوجهبود.درهمانزمان،غولهایدنیایعلمودانشو
س���تارگاندنیایادبوهرننیزهرکدامبرایخودسلطانیبودندوحکومتیمیراندند.
ویلامروز،درهیچیکازاینزمینهها،اجازۀیکهتازیبهکسیدادهنمیشود.دورانعزت
یکس���تارهحداکثردوتاسهس���الودامنۀنفوذیکمردسیاس���یدرهمنیحداست،
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افتخاراتواعتبارهایعلمیهمبنیگروهبیشماریتقسیممیشودکههیچکدامآنچنان
غولهایینیستند.نویسندگانوشعراوهرنمندانهمروزبهروززیادترمیشوندوهمهدر

یکدایرۀکوچک،شهرتونفوذپیدامیکنند.

بهنظرشمادرکدامدورهبشرخوشحالتربود؟دردهههایاخریکهدستیابیبهموفقیتو
پریوزیوش���هرتبرایهرکسامکانپذیربهنظرمیرسدیاآنزمانکهبرایاحرازچننی
پایگاهیالزمبودبهبلندترینپلۀمعلوماتوآگاهیودانشوتخصصبرسیوعمریرا

برایرسیدنبهآنگذراندهباشی.

جمعه  25 مه  1984
روزییاهفتهاییاماهیچندباربرایتاناتفاقمیافتدکهتنهاباخودتانمینشینید،کالهتان
راقاض���یمیکنیدوتصمیممیگرییدحرفیرابادوس���تیبزنید،گالیهایرابایکیاز
نزدیکانمطرحکنید،درمقابلتقاضایاخواهشآشناییکهامکانانجامدادنشراندارید
بگویید»نه«؟چندبارمصممراهمیافتیدوبهدیدارطرفمیروید،روبهرویشمینشینید
ودرحایلک���هدردلبهخودتاننهیبمیزنید»حرفترابزن!«مرتببهصحرایکربال
میزنیدوازهمهچیزمیگوییدجزآنچهتصمیمگرفتهبودید؟چندباردرپاسخطرفبه
جاینه،باِمنوِمنپاس���خمثبتیمیدهیدوخودرادرگریتعهدیمیکنیدکههیچمیل

نداشتید؟
میدانمبیشرتماایرانیهابهعلتآشناییبایکواژهکههمسانشرادرهیچزبانینمیتوان
یافت،درگریاینمشکلهستیم.اینکلمهرودربایستیاست.اشتباهنکنیدرودربایستیبا
خجالتتفاوتدارد!درمیانماحتیافرادیکهخجولنیستندبامشکلرودربایستیدست
بهگریبانند.البتهگاهممکناستبههمنیدلیلدوستیهاوآشناییهاپایداروریشهداربماند
ورشتههایالفت،بهعلتصراحتهایکالمیغریالزم،پارهنشوند.ویلرودربایستیفشار
زیادیبریکیکماواردمیکندوازدرونمارامیتراشدوآزارمیدهد.همۀمابدجور
درگریرودربایستیهستیمودرنتیجهدرهرفرصتیبهسرزنشخودمیپردازیموازاینکه

نمیتوانیمحرفمانراراستوپوستکندهبگوییمشرمندهمیشویم.
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شنبه  26 مه  1984
ازنوش���اهدبرخوردبنیپدروپس���رب���ودموبرایچندمنیباراحس���اسکردمکهدربنی
خانوادههایایرانیمقیمخارج،چهمشکلعظیمیداردرشدمیکند:مشکلایجادرابطه،
حرفزدن،استداللکردنومنطقداشنت.البتهنهازجانبپسریعنینوجوان،بلکهازسوی
پدرکه،مثلهرمردایرانیدیگر،بابرداشتیازنقشیکپدربهاینجامعهآمدهاستکه
خریداریندارد.دراینفرهنگمیزبانوغالب،پسرهاودخرتهایمایادگرفتهاندحرفشان
رابزنند،کاریکهمانمیکردیم؛یادگرفتهاندازحقخود)یعنیآنچهخودشانفکرمیکنند
حقشاناست(دفاعکنند،کاریکهمانمیکردیم؛بچههایادگرفتهاندباصراحتوازدیدگاه
ماباگس���تاخیرودررویپدرومادربایستندوبگویند:»تواشتباهمیکنی!«کاریکهما

نمیکردیم.
ویلدرمقابل،آنچهکهماوالدین-وبهویژهپدرها-دودستیچسبیدهایموحاضرنیستیم
لحظهایدرموردشفکروتجدیدنظرکنیم،تصویرمرداندورانپدرس���االریاس���تکه
استداللشانخفهش���و،میزنمتودهنت،زورشانکتکومنطقشانحرفرویحرفمن
نباش���هبود.بهپریویازهمانشیوهوبااینپندارکهنوجوانهنوزنمیفهمد،حتیاجازه

نمیدهیمحرفشرابزندتاسرصربوحوصلهبرایشدلیلومنطقبیاوریم.
بهاعتقادمن،ماپدرومادرهابهدلیلناتوانیدرایجادارتباطوضعفاستدالل،ازروبرو
شدنبافرزندخودمیهراسیم،یکتعامل)Interaction(مؤثروسالمراازهماناولدر
نطفهخفهمیکنیموازاینامکاناتیکهبچههایامروزبهراحتیدراختیارمانمیگذارند

بهرۀدرستنمیگرییم.

دوشنبه  4 ژوئن  1984
بازآتشجنگبنیایرانوعراقباالگرفتودامنۀآنبهخلیجفارسوجنگدریاییکشید.
ایرانوعراقدرصدرخربهاقرارگرفتندودرروزنامههاورادیوتلویزیونها،ساعتینیستکه

ازجنگوچگونگیپیشرفتآنصحبتنشود.
اینواکنشرسانههایهمگانیاروپاییوامریکایی-درهرشرایطی-ایرانیانساکنخارج
ازکش���وررادچاردگرگونیمیکند.آنقدررویخودخربتفسریوپیشبینینمیشودکه
رویحجمومقدارخربحس���ابمیشود.زمانیکهرسانههایهمگانیبهاتفاقسکوت
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شکنجهآوریراپیشمیگریند،هرایرانیوقتیبهایرانیدیگربرخوردمیکندبابدبینی
وناامیدیمیگوید:»دارندپنهانیوزیرآبکیکارش���انرامیکنند،سروصدایشراهم
درنمیآورند.خدابهدادمانبرس���د!«اگرناگهانهمهازایرانبگویند،دوبارههموطنان
دستپاچهمیشوندکه:»اینبارچهخوابیبرایایراندیدهاند؟آقاایرانتجزیهشدورفت!

حاالببنی،چندروزدیگرخودتمیفهمی!«

درای���نمیانهمیکعدهآتشبیارمعرکه،بااینبهانهکهازمنابعموثقخربدس���تاول
دارند)کهبس���یارهممحرمانهوس���ریاست(،گوشۀچشمینازکمیکنندوابروراباال
میدهندکه:»تایکماهدیگرکارتماماست.آقا!اربابهاتصمیمشانراگرفتهاند.امسال
سالانتخاباتاستوبایدکاریبکنندکهرأیبیشرتیجلبکنند!«یااینکه:»کنفرانس
اقتصادیسرانکشورهاس���تودارندبرایماتصمیممیگریند!«بههمنیترتیب،هرروز
یکیاچندنمونهازاینتفس���ریهارامیشنویم.اگرخودمانهمازایندستهباشیمزودبه
هیجانمیآییموبهتکاپومیافتیم.درغریاینصورتآرزومیکنیمکاشمیشدیکصدم

ایناعتقادوایمانراکهبهدیگرانوقدرتشانداریمبهخودمانوهمتمانمیداشتیم.

سه شنبه  5 ژوئن  1984
برایممهمانیازراهدورآمدهاس���ت،یکایرانیمقیمفرانس���ه.مریمدرمدتاقامتشدر
لوسآنجلس،مرتبمشغولمقایسۀوضعایرانیاناینگوشۀدنیاستباایرانیانیکهدراروپا

زندگیمیکنند.
مش���اهداتشگاهجالبوقابلتوجهاست.میگوید:»اینجا،شماهاانگاردرایرانسابق
زندگیمیکنیدوکمرتدرچهرهوس���خنانتاننش���انهایازانقالبزدگیمیبینم.برایما
ایرانیهایپاریس،بهاستثنایتعدادکمی،روزوساعتینیستکهاینمسئلهبهصورتیک
مشکلاساسیجلوهنکند.امکانکارکردنبرایماننیست،اقامتمانموقتیاستومرتب
بایداجازۀاقامتراتجدیدکنیم.بس���یارزیاداحس���اسغربتمیکنیم،چونفرانسویها
حاضربهپذیرفنتخارجیاندرمیانخودنیس���تند.عالوهبرهمۀاینها،بهدلیلوجودجو
سیاسیفعالبنیگروههایمختلفایرانی،چنددستگی،بیگانگیوازهمجداماندندر
میانمازیاداس���ت.هرگروهیدوریکنفرجمعشدهاند،برایخودشانکارمیکنندیا
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نمیکنن���دویلزیادبادیگراندرگرینمیش���وند.درپاریس،اگردرخیابانراهبرویزود
متوجهمیش���ویکهیکنفرایرانی،بامشاهدۀیکایرانیدیگر،راهشراکجمیکندتا
مجبوربهبرخوردبااونشود.دراینجا،شماخوشبختانهیااینمشکلرانداریدیااگرداشتید
پشتسرگذاشتهاید.ازدیدنمغازههاوفروشگاههایایرانیذوقمیکنموازاینکهمیبینم
افرادمرتبدورهمجمعمیشوندونمیگذارندپیوندشانازمیانبرود،لذتمیبرم.«

تااینجاتعریفبودوخوشمانآمد.ویلگاههمایرادمیگرفتکه:»شماایرانیهاخیلی
زیاددراینشهروحشیغرقظواهرشدهاید،درهیچیکازجمعشدنهاونشستهایتان
صحبتجدیواساسیندیدم،بیشرتاوقاتتانرابهجوکگفنتومسخرگیمیگذرانید.این
ساعتهااوقاتگرانبهاییهستندکهدارندازدستمیروند.خوشبختانهدراروپا،ایرانیها
خیلیاهلمطالعهوفراگرییشدهاندواینکاریاستکهدرمیاناهایللوسآنجلسکمرت
دیدهام.ش���ایداینامرازآنجاناشیمیشودکهش���مابهاندازۀالزماحساسجابهجایی

نکردهاید!«اینهمتکذیببودکهخوشماننیامد.

چهارشنبه  6 ژوئن  1984
ازصبحکهازخواببلندشدهام،دلودماغکارکردنندارم.گاهآدمدلشمیخواهدتمام
روزازرویکاناپۀاتاقنشیمنتکاننخورد،همانجابنشیند،بهگوشهایزلبزند،عنانخود

رابهدستتفکراتوتخیالتمغشوشودرهمبدهدوهیچکاردیگرینکند.
دوس���تیمعتقداستاینروزها،فرصتهایمناس���بباروریوشکوفاییذهنبهشمار
میروند،زمانیکهنریویتخیلانس���اناحتیاجبهجوالنگاهیبرایابرازوجوددارد.به
همنیدلیلبهرتاس���تانس���اندراینمواقع،بهجایاحساسگناهازبیکارنشسنت،ذهن
سازندۀخودرابهکاربیندازدوبهگونهایمثبتبرنامهریزیکند.البتهبسیارپیشنهادخوبی
اس���ت،ویلگوییسالهاستدرچننیفرصتهایی،ذهنمنباعنادوسرکشی،تنهایک
واکنشنشانمیدهدوآنهمگرفنتدستمنوبازگرداندنمبهگذشتههاست.البتهاین،میدان
سازندگیموردنظردوستمنیست،چونپنجرهایاستروبهدیواریبلندکهامیدتابشهیچ
نوریبرآننیست.بله،دلممیخواهدافکارمثبتوسازندهداشتهباشمویلنمیشود.آنچه
برایممیماندافسردگیوغماستوتأثرازآنچهگذشت،ازآنچهشاهدشهستیموازآنچه

ممکناستدرآیندهبهسراغمانبیاید.
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منآبمیشوم،
منازبنیمیروم

ومرگخودرابانارضاییپیشمیآورم.
شایدممنسوگواربودخویشم.

منبهآرامی،
ریزشاحساسرادرقلبخود،

قطرهقطره،ذرهذره
میشمارمساکتوخاموش.
مننشاطوشادمانیرادگر

درقلبخودمأوانخواهمداد
تامگرمسکنبرای

نورسیدهماتمواندوهبیپایان،
خایلازاغیارگردد.

پنج شنبه  7 ژوئن  1984
یکیازدامهایبزرگبازاراقتصادیوخریدوفروشامریکا،اینحراجهایگاهوبیگاه
است.درتمامسیصدوشصتوپنجروزسال،اینفروشندگانومغازهدارانوکاسبکاران
امریکاییمیتوانندبهانهایبیابندتانوارهایقرمزحراجرارویاجناسخودبزنندوروی
درفروشگاهکلمۀ Saleرانصبکنند:روزمادر،روزپدر،اولسال،آخرسال،اولماه،نیمۀ
)Valentine's Day(ماه،تعطیالتآخرهفته،شروعزمستان،وسطزمستان،روزولنتاین
وهزاربهانۀدیگر.اینکلمۀگمراهکنندۀحراجبیشرتماایرانیهارا،کههنوزبهشیوههایکار
وکس���باینجاخوبواردنیستیم،بهاشتباهمیاندازد.بسیاری،بهویژهخانمها،کهازواژۀ
حراجبهشوقمیآیند،چیزهاییرا-بهقولخودشان-بهنیمبهایآنمیخرندکهاصاًل
الزمندارندوبهدردش���اننمیخورد.فقطنصفقیمتش���دن،آنهارابهخریدجنس
بنجلجلبمیکندوبعدهمدرمقابلاعرتاضاهایلخانه،ایناستداللکالفهکنندهرا
ارائهمیدهندکه»خوبحراجبوددیگه!«درستاستکهنصفارزشیکجنسخیلی
مناس���بترازتمامارزشآناست،ویلدستکمبهاینشرطکهآنجنسمورداستفادهای
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همداش���تهباشد.بسیاریازما،امریکاییهاراهنگامخریددیدهایم.اینهامارگزیدههایی
هس���تندکهازریسمانسیاهوسفیدمیترسندوحقهمدارند.اگرتجربیاتآنهابرایما
 Parking(وپارکینگسیل)Garage Sale(مقبولباشد،قطعاًاغلبمشرتیانگاراژسیل

Sale(وامثالاینهاراایرانیانتشکیلنخواهندداد.

جمعه  8 ژوئن  1984
درمیانجمعیبودموبحثراجعبهایرانگلانداختهبودوهرکسبهگونهایاحساسات
خودراابرازمیکرد.دوستیباهیجانزیادبههمۀافرادحاضردرجمعودومیلیونایرانی
مقیمخارجیکجااعرتاضکردکه:»هیچیکازشماحقنداریداسمایرانرابیاوریدو
بگوییدکهبهمیهنتانعشقمیورزید،برایاینکهاگرعاشقایرانبودید،همانجامیماندید
وبابدوخوبشمیساختید!«درپیاینپرخاش،بحثگرمیدرگرفتوخوشبختانهبدون
دلخوریوتوهنیبهدیگریادامهیافت.انگارتازگیها،بهبحثکردناساسیودرست،

راحتترازگذشتهتندرمیدهیم.
یکیازحاضراندفاعیۀخودرابایکس���ؤالآغازکردوپرسید:»یکانسانعاشقچه

خصوصیتیدارد؟«
هرکسجوابیدادودرپایانبهایننتیجهرسیدیمکهیکیازویژگیهایعاشقبایداین
باشدکهنخس���تخودرادوستبداردوبهخویشنتعالقهمندباشدتابتواندکسیاچیز
دیگریرادوستبدارد.بهگفتۀایندوست،هرفردینخستبایدبهارزشواالیوجود
خودپیبربدتابتواندوطنشرابرپستد.کسیکهتنهاباعنوانکردنترکیبزیبایوطنپرستی
جانخودرابهدستجالدانمیسپارد،کیوچگونهمیتواندفرصتمبارزهیااثرگذاری
داش���تهباشد؟ازانبوهمردگانکهکاریساختهنیس���ت!اینزندههاهستندکهبایدبمانند،

بخوانند،بدانند،بشنوندوبهگوشدیگرانبرسانندتامبارزۀخودراسرانجامیبخشند.
درم���وردای���ندیدگاههم،موافقومخال���فزیادبود.یکنفرمیگفتالزمۀعش���ق،
ازخودگذشتگیوایثاروفداکاریاستودیگریمخالفآنراابرازمیکرد.هنگامیکه
بحثباالگرفت،پیشخودفکرکردمش���یوۀدوستداش���نتوبرتریدادنبهمعشوقیا
بهخویشنتمهمنیست،مهمآناس���تکهدرزندگیهرنعشقورزیدنودوستداشنترا
داشتهباش���یوازآنلذتبربی.کافیاستتوعاشقزادبومتباشی،حالاگربهخاطر
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آنحاضریجانببازییازندهبمانیومبارزهکنی،برایمنیکس���اناست.آنچهارزش
داردنفسوطنپرس���تیاستوپرتوآندرچش���مانیکایکافراد،چهدرخاکوطنو

چهکیلومرتهادورترازآن.اینحقتوستوهیچکسنمیتواندآنراازتوبگرید.

شنبه  9 ژوئن  1984
لیوانچایدرمقابلشماندهوسردشدهبود.انگشتانشبالبۀلیوانبازیمیکردندواو

اشکمیریخت.
میگفت:»بهبنبس���ترسیدهام،بنبستکامل.مردیکهبهنامهمسرروبهرویممیبینم،
مردیکهبهنامشوهرهمخانۀمناست،موجودیبهکلیغریبهاستوهرروزکهمیگذرد
بااوغریبهترمیشوم.ششسالپیش،حتییکلحظهنمیتوانستماینفکررابهمغزمراه
بدهمکهممکناستاودچارچننیتغیریاتیبشود.حاالمتعجبوحریانبهاومینگرمو
باورنمیکنماینهمانمردیاستکهبیستسال،درنهایتآرامش،بامنسربریکبالنی

میگذاشت.«
باناباوریمیپرسد:»چهاتفاقیافتاد؟مگرممکناستیکدگرگونیسیاسیواجتماعی
اینچننیرویتکتکافراد،زندگیوروحیاتشاناثربگذارد؟شوهریکهمنمیشناختم
هرگزاینموجودعصبی،درمانده،افس���ردهوبهانهگرینبود.اوهرگزدرمقابلمس���ائلو
مش���کالتتاایناندازهبیظرفیتنبود!منهرگزاوراتااینحدضعیفندیدهبودمو
تصورشراهمنمیتوانستمبکنم!زندگیآراممادراثربداخالقیهایاو،دراثرافسردگی
آزاردهندۀاوودراثرعقدههاییکهیکبهیکس���ربازمیکنند،بهکلیازهمپاش���یده
است.اینزندگیقابلتحملنیست،ویلمنهمقادرنیستمازاوجداشوم.ازواکنشو
حرفهایمردممیترسم.حتماًمیگویندازروزیکهآمدهاندامریکاخانمهواییشده!«

راس���تمیگفت.بیش���رتما،درچننیش���رایطی،اینگونهداوریمیکنیم.ویلآیاواقعًا
میدانیمکهدردلخانوادههاچهمیگذرد؟فاجعهدرحالتکویناست،هیچخانوادهای
نیس���تکهبهگونهایدستبهگریباناینقبیلمشکالتناش���یازمهاجرتناخواستهو
دگرگونینباش���د.البتههمه،مطابقرویۀپسندیدۀآباواجدادی،حفظظاهرمیکنندوبا

سیلیصورتهاراسرخنگاهمیدارند،ویلاینوضعتاکیمیتواندادامهیابد؟
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دوشنبه  11 ژوئن  1984
بهمالقاتدوس���تیدربیمارس���تانرفتهبودم.هنگامبازگشت،درراهروهایپیچدرپیچ،
سرگردانبهدنبالدرخروجی،صداییازبلندگویسقفیبیمارستانبهگوشمرسید:»لطفًا

یکنفرکهفارسیصحبتمیکندخودرابهاتاق703برساند،هرچهزودتر...«
نفهمیدمچگونهخودمرابهسرپرستارآنطبقهرساندموگفتم:»منفارسیصحبتمیکنم.

چهکارکنم؟«
باعجلهمرادرونآسانسورانداختودکمۀطبقههفترافشارداد.بهدنبالشمیدویدم
ودرراه،کهبهنظرمبس���یارطوالنیآمد،بهخوددلداریمیدادمکهخداکنداتفاقمهمی
نیفتادهباش���د.باالخرهبهاتاق703رس���یدیم.زنمیانسایلرویتختخوابیدهبود،چند
پزشکدورشجمعشدهبودندوبیمارحالمساعدینداشت.هیچانگلیسینمیدانست
وازدردوناراحتیشکایتمیکرد.احتیاجبهمرتجمداشتندکهبفهمندبیمارازچهرنج

میبرد.
لحظاتیبعد،دوبارهدرراهروبودموبهسویدرخروجیمیرفتم.چشمانالتماسکنندۀ
زن،دله���رهونگرانیاو،همراهباحالتگیجوعصبیپزش���کانازجلویچش���ممکنار
نمیرفت.کلمۀغربتباردیگرباهمۀزشتیجلویمسبزشدهبود.وایازآنروزیکهانسان
نتواندحرفشرابهدیگریبفهماند.وایازآنروزیکهبیمارباش���ی،دردداشتهباشیو

نتوانیبهپزشکتبگوییتراچهمیشود.
ازپرستارکهدنبالممیآمدپرسیدم:»روزیچندمراجعهکنندۀایرانیدارید؟«

گفت:»زیاد!«
-کارمندوپرستارایرانیچطور؟

-نمیشناسم.
-درمیانافرادیکهخدماتداوطلبانهمیکنندوراهنماومأموراطالعاتهس���تندهم

ایرانیندارید؟
-تابهحالکهندیدهام!

بلهمنهمندیدهام.اینهمهبیمارس���تاندراینش���هربزرگهس���تکهیکنفرایرانی
مح���ضرضایخداوبراییاریهممیهنانش-بهعنوانداوطلب-درآنهاکارنمیکند
تادرش���رایطیاینچننیبهکمکدیگرانبشتابد.درعوضشمارایرانیانیکه،درکوچه
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پسکوچههایاینش���هر،بیجهتدورخودمیگردندونمیدانندزمانش���انراچگونه
بگذرانندآنقدرزیاداستکهنگوونرپس.همهازبیکاریونداشنتبرنامهمینالند،تختهنرد
بازیمیکنند،جوکمیسازند،ازاینفروشگاهبهآنفروشگاهسرگردانند.آیادرآنلحظات

فکرمیکنندکهیکساعتازوقتشانچقدرمیتواندارزندهوسازندهباشد؟

سه شنبه  12 ژوئن  1984
باالخرهالیحۀمهاجرتبهمجلسنمایندگانرس���یدوقرارش���ددرموردسرنوشتشش
میلیونانسان،کهدراینسرزمنیبالتکلیفند،تصمیمگرفتهشود.اینالیحهپرسروصدای
سیمپسون-مازویل)Simpson - Mazzoli( ازآنشمشریهایدولبهاستکهبسیاریرا
خوشوبسیاریراناخوشمیآید.ازقرارمعلومبههرکجایموادالحاقیآندستبزنند
یکگروهبهزحمتمیافتد.سرانجامهمنمایندگانباید،باسبکوسنگنیکردنکفههای
ترازو،منافععدهایرافدایمنافعگروهدیگریکنند.اگربهششمیلیونمهاجرغریقانونی
اجازۀاقامتواجازۀکاردائمدادهشود،دیگربهسختیکارگرارزانپیدامیشودکهحاضر
باش���دزیرحداقلنرخدس���تمزدکارکند.اگراقامتاینعدهقانونیبشود،جایبسیاری
ازکارگرانامریکاییرامیگریند.اینخودیکدردسربزرگبرایدولتبهشمارخواهد
رفت،چونتعدادناراضیانزیادمیشود.اگرچشمرویهمبگذارندوجلویسیلپناهندگان
غریقانون���یرانگریند،نظممملکتبههممیخورد.اگرکارفرمایانرامجازاتکنند،گروه
دیگریازمردمامریکادچاردردسرمیشوند.اگرمرزهارابازبگذارند،چگونهنانوآب
وکاربرایهمهفراهمکنند؟گویامملکتیکهچهارصدسالپیشبامهاجرتبنیادگذاشته
شدونامسرزمنیامکاناترایافت،سرزمینیکهباتشویقدیگرانبهمهاجرت،روزبهروزبر
تعدادساکنانخودافزودومغزهایمتفکرممالکدیگرراپذیرفت،اکنونبهجاییرسیده
اس���تکهدرمقابلهجومروزافزونمهاجرانبهبنبستخوردهاستونمیداندچهکند!
سهسالبحثومذاکرهدراطرافاینالیحههم،نشانۀسردرگمیوبالتکلیفیقانونگزاران

درگذراندنقانونیاستکهبایددگرگونیبزرگیدراینمملکتبهوجودآورد.

چهارشنبه  13 ژوئن  1984
پایانسالتحصیلیاست.مدارس،کالجهاودانشگاهها،هرکداممراسمیوجشنیدارند.
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درمیانخانوادههایایرانیشوروهیجانزیادیدیدهمیشود.درهرمدرسهودانشگاه،
بچهه���ایایرانیغرورآفرینوممتازند.ب���رایپدرومادر،چهلذتیازاینباالترکهفرزند
خودرادرردیفدانشجویانودانشآموزانممتازببیند.هرروز،درنشریاتامریکاییو
ایرانی،عکسیوشرححایلازیکدانشجویممتازایرانیرامیبینم.ازخواندنیکایک
اینپریوزیهاکیفمیکنموسرمرابهنشانۀافتخارباالمیگریم.بچههایماخوبدرس
میخوانندوباهوشوممتازند.مسئوالنآموزشیامریکاهماینراخوبمیدانند.بچههای
ایرانیسرقفلیدانشگاههاومدارسامریکاییهستند:بااستعداد،عالقهمندودرسخوان.
بیشرتشانمیتوانندآیندهسازانموفقیباشندویلبهشرطاینکهمیدانعرصۀاستعدادهایشان
همفراهمباش���د.بسیاریرامیبینمکهدرعنیموفقیت،ناامیدوسرخوردهاند،چونبرای
خودآیندهایراکهانتظارداش���تندنمیبینن���د.اغلببچهها-باتماموجود-میخواهند
برایوطنخودمفیدباشندواینکولهباردانشوآگاهیرابهسرزمنیزادگاهشانوبرای
ملتخویشبربند.ویلآیااینامکانپذیراس���ت؟آیاایرانف���رداآغوشبازیبرایاین
جوانانبااس���تعداددارد؟بااینجومخالفیکهدرمقابلتحصیلکردههایخارجوجود
دارد،باواکنشدلس���ردکنندهایکهدرمقابلتکنولوژیهایجدیدودستاوردهایغرب
نشانمیدهند،اگروضعبههمنیمنوالادامهیابد،تکلیفآنهاچهمیشود؟ازاینجارانده
وازآنجامانده؟دراینجاهم،آغوش���یبرایجذبآنهادربازارکاربازنیس���ت.اگراین
حالوهواادامهیابد،بعیدنیستبچههایایرانیهمازتحصیلودرسروگردانشوندو
مثلیکامریکاییمیانمایه،لذتوپریوزیرادریافنتکاریکوچکوگذرانزندگیرادر
دستوپنجهنرمکردنبامشکالتزندگیقسطیبیابندوعطایتحصیالتوتخصصرا

بهلقایآبجووتلویزیونبفروشند.

پنج شنبه  14 ژوئن  1984
صحبتبرس���رجربواختیاربود،اینکهیکانس���انتاچهحددرتعینیسرنوشتخود
مختاراستوتاچهحدکارهایشبهدستجربوسرنوشتانجاممیشوند.گروهیطرفدار
مکتبجرببودندوگروهیدرحمایتازاختیارانسانسخنمیراندند.بحثیکهقرنهاست
سرفالسفهرادرسرزمنیهایگوناگونگرمکردهوآنطورکهبایدپاسخیبرایشیافتهنشده

است.
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میپرسم:»گرچهآمدنورفتنمانیکجربمطلقاست،نهبهخواستۀخودمیآییمونهبه
میلخویشنتازاینجهانمیرویم،ویلبودنمانوچگونهماندنمانهمجرباست؟نمیشود
بنیایندونهایتپلیبزنیموسازش���یبنیجربواختیاربهوج���ودآوریموازهردوبرای

سعادتورستگاریانسانهابهرهبگرییم؟«
بازهمعدهایمعتقدند:»خرینمیش���ود.هیچامریدراختیارانساننیستوهمهچیزاز

پیشقلمزدهشدهاست.«
دوستیمیگوید:»تصورنمیکنیدکهاینچننیجزمیبودنهمانسانراازبرداشنتگامهای
مثبتبازمیدارد؟بیشکمیتوانازنریویعظیمیکهدروجودیکایکمانهفتهاستبه
درستیبهرهگرفتوآنرابهکارگماشت.حافظهمگرچهدربسیاریازلحظاتزندگیاش

بهجربیبودنتسلیممیشود،ویلگاهوبیگاههمفریادبرمیآوردکه:
چرخبرهمزنمارغریمرادمگردد

مننهآنمکهزبونیکشمازچرخفلک
پستس���لیمورضایمحضهمچارۀکارنیست.دس���ترویدستگذاشنتوخودرابه
دس���تایناندیشهسرپدنکه»هرچهبایدبشودمیشود.«س���الحخوبیدرمیدانمبارزۀ
زندگینیست.همیشههممجبورنیستیم»آنچهاستادازلگفتبگومیگویم«رابپذیریم.

قبولندارید؟

جمعه  15 ژوئن  1984
یکگروههشتنفریایرانی،باربودنیکهواپیمایمسافربریایرانار،ازایرانگریختند،
نخستبهمصروسپسبهیککشوراروپاییپناهندهشدند.نمیدانمشنیدناینقبیلاخبار
چهاحساسیرادرشنوندههایدیگرزندهمیکند،ویلمراسختاندوهگنیمیسازد.چرا
بایدخانهایکهپناهگاهمناست،آنچنانبرایمتنگشودوهوایشآلودهکهخانهزندان

شودوفرارازآنرهایی؟
آدمتاخوددرش���رایطیقرارنگ���ریدوفاجعهایراازنزدیکتجرب���هنکند،ابعادشرا
درنمییابد.سالیانسالدرایران،خربپناهندهشدنمردمیککشوررابهکشورهایدیگر
میخواندیمومیشنیدیم.ازآوارگانوآوارگیآنهاعکسهاوفیلمهامیدیدیمویل،چون
خوددرخانهوسرزمنیخویشنشستهبودیم،غمبزرگآنهاراحسنمیکردیم.حالکه
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میبینیمایرانیهانیزطعمآوارگی،پناهندهش���دن،تحقریشدنودربهدریرامیچشندو
آوارگیرابهزندگیدرزندانترجیحمیدهند،میفهمیماینهمیکدرداست،آنهمچه
دردبزرگی!دردیکهیکمردراوادارمیکندخانهوهمس���روفرزندوسرزمنیوخاک
خودرارهاکندوفراریشود،چونبهتنگآمدهاست.دردیکهیکزنرامجبورمیکند

تا،درپییافنتفضاییبازبرایتنفس،بهکوهوکمربزندوبهخاکخودپشتکند.
ویلآیافراراززندان،رهاییدرپیدارد؟یاماانسانهافقطزندانهاوزندانبانانخودرا
تغیریمیدهیمودرپییافنتغایتآرزویخودیعنیآزادی،آنچهبهجانمیخریماسارت

بیشرتاست!

دوشنبه  25 ژوئن  1984
دوستیراکهبهشوقدیدارآشنایانازایرانآمدهاستبرایگردشیکوتاهدرشهرهمراهی
میکنم.بیشازپنجس���الازآخریندیدارمادرایرانمیگذرد.درآنزماناوزنیفعال،
اهلمطالعه،فرهنگدوستوشاغلبود.دراغلبفعالیتهایهرنیشهرحضورداشتو
درکارشنیزموفقبود.گذشتاینپنجسالاورابیشازآنچهانتظارداشتمپریکردهاست.
چشمانشبیحالتوغمزدهمینمایندوازآنخندههایپرسروصداونشاطانگیزشخربی

نیست.ازاومیپرسمکجارادوستداردببیند.جوابمیدهد:»هیچجارا!«
میگویم:»خریدچیداری؟«

میگوید:»برایکیوکجا؟مالباسپوشیدنیادمانرفته!«
میگویم:»دلتمیخواهدنمایشی،فیلمی،نمایشگاهی،چیزیببینی؟«

میگوید:»کهبعدحسرتشرابخورم؟«
بهش���دتافسردهاست.بهدوروبرخودکهنگاهمیکند،گاهوبیگاهاشکدرچشمانش

حلقهمیزند.
میگوید:»نمیدانیچهچیزهاییدراطرافتداریکهقدرشرانمیدانی!چیزهاییکه

حتیفکرکردندربارهاشدرایرانجرماستوغریممکن.«
بسیارباهمحرفمیزنیم.بعدازظهراورابهخانهایکهدرآنمهماناستمیرسانمودر
راهبازگشت،بارگناهرویدوشمسنگینیمیکند.ازخودموازیکیککسانیکهپریامونم
میبینمخشمگنیمیشوم.کشمکشیدردرونمبرپاستوخودمرامحاکمهمیکنمکهچرا؟
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چراازایرانآمدم،چرانماندمتامنهممثلدوستم-ودرکناردوستانبیشماردیگریکه
درآنجاماندهاند-درلحظاتس���ختتاریخکشورمحاضرباشم؟آیاگناهازمناستکه
نمیتوانممحیطخفقانومحدودیتهایدس���توپاگریراتحملکنمیاازآنانکهچننی
برسرمملکتآوردند؟اگرمنواووبسیاریدیگرمیماندیم،میتوانستیمکاریبکنیم؟
نمیدانم.پاسخیبرایسؤالمپیدانمیکنمویلعذابوجدانهمرهایمنمیکند.آیااین

احساسمشرتکهمۀمانیست؟

سه شنبه  26 ژوئن  1984
صحبتبرسرروشمعالجهورابطۀبنیبیماروپزشکدرامریکابود.موضوعاینبودکه
دوس���تی،برایمادرسالخوردهاشکهدراثریکبیماریسختدربیمارستانبسرتیبود،
احساسنگرانیشدیدیمیکرد.مادرفرصتزیادیبرایزیسنتنداشتوپزشکانمعالج
امریکاییبیماراصرارداش���تندکهدوستمااینموضوعرابامادرخوددرمیانبگذارد.
آنهاوظیفۀخودمیدانستندکهبیمارراازسرنوشتشمطلعکنند،بهاوبگویندکهزمانزیادی

زندهنخواهدماندوبیماریاشمعالجهنخواهدشد.
گفت:»پزشکاناینجافرهنگوروحیۀمارادرکنمیکنند.منچگونهمیتوانمبهمادرم
بگویمکهداردمیمرید؟ماایرانیهاتابوتحملش���نیدنواقعیترانداریم.درحایلکه
یکامریکایی،حتیدرسننیجوانی،اگردرچننیموقعیتیگریکند،بهراحتیواقعیترا

میپذیردوپزشکانهمخودراموظفمیدانندبهاوراستبگویند.«
دوستدیگریپرسید:»مننمیفهمم،گفنتاینواقعیتچهمشکلیراحلمیکند؟«

دیگریجوابداد:»پزش���کانامریکاییمعتقدندکهبیماربایدبتواندشخصاًبرایخود
تصمیمبگرید.شایدکارهاینیمهتمامیداشتهباشدکهبخواهددراینفرصتبهآنهاسر
وس���امانبدهد.درحایلکهم���اایرانیهابافرارازواقعیت،اینام���کانراازبیمارخود

میگرییم.«
بلهدرواقعما،باتکیهبراینباورخود،بسیاریازپزشکانامریکاییرابهشدتخشمگنی
هممیکنیم،چوننهآنهاحرفمارامیفهمندونهمااستداللآنانرا.جواباینسؤال
همکهکدامیکازماحقداریممعلومنیست.ویلاینهمیکیدیگرازمشکالتاساسی
برخورددوفرهنگاست.بهگمانم،دراینموردباپافشاریپزشکانامریکایی،ایرانیها
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ناچارتسلیمخواهندشد.

چهارشنبه  27 ژوئن  1984
چندروزپیش،گروهیازدانشجویانایرانیدانشگاهیوسیالایشبحافظرابرگزارکرده
بودند.عدهایجوانعالقهمندوپرشور-باکوششفراوان-برنامهایتدارکدیدهبودند

واستقبالگرمیهمازآنانشد.
چندینجوان،باافتادگیتمام،آنچهراکهازحافظاحساسکردهبودنددرقالبکلماتیکه
خودبلدبودندریختندواشعاریازحافظراهمخواندند.اینیکحرکتمثبتوقابل

تشویقبود.
درمیانجمعتماش���اگران،چندینپژوهشگرآگاهبهرمزورازحافظهمبودندکهبالذت
اینبرنامهراتماشامیکردند.ویلبادانسنتاینکهمعمواًلدرمیاناینگروهکسانیهمپیدا
میشوندکهصرفاًبهخاطردانشوآگاهیشان،باتفرعنوتکربعملمیکنند،نمیتوانستم
اظهارنظرها،سرتکاندادنهاوابروباالکشیدنهایبعضیرانادیدهبگریم.آخرهممطابق
روشنادرس���تیکهاینجامتداولشدهاست،یکیازآنهاآغازبهسخنکردودرحایلکه
س���عیدرنش���اندادنتواضعیکاذبداش���ت،درحضورجمعبهغلطگرییازجوانان
پرداخت.وچوبمعلمیرا،نهبرایآموزشجوانانکهبراینشاندادنآگاهیهایخود-

کهالبتهبرکسیپوشیدهنبود-بهدستگرفت.
بهرتنبوداینپژوهشگرمحرتمتنهابهتشویقجواناندرحضورجمعبسندهمیکرد؟بهرت
نبودچونیکمعلمدلسوز،پسازپایانبرنامه،آنانرانزدخودمیخواندوساعتیباآنها
-درخلوتخودشان-سخنمیگفتوآموزشالزمرابهآنهامیداد؟دراینصورت
همحرفشمؤثرمیافتادوهمآنچنانکهازیکپژوهشگرمتواضعانتظارمیرود،رسالت

خودرادرروشنگریافکاردیگرانانجاممیداد.

پنج شنبه  28 ژوئن  1984
سازمانملیزنانایاالتمتحده)NOW( ازامروزهفدهمنیجلسۀخودرابرایبررسی
اوضاعزناندرامریکاآغازکرد.دراولنینشست،رئیسسازمانباقاطعیتاعالمداشت:
»زمانآنرس���یدهاستتاامریکا،همچنانکهازیککشورمتمدنانتظارمیرود،زنانرا
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درمقامهایحساسدولتیوحتیدرجایگاهمعاونرئیسجمهورقراردهدواجحافو
تبعیضوتحقریکردنزنانرابهکلیکناربگذارد.«

اینسخرنانیها،جلساتوسازمانهاهموارهمرابهایناندیشهوامیداردکهآیاتمایلگروهی
ازافرادیکجامعهبرایجداکردنخویشازسایرین،خودیکروشتبعیضآفریننیست؟آیا
آنعدهزنانیکهمیخواهندجامعهباآنانیکسانبامردانرفتارکند،خودباعثنمیشوندکه
هموارهطبقهیاگروهضعیفومحرومیبهحسابآیند؟گروهیکهنیازبهپشتیبانیویژهدارند

وبایدباآنانهمانگونهرفتارشودکهباکودکان،عقبافتادگانیامجاننی؟
اگردرجامعهایچننیتبعیضیوجودداردوراهبرایگروهزنانهمسانبامردانبازنیست،
چ���هایرادیداردکهتش���کیالتیمرکباززنانوم���ردانآزادهوحقطلببهوجودآیدتا
بهاتفاقدرصددرفعآنبرآیندوبهاینمبارزه،چهرۀمطلوبتروپسندیدهتریبدهند؟اگر
حرفیحقاستوجایبحثومبارزهدارد،همۀکسانیکهخوبفکرمیکنندوبهمسائل

انسانهابدوندرنظرگرفنتجنسیتمیاندیشند،بایددرآنسهیمباشند.

جمعه29ژوئن1984
هی���چدقتکردهایدیکعددمیکروفونویکیدوبلندگوچهجذابیتوکش���شعجیبی
دارد؟بهویژهبرایکس���انیکههمیشهاینفرصتراپیدانمیکنندتاپشتمیکروفونقرار
بگریند.درخربهایروزگذش���تهشنیدمپرزیدنتریگان،رئیسجمهورامریکا،ازاینکهدر
مراسمگشایشمسابقاتالمپیکبایدحداکثرشانزدهکلمهحرفبزندبسیاردلخوراست.
خواستهاشایناستکهبهاوحداقلدهدقیقهوقتبدهندتابااستفادهازپوششگسرتدۀ
تلویزیونیالمپیک،بامردمسراس���رجهانحرفبزند.البتهاینخواستهتااینلحظهمورد

موافقتقرارنگرفتهاست.
اینمیلبهس���خنگفنتولذتش���نوندهداشنت،تنهابهمذاقرئیسجمهورامریکاخوش
نمیآید.بارهاافرادیراپش���تمیکروفوندیدهایمکهگویندهیاسخرنانحرفهاینیستند،
ویلازشنیدنصدایخودآنچنانبههیجانمیآیندکهدیگرزمانومکانوفضاوتحمل
شنوندگانراازیادمیبرندوچندینبرابرزمانیکهبرایشاندرنظرگرفتهشدهاست،سخن

میرانند.
یادممیآیددریکجلسۀسخرنانی،یکیازگویندگانمشهورامریکاخطاببهشنوندگان
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خود-کهانتظارداشتندسخرنانیباالبلندیازاوبشنوند-گفت:»منبیشازچنددقیقه
وقتشمارانمیگریم.مطمئنباشیدقبلازآنکهسروصدایصندیلهاوسرفههایشما
درآید،منسرجایمنشستهام.یکسخرنانیخوببایدباصدایکفزدنحضارتمامشود

نهباصدایسرفههایشان!«

شنبه  30 ژوئن  1984
ساعتیازدهصبحشنبهاست.پنجساعتاززمانبیداریاممیگذرد.هنوزعادتدیرینه
وسنتخوبس���حرخیزبودنراازیادنربدهام.هرصبح-همانگونهکهاززمانکودکی
یادگرفتهام-ساعتششازرختخوابدرمیآیموروزراآغازمیکنم.درزمانبچگیو
نوجوانیما،پیادهرفنتبهمدرسهیاسرکاریکامرعادیبودوهمهعادتداشتندصبح
زودازخانهخارجشوند.ویلامانازاینلوسآنجلس،آنهمدرروزشنبهیایکشنبه.شما
جرئتنمیکنیدساعتیازدهصبحبهخانۀدوستیتلفنکنید،چونمیترسیدهنوزخواب
باشد.بارهابهسویتلفنیورشمیبرمتابرایانجامکاریبهکسیتلفنکنم،ویلپشیمان
میشوم.چندینبار-کهبدونتوجهبهساعت-اینکارراانجامدادهام،صدایگرفتهو
خوابآلودخانمیاآقایصاحبخانهمراشرمندهکردهاستکهچراآنانراازخوابشریین

لنگظهر-کهدرواقعخواببامدادیاست-بیدارکردهام.
مگرمیشودیکانساننصفروزخودرادررختخواببگذراندوهنگامیبیدارشودکه
نیمیازرویدادهایمهمدنیابهانجامرس���یدهاس���ت؟بدترازهم���هرواجاینبرنامهدر
بنینوجواناناست،نسلیکهمیخواهدگردانندۀدنیایفرداباشد.درطولتابستانبههر
خانهایکهسرمیزنید،بچههاونوجوانانراتانزدیکظهردرخوابمیبینیدوپدرومادر
راعصبیوناراحتکه:»اینبیکاریونداش���نتبرنامۀسازندهومثبت،ازنسلجوانما

موجوداتیافسردهوبیتفاوتوبیحالخواهدساخت!«
ماکهسحرخیزبودیمکامروانشدیم.وایبهحالاینها!

دوشنبه  2 ژوئیه  1984
صبحکهازخانهبریونآمدم،دگرگونیزیادیدرخیابانهادیدم.رویبسیاریازتابلوهای
سبزرنگبزرگراه،نش���انههایآبیرنگالمپیکونوشتههاییکهمسریمختلفبرگزاری
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مسابقاترانشانمیداد،آویزانشدهبود.درسراسرخیابانسانست)Sunset(پرچمهای
المپیکبهچشممیخورد.خالصهلوسآنجلسرنگورونقدیگریپیداکردهبود.ظرف
اینپنجس���الاولنیباریاستکهچننیحالوهواییرادرشهرمیبینم.اینبرنامهبرای
منایرانیامرغریعادیوناشناختهاینیست.درایران،بهافتخارورودهرمهمانتازهای،
خیابانهاپرچمکاریمیشد.چراغانیوتزئنیخیابانهادرروزهایویژهبهصورتیک
س���نتدرآمدهبود.پرچموتابلووچراغهایچش���مکزنسبزوقرمزوسفید،جزئیاز
زندگیروزانۀماش���دهبود.دیدنهیچکدامنهبرایمانتازگیداش���تونههیجانیدرما
برمیانگیخت.ویلدراینشهر،کهمردمعادتبهچننیاوضاعواحوایلندارند،حتماًاین

یکرویدادبهیادماندنیخواهدشد.
اینرسمماایرانیهاستکهدرهمۀکارهایخودآنچنانزیادهرویمیکنیمکهخیلیزود
دلمانرامیزند.یادمنمیرودچگونهازرویدادهاییکهمیتوانست،برایمردمیکشهر،
دوستداشتنیوخاطرهانگیزبهشمارآید،باچهعذابوعصبانیتییادمیکردیم.شایدبه

ایندلیلکههیچیکازاینکارهاراازسرشوقوبامیلانجامنمیدادیم.

سه شنبه  3 ژوئیه  1984
برایخریدبهیکفروشگاهایرانیرفتم.نزدیکترینفروشگاهایرانیباخانۀمنچندین
مایلفاصلهداردوحداقلدهدقیقهرانندگیمیبرد.ویلهمیش���هسعیمیکنمخریدمرا
ازاینفروش���گاهانجامدهم.دوستدارموقتیواردیکمغازهمیشوم،قیافههایآشنای
ایرانیراببینموباصاحبمغازهگپکوتاهیبزنم.ازشنیدنتعارفهایمتداولبنیخریدار
وفروشندۀایرانیکه»قابلندارد،پولشراهمندهید،شماخودتانصاحباختیارهستید«
لذتمیبرم.وقتیشاگردمغازهازپشتیوانبارمغازهیکجعبهسیبتازهمیآوردتاشما
میوهراخودتاندستچنیکنید،احساسمیکنمچقدرمنواوزبانیکدیگررامیفهمیم.

درانتظارنوبت،سریبهروزنامههامیزنم.رویطبقاتمختلفتادلتانبخواهدکتابو
مجلهوروزنامۀفارسیچیدهاند.ناگهانچشممبهنامیآشنامیخورد:کیهانچاپلندن
باهمانحروفچینیآشناوهمانصفحهبندیهمیشگی.کیهانرابرمیدارموبادستهای
لرزانورقمیزنم.یکبارهششسالبهعقببرمیگردم،خودرادرسالنتحریریۀکیهان
میبینموتمامهمکارانقدیموبهقولخودمانبچههایکیهانیراسرجایشان.چهشور
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وهیجانیداشتیم،چهفعالوپرجوشبودیم،چهکاریهرصبحانتظارمانرامیکشیدتا
روزنامهنوشتهوچاپوحاضرشود!حاالبچههاکجاهستند؟هرکدامدریکگوشۀدنیا
دورازهمبسرمیبرند،چندتاازنازننیهایشانکهدقکردندویااعدامشدند.یادرحمان
هاتفیمیافتم.همکارروزنامهنگاردردآشناییکهچندینوچندباردررژیمگذشتهبهزندان
افتادوباالخرهدرزندانرژیمکنونیجانسرپد.رحمانبهباورهایشپایبندبودوازحرف
خودبرنمیگشت.مثلاینکههیچحکومتورژیمیانسانهایمعتقدوراسخرادوست

نمیدارد.حیفازهاتفی،روحششاد!

چهارشنبه  4 ژوئیه  1984
امروزسالگردجشناستقاللامریکاستویکروزتعطیلرسمیبرایمردماینکشور.در
همسایگیمامثلبیشرتمحلههایدیگر،بسیاریازمردمبرسردرخانۀخودپرچمکشورشان
رانصبکردهاندتانشاندهندیکامریکاییخوبهستند.اینحسوابستگیوسربلندی
امریکاییها،هنگامیکهازکش���ورخودحرفمیزنند،بارهاحسادتورشکرادردل
منبیدارکردهاس���ت.یکامریکایی،حتیهنگامیکهبهایرادهاوکمبودهایکشورخود
آگاهاس���ت،باسربلندیاعالممیکندکه:»کشورمنبهرتینکشوردنیاست«وبرقیدر
چشمانشمیدرخشدکهمنشنوندهقبولمیکنمحرفشراباوردارد.آنگاهدرحایلکه
دلمازواکنشهایخودماننس���بتبهکشورمانمیگرید،ازخودمیپرسم:»چگونهاین
ملتراآموزشدادهاندکهدربارۀمیهنخوداینگونهفکرکندوچگونهمانتوانستیماین
آموزشرابگرییمیابپذیریم؟یکایرانیخیلیراحتازس���رزمنیخود،ازآبوخاک
خودوهموطنانشدرمقابلخارجیهاایرادمیگرید،بهسادگی-حتیهنگامیکهحقهم
ندارد-کشورشوملتشراتحقریمیکند.اینحسحقارتوخودکمبینیچگونهدرطول
تاریخدرذهنماپرورشیافتهاستکهبهآسانیهمدستازسرمانبرنمیدارد؟میگوییم
ایرانیناسیونالیستنیست،ویلهرگزازخودپرسیدهایمچرا؟آیادرصددیافنتدالیلآن

برآمدهایم؟آیافکرچارهجوییبودهایم؟«

پنج شنبه  5 ژوئیه  1984
یک���یازپدیدههایاعجابآورق���رنحاضر-کهدردهۀاخریبس���یاردربارهاشحرف
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زدهمیش���ود-مهندس���یژنتیک)Genetic Engineering( نامداردوبهس���رعتدر
حالتوسعهوپیشرفتاست.اینعلم،باتمامدستاوردهاینوینخود،آنچنانجذابیتی
داردکهازهماکنونپیشبینیمیشود،قرنبیستویکم،قرنمهندسیژنتیکخواهدبود.
پژوهشهاییکهشبوروزدرآزمایشگاههایمختلفامریکاوبسیاریازکشورهایدیگر
دراینزمینهمیش���ود،انسانرابهاینپرس���شوامیداردکه:»بشرقرنبیستممیخواهد
بهکجابرود؟آیابهراستیهدفازپژوهشهایگسرتدهدرعلمژنتیکمبارزهبابیماریهای
عالجناپذیروسختیچونسرطاناست؟شایدانسانامروزمیخواهدبهجاییبرسدکه

خودخالقانسانهایدیگرباویژگیهایازپیشساختهشدهباشد؟«
اینروندخواهناخواهبهچنانهدفینیزنزدیکمیش���ودوانسانکنجکاووپژوهشگررا
بهجاییمیرساندکهبهفانتزیهایپسرانبرزیلیافرانکشتنیوامثالآنصورتحقیقت
بدهد:روزیکهانسانقادربهساخنتانسانهایکارگر،دانشمند،سربازوسیاستمدارشود
وازهرکدامبهتعدادنیازجامعهوکشورتولیدکند.یکآیندهنگریتخیلیویکدورنمای
تصوی���ریازآنروزگار،آدمرامیترس���اندواینآرزودردلپیدامیش���ودکه:»ایکاش
دانشمندانبهرمزورازاصلیعلمژنتیکپینربندونظمکنونیدنیارابهدستانسانها
نیندازند.«انس���انموجودبیرحمیاس���توبهراحتیمیتواندازچننیدس���تاوردهایی

سوءاستفادهکند.

جمعه  6 ژوئیه  1984
مجلۀتایمز)Times(راورقمیزنم.یکصفحهآگهی،کهعکسبزرگپس���رکیچهار
پنجسالهازاهایلهندرانشانمیدهد،توجهمراجلبمیکند.پسرکاستخوانیوالغر،
باپریاهنیژندهونگاهیبس���یارمعصوموالتماسآمیز،خوانندهرانگاهمیکند.آگهیاز
دفرتسازمانبنیالمللیپدرخواندهیامادرخواندههاست.درچندخطبهشمامیگویدکهبا
پرداختماهیبیستودودالرمیتوانیدپدرخواندهیامادرخواندۀیکیازاینبچهها-در
یکیازکشورهایفقریافریقاوآسیاوامریکایجنوبی-بشویدوزندگیوتحصیالتشرا
تأمنیکنید.هرماهنیزبرایتانگزارشیازوضعبچههمراهباپروندۀدرسیووضعجسمانیاو
فرستادهمیشودوبهاینترتیبازمرگاحتمایلیکانسان،دراثرفقرونداریدرکشوری

نیازمند،جلوگرییخواهدشد.
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رادیوهمبازاس���تواخبارپخشمیکند.همانطورکهنگاهمبهچش���مانپسرکدوخته
شدهاست،میشنومکهگویندۀخربمیگوید:»ازطرفادارۀآماراعالمشدکهامریکاییها
هلههولهبخورترینملتدنیاهس���تند.درسالگذش���تهدرامری���کاتنهایکمیلیاردپاوند
شکالتوآبنباتخوردهشدهاست)یعنینفریپنجپاونددرسال(.حالاگراینرقمرا
بارقمهلههولههایدیگر،چونذرتبوداده،بادامکوهیوکوالهایمختلفکهاصطالحًا
)Junk Food( خواندهمیش���وند،جمعکنیمدرنهایتاندوهخواهیمدیداینمقدارپول

قادراستجانتمامکودکانیراکهدرسراسردنیاازگرسنگیوفقرتلفمیشوند،بخرد.
بیدادگریغریبیاست.مگرنه؟

شنبه  7 ژوئیه  1984
چندهفتهاس���تس���روصدایفراوانیدراطرافکنس���رتهاییکهچندبرادرازخانوادۀ
جکسون،درچندینشهرامریکابرپاکردهاند-وهنوزهمادامهدارد-بهراهافتادهاست.
پیشبینیمیشوداینتورچندماهه،مبلغیدرحدودهشتادمیلیوندالربهجیبمبارک
مایکلجکسونMichael Jackson،پسرکریزنقشهرنمندیکهبتجوانانامریکاشده

است،سرازیرکند.
سالهابودامریکاییهاازبتسازیوقهرمانسازی،بهویژهدرمیانهرنمندان،پشیمانشده
واینآئنیکهنهالیوودیراکنارگذاشتهبودند.ویلاینموججدیدمایکلجکسونپرستی
وهیاهوییکهبهدنبالاوبهراهانداختهاند،بهقولیکیازمنقدانهرنیامریکا،آغازدورۀ
جدیدیبراینسلجوانامریکاییاستتاپسازالویسپریسلی)Elvis Presley( -بت

پدرومادرها-خودشانهمچننیپدیدهایراتجربهکنند.
س���وداگرانیکهازاینگونهکس���بهاس���ودمیبرن���د،هرگزفکرنمیکنندک���هباچننی
دس���تپروردههاییچهمیکنندوچگونهزندگییکانسانرا،بهخاطرسودجوییوپول
پرستیخود،آنچناندستخوشدگرگونیمیکنندکهراهیجزتباهیوبدبختیبرایشباقی
نمیگذارند.نمونههایزیادیازاینبتهایمشهوروثروتمندوهرنمندرادیدهایمکههر
یک،پسازطیدورانعزتخود،بهسرازیریذلتکشاندهشدند.خداکنداینقهرمانان
یکش���بهدستکمآناندازهآیندهنگریداشتهباش���ندکهازاینشهرتگذرادرراهنابودی

خویشاستفادهنکنند.
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دوشنبه  9 ژوئیه  1984
کتابدومنیسفرنامۀمظفرالدینش���اهبهفرنگرادردستدارمومیخوانم.چندروزی
اس���تاینکتاب-شرحسفرشاهقاجاربهچندکشوراروپایی-سرمراگرمکردهاست.در
مقدمۀکتابآمدهاس���ت:»درسنۀیکهزاروس���یصدوبیستهجری،ارادۀاعلیحضرت
اقدسهمایونیارواحناهفداهبراینقرارگرفتکهدوبارهعزمس���فرفرنگستانفرمایندو
باامرپاطورانعظیمالش���أن،رش���تۀمحبتویگانگیرامحکم،وروابطالفتواتحادرا
مس���تحکمفرموده،ازبرایترقیمملکتوس���رفرازیملتدرآالتوادواتصناعتو
تجارتامعاننظرفرموده،اسبابآسودگیورفاهیتازبرایعمومرعیتتدارکوتهیه
فرمایند،تاایرانرارشکباغجنانفرمایندوایرانیانرامشهورعالمیانو...«ایلآخر.

اینسفرنامهکهبهقلمفخرالملکاست،برنامۀروزبهروزمظفرالدینشاهقاجاررامفصلشرح
میدهد.آنچهدرسراسرکتابمیخوانیشرحچگونگیبیدارشدنوخوابیدن،چگونگی
حمامگرفنت،چگونگیعکسانداخنت)چونش���اهقاجارعالقۀخاصیبهعکسوفن
عکاسیداشتهاست(وچگونگیآبخوردناعلیحضرتقدرقدرتوکیوانرفعتاست
وبرنامههایپیادهرویوشکارودیدارماهرویانوپریپیکرانفرنگی.ایندرستهمزمان
بادورانیاستکهاروپابهسرعتروبهترقیوصنعتیشدنمیرود.ببینیمیکروززندگی

مظفرالدینشاهقاجاردرکوچهپسکوچههایغربتچگونهمیگذشت:
»صبحبرخاستیمبهعادتمعمولهآبخوردیموراهافتادیم.ازهمانراهکهروزهامیرفتیم
باالرفتیم.فخرالملکوسیفالسلطانعقبماندهبودندووقتیبهمارسیدندخیلیخسته
ش���دهبودند.اماماالحمداللههیچخستهنش���دهبودیم.آمدیمتاازقهوهخانههمگذشتیم.
نزدیکبودکهآبتمامشود)چونآبرابایدبهتدریجخوردوراهرفت(،جناباشرف
اتابکاعظمهمرسیدند.بااتابکاعظمهمنیطورصحبتکنانسرازیرآمدیمروبهمنزل
تارسیدیممنزل.درمنزلقدریتوقفنمودیم،یکساعتبهظهرماندهرفتیمحمام.وضع
حمامرفنتمااینطوراس���تکهدواییاس���تازبرگکاجمیگریندبهآبخزانهممزوج
میکنند.رفتیمتویآنآبنشس���تیم.بهقدریکربعساعتتویآبنشستهبودیم.بعد
خودمانراشستیموآمدیمبریون.مشتومالزیادیکردندوبعدرختپوشیدیموآمدیم
من���زلنهارخوردیموبعدازنهارخوابیدیم.فخرالملکپیشمابودتاخوابمانبرد.بعد
ازخوابکهبرخاس���تیمسوارکالسکهشدیمرفتیم،دکانیبوددوربنیعکاسیداشت.آدم
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جلویدوربنیمیایستد،یکقرانمیاندازدتویسوراخی،فوراًعکسچاپشدهبریون
میآی���د.عکسخودمانراانداختیمبعدرفتیمبهتریاندازیکوچک.یعنیدراتاقیکهدر
آنتفنگهایکوچکگذاشتهاندکهفقطباچاشنیدرمیرودوگلولۀکوچکدارد.خیلی
تریاندازیکردیم.بعدمراجعتکردیمبهمنزلیکساعتونیمبهغروبمانده.بعدازشام
بایدبرویم»باتایلدوفل���ر«)Bataille de Fleur(یعنیجنگگُل،ویلچونبارانبود
وضعبریونراکهدرستکردهبودندبههمزدهبود،ناچارمردمهمچونوعدهدادهبودند،
تویرستورانرادرستکردهرفتیمنشستیم.ششنفردخرتبودند،آمدندخواندند.حقیقتًا
همدخرتهاخوبخواندندوهمخوبرقصیدندهمسازراخوبمیزدند.مداخلامشب
اینجابهمصرفایتاموفقرامیرسد.ماهمپانصدفُلِرن)Floren(مرحمتفرمودیمکهبه
فقرابدهند.بعددخرتهاینجباآمدندهریکدستهگلیبهماتقدیمکردند.یکیازآنهاکاله
سبدیکوچکیسرشگذاشتهبود.جلویکالهراازتور،تاجیدرستکردهبود.بهقدری
قشنگبودکههزاردرجهازتاجالماسقشنگتربود.بعدازتماشایزیادیکهکردیم،یک
ساعتبهنصفش���بماندهآمدیممنزل.امنیحضرت،بصریالسلطنه،ناصرالممالکو

آقاسیدحسنیبودند.قدریصحبتکردیموبعدخوابیدیم.«
اینشرحیکروزازسفرمظفرالدینشاهقاجاربوددرهشتمنیسالسلطنتش.روزهاپیهم
برنامۀشاهانهچیزیاستدرهمنیردیف-باکمیپسوپیش.بهاضافۀچندینبرنامه
مالقاتهایرس���میکهزیاددراطرافآنهاحرفیزدهنمیشود.معلوممنشدچههنگام

اسبابآسودگیورفاهیتازبرایعمومرعیتتدارکفرمودند!

دوشنبه  16 ژوئیه  1984
شبگذش���ته،دربرنامۀارتباطمس���تقیمتلفنی،موردانتقادخانمش���نوندهایقرارگرفتم.
خانمیکه،بااعتقادبهیکمکتبفکریخاص،حاضرنبودندهیچمطلبیراکهبرخالف
میلشاناستبشنوند.ایشانازپخشگوشههاییازخاطراتمظفرالدینشاهقاجاردربرنامۀ
درکوچهپسکوچههایغربتبهش���دتعصبانیبودندوگلهمند.ایش���انمعتقدبودند
خواندنخاطراتمظفرالدینشاه-کهبهقلمخودشاهقاجارنوشتهشدهوبهصورتیک
سندتاریخیموجوداست-تخطئهکردنسلطنتاستوآنقدرعصبانیبودندکهاگرقیچی

معروفسانسوردردستمبارکشانبود،نهتنهامطلبکهزبانمراهمقیچیمیکردند.
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ظرفدوسالگذشتهمابارها،ازسویگروههایمختلفاعمازچپوراستومیانهرو،
موردانتقادقرارگرفتهایموهرباریکیازاینافراد،بهخاطرنوشتهیامقالهایکهبرخالف

میلشبودهاست،مارامتهمبهپشتیبانیازگروهمخالفکردهاست.
ازشماپرسشیدارم:»تاکیمیخواهیماینچننییکسویهفکرکنیموبرایبهکرسینشاندن
باورخود،زباندیگرانرادرکامزندانیونفسهاراقطعکنیموازانتقادبهراسیم؟انتقاد،
بازگوکردنوبازخوانیتاریخوحقایقگذش���ته،تجزیهوتحلیلآزمودههایپیشنیکمرتین
فایدهاشبرافروخنتچراغیاستکهراهآیندهراروشنکندوجلویتکراراشتباهاتقبلی
رابگرید.سرپوشگذاشنتبرحقایق،همچنانکهتاریخاخرینشانداد،تنهایکنتیجهدارد
وآنهمتکراراشتباهاتاست.میدانیدپسازرویدادپنجسالگذشته،فروشکدامکتابها
درایرانبهطرزچشمگرییافزایشیافتهاست؟کتابهایتاریخیوکتابهایخاطرات
سیاس���ی.هیچازخودپرسیدهایدچرا؟چونمردمتشنهاندبدانندچراچننیشدواینحق
مسلمهمۀماست.همۀماایرانیهاکهچنداندربندآگاهییافنتازگذشتۀخودنبودیم،باید

بدانیمچهشد؟وچرا؟
حالاگربازهمگروهیباپافش���اریمیخواهندبگویندحرفونظرآنهادرستاستو
هیچکسحقمخالفتویاپرسشندارد،سختدراشتباهندومشتبرآهنمیکوبند.

سه شنبه  17 ژوئیه  1984
چندشبپیش،دریکمجلسمهمانی،فرصتیدستدادتابایکیازخوانندگانجوان

موسیقیایرانگپکوتاهیبزنم.
گفتم:»درفالنروزنامه،انتقادیدرموردیکیازکارهایتخواندمکهبهنظرمصحیحآمد.

آیادرمورداقدامخودتقباًلفکرکردهبودیوهمهجوانبراسنجیدهبودی؟«
گفت:»نه،آهنگسازومسئولکمپانینوارپرکنیاینتصمیمراگرفتندمنهمقبولکردم.«

گفتم:»ویلنکتهایکهدرمقالهبهآناشارهشدهبودکاماًلصحیحبود!«
ب���ابیحوصلگیگفت:»خانمجان،منمحلزیادیب���هاینروزنامهنگاراننمیگذارم.
اینهاهرچهدلش���انبخواهدمینویسندوحرمتنانونمکراهمنگاهنمیدارند.در
همانرژیمسابقهمفالنخربنگارمیآمدمنزلمنمصاحبهکند،برایشچلوکبابسفارش
میدادم،میخوردومیرفتبعددرمقالهاشازمنایرادمیگرفت.عقدهداشتنددیگر!



133

همهسروتهیککرباسند!«
ازاینپاسخبهشدتدلتنگودلگریشدم.دلمبهحالخودوبسیاریدیگرازهمکارانم
س���وختکهچطور-بیرحمانهوبابیتوجهی-اینچننیموردقضاوتقرارمیگرییم.
ادام���ۀبحثجایزنبود،چوندیدگاههاباهممتفاوتبودند.ویلدرعجبماندمچگونه
یکهرنمنددچارچننیاندیشۀنادرستیاستکهمیتواندبایکچلوکباب،فکروعقیده
وباوردیگریرابخرد.چگونهیکنفرمیتواندباتکیهبرسنتحفظحرمتنانونمک
-کهدرمیانماایرانیهاجایویژهایدارد-ازیکخربنگارتوقعداش���تهباش���دپساز
پلوخ���وری،هرآنچهازقلمشبرکاغذتراوشمیکندتعریفوتملقباش���د.نمیخواهم
بگویمکههمۀروزنامهنگارانتافتههایجدابافتههستند،درمیانشانافرادنخالهوغریمسئول
وجودنداردیااش���تباهنمیکنند.درهرفضایفاس���دوآلودهنیز،بازانسانهایدرستو
س���الموجوددارند،ویلاینانسانهاهمگاهدچاراشتباهمیشوندوافرادیرابهشهرتو
معروفیتمیرس���انندکه،چوناینخوانندۀجوان،فکرمیکنندمیتوانندآنهارابایک

چلوکباببهخدمتخویشبگمارند.

چهارشنبه  18 ژوئیه  1984
باالخرهیکگامبزرگتاریخی،البتهازدیدمردمامریکا،برایزناناینکشوربرداشتهشد
وبرایاولنیباریکزنبهنامزدیمعاونترئیسجمهورایاالتمتحدهبرگزیدهگردید.چه
ش���وروهیجانیدرمیانزنانشرکتکنندهدرکنوانسیوندمکراتهابهوجودآمدهبود،چه

اشکهاریختندوچهشادیهاکردند!
ب���اناباوریونهچن���دانذوقزدهبهاینمنظرهنگاهمیکنموبهصفحۀتلویزیونچش���م
دوختهام.درحایلکهقیافۀپریوزمندجرالدینفرارو)Geraldin Ferraro(رامیبینم،در
ذهنمتصویردیگرینقشبستهاست:چهرۀیکزنجوانایرانیکهچندروزپیشدیدم
وهنوزایندیداررافراموشنکردهام.زنجوان،کهس���روصورتشزخمیوکبودبود،از
حکایتپرغصۀزندگیاشواینکهچگونهدرامریکاوبهقویلمهدتمدن،ازهمسرشکتک
میخورد،سخنمیگفت.آنقدرکتکخوردهبودکهدندانهایشبهزحمتازرویهمباز
میشدند.وقتیازاوسؤالکردمچرااینوضعراتحملمیکند،گفت:»بهخاطربچههاو

بهخاطرآبرو.«
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خانمفراروهمچنانسخرنانیمیکردوشادوسرمستبودویلمندردلبرایآنزنو
زنانبیشماردیگریکهاینچننیموردظلموستمقرارمیگریند،میگریستم.

رئیسجمهورشدن،معاونرئیسجمهورشدنونخستوزیرشدنیکگروهانگشتشمار
زن،هنگامیکهش���مارزیادی،ازستمهاییاینچننیزجرمیکشندچهسودیدارد؟یادم
میآیدچندیپیش،درمقالهایخواندمکهتعدادزیادیاززنانامریکاییازهمسرشانکتک
میخورندودرهرش���هریمراکزیبهنامپناهگاهزنانکتکخوردهوجودداردتاآنهاو
فرزندانش���انرابپذیرد.اینهاگروهیهستندکهازستمبهجانآمدهودستازپنهانکاری
وحفظآبرودرمقابلس���روهمس���ربرداشتهاند.آنهاییکهکتکمیخورند،حفظظاهر

میکنندودمبرنمیآورندهمکمنیستند.
ت���اروزیکهیکزن-درهرگوش���ۀدنیا-تنهابهجرمزنب���ودن،اینچننیموردتعدی
قرارگرید،معاونرئیسجمهوریانخستوزیرشدنزنیدیگردرگوشۀدیگردنیا،هیچباری

ازدوشمنبرنمیدارد.

پنج شنبه  19 ژوئیه  1984
ازلحظهایکهخربوحشتناککش���تاربیرحمانۀعدهایافرادبیگناهرادریکرستوران
شهرکوچکسنیسیدرو)San Yesidro( توسطمردیعاصیوسرخورده،شنیدهامتنها
یککلمهدرذهنمنقشبستهاس���ت:امنیت.امنیتوآزادیدوموهبتیاستکهبشر،از
اولنیروزهایحیاتشدراینکرۀخاکی،بهدنبالش���انبودهاست.شایدآرزویآزادیآن
زمانیدردلانس���انهاریشهدواندکهمحدودواسریشدند.ویلامنیتازهماندورانکه
بشربهغارهاپناهبرد،هدفیبودکهبرایشبسیارزحمتکشیدوکمرتبهنتیجهرسید.پس
ازهزارانس���الزندگیرویکرۀخاکی،بااینهمهپیش���رفتوتمدن،بادردستداشنت
اینهمهامکاناتوآگاهیودانش،کدامانس���اندرکدامگوشۀدنیابهامنیتدستیافته
است؟چهکسیمیتواندادعاکندکهباتماماخرتاعاتواکتشافات،پیشرفتهایعلمیو
افزونیدانشوراهحلهایحقوقی،ازیکامنیتحتینسبیبرخورداراست؟پسبشر
-ایناشرفمخلوقات-چهگلیبهسرخودوهمنوعانشزدهاست؟درگوشهایجوانان
ونوجواناندرجبهههایجنگکشتهمیشوند؛درگوشهایگروهیکثریازگرسنگیتلف
میشوند؛درکشورهایزیادیانسانهاعمرشاندرپشتنردههایزندانسرپیمیشود؛
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درگوشهایاتومبیل،ایناخرتاعدستبشر،جانبزرگوکوچکرامیگرید؛بمبهای
اتمیتهدیدبزرگدیگریبرایهمهساکنانزمنیهستند؛دزدیوقتلوجنایتهمکهاز
هیچجامعهایرختبرنبستهاست.پسکجاستآنناکجاآبادوآنمدینۀفاضلهکهرسوالن
وپیامربانودرپیآنهااندیشمندانوفالسفهنویدشرامیدهند؟ماکهحتیطلیعهاشرا

همندیدیم!آیاهرگزفرزندانماچننیروزیراخواهنددید؟

جمعه  20 ژوئیه  1984
چاپعکسلختملکۀزیباییامریکا،دریکیازمجالتآنچنانی،درمیانخربنگارانو
مطبوعاتیهامثلبمبترکیدوظرفچندساعتتبدیلبهخرباولشد.خرباینبودکهخانم
ونساویلیامز)Vanessa Williams(اولنیملکۀزیباییسیاهپوستامریکا،قبلازرسیدن
بهاینمقام،درمقابلدریافتدس���تمزد،جلویدوربنیعکاسیلختشدهوعکسهای
سکسیگرفتهاست.عکاسموقعشناسامروزرازمانمناسببرایفروخنتعکسهایافته
است.سردبریمجلۀپنتهاوس)Penthouse( همبهقولخودش،بهخاطراهمیتخربی
اینرویداد،عکسهارابهبهایگرانخریدهودرشمارۀماهسپتامربخودچاپکردهاست.
حاالس���روصدابرس���رایناس���تکهخانمملکهزیباییچرا،قبلازشرکتدرمسابقه،
عکسلختگرفتهوموجبآبروریزیش���دهاس���ت.میخواهندتاجمقاماویلراازوی
پسبگریندتااوودیگردخرتانیکههوسشرکتدرچننیگزینشهاییرادارند،یادشان
باش���دقبلازشرکتدرمسابقه،لختشدندرمقابلدوربنیعکاسیوفیلمربدارقدغن
اس���ت.البتهازبازتابسخنانچننیبرمیآیدکهپسازرس���یدنبهمقاماول،آزادهستند
هرکاریمیخواهندبکنند.چهبسیارملکهزیباییهاییکهطیسالهابهجمعهرنپیشگان
فیلمهایدس���تدوملختیپیوستهاندوهیچکسازآنهانرپس���یدچرا.ویلگویادراین
ش���رایط،بایدکاالرابرایبازار،گرانودستنیافتنینگاهداشتتامسابقاتتهوعآوری
چونملکۀزیباییوملکۀوجاهتپربارباشد.ایندخرتانبایدآشمطابقمیلگردانندگان
رابپزندوچونعروسکهایکوکیطبقبرنامهبچرخندوجیبآنهاراپرپولکنند.بهگمان
مناینمسابقاتزیباییچیزدیگریجزبازارمکارۀفروشبردگاننیست،البتهبارنگو

لعابیکهبهمذاقانسانهایقرنبیستمخوشآید!
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شنبه  21 ژوئیه  1984
هفتۀگذشته،هفتۀپریوزیهاوباختهایمختلفبود:درزمینۀسیاست،درزمینۀورزش،
درزمینۀهرنوفرهنگوبس���یاریرویدادهایدیگر.بهعنوانیکتماش���اچیوناظر،به
قیافههاوواکنشهایبرندگانوبازندگانبسیاردقیقشدم.آنچهبرایمجالببودوبارها
درمدتاقامتدراینمملکتبهآنتوجهکردهام،شیوۀبرخوردمردماینفرهنگباباخنت
اس���ت.گرچههمۀمابابدبینیبههرآنچهپریامونمانمیگذردنگاهمیکنیم،ویلگاههم

نمیتوانیمازستایشخوبیهاخودداریکنیم.
مردمامریکا،برخالفماایرانیها،درمقابلباخت،ظرفیتوگنجایشتحسنیبرانگیزی
دارند.بردرقیبراراحتقبولمیکنندودرصورتباخنتنهعصبانیمیشوندونهظاهر
راازدستمیدهند.کمرتشاهدچکوچانهزدنواعرتاضکردنهمراهباخشونتآنها
هستیم.حتیدرآنلحظاتیکهمیدانیمدردلبازندهچهمیگذرد،بسیاریازآنها،بالب
خندانوروییگشاده،بهبرندهدستمیدهندوتربیکمیگویندوواقعیترامیپذیرند.
قبولکنیددرمیانماچننینیست.ایرانیبازندههمیشهاحساسمیکندبهاواجحافشده
اس���ت،حقاوراخوردهاندیاپارتیبازیشدهاس���ت.اگرچننیرفتاریاکتسابیوقابل

فراگرییاست،پسهمتیکهیادشبگرییم.



املپیک1984لوسآجنلس

پسازمدتهافرصتیپیشآمدتا-بابچههاودرجمعخانواده-چندساعتیبنشینیمو
همگیبهاتفاقیکبرنامۀتلویزیونیراتماشاکنیم!پخشمستقیممراسمگشایشمسابقات
المپیکرامیگویم.تلویزیونبرعکسآنچهمخرتعانشانتظارداش���تندوهواخواهانش
ادعامیکردند،وسیلۀارتباطیافرادخانوادهکهنشدهیچ،موجبیبرایتفرقهوقطعارتباط
فکریوبیانیپدرومادرهابابچههانیزش���د!آنهمبهدلیلسادۀگوناگونیسلیقههاو
فاصلۀبنینسلها.درهرحالاینبرنامهازمواردنادریبودکهمیتوانستبرایکلیۀافراد
خانوادهجالبودیدنیباشدوهمهرابرایمدتیطوالنیزیرسقفیکاتاقنگاهدارد.
بهبرکتپخشگهگاهآگهیهایبازرگانی،فرصتهاییدس���تمیدادکهگفتگوییهم
درگرید.عجیببود!درجمعخانوادۀما،بیش���رتصحبتها-درالبهالیپخشمراس���م
المپیک-دراطرافایراندورمیزد.ازآغازبرنامه،بیجهتحالتسرگردانیودلخوری
دارم.هرلحظهازمراسممثلتونلزمانمراازحالبهگذشتهمیبرد.بچههاهمگوییاین

احساسرادرککردهاندومرتبسؤالمیکنند.
-ایرانهماستادیومداشت؟
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-آرهداش���ت.تهراندوتاورزشگاهبزرگداش���ت:امجدیهواستادیومصدهزارنفری
آریامهر.

-صدهزارنفری؟راستمیگی؟
-بلهراستمیگم.مسابقاتآسیاییدراونجابرگزارشد،مسابقاتدیگهومراسممختلف

رسمیمثلچهارمآبانکهتولدشاهبود.عجیباینکهحاالسالگردمرگشه.
بچههاباتعجبسکوتمیکنند،یادشاننمیآید.ویلمنکهنمیتوانمفراموشکنم.در
تونلزمانبهتهرانمیروموروزهایبرگزاریمس���ابقاتوهجوممردمرابهیادمیآورم.
بیاختیاردرمیانجمعتماشاگرانبهجستجویچهرههایآشنامیگردم.بهیادمحمدبوقی
میافتم،عضوهمیشگیمس���ابقاتایرانوبوقچنددهنهاشوفریادهای»ایرانایران«
تماشاگرانکهبااودممیگرفتند.حاالکهجرئتندارند»ایرانایران«رادمبگریند،چه
میکنند؟جایبچههایورزشکارماندرمیدانهایورزشیدنیاخیلیخایلاست،خیلی!
فوتبالیس���تها،وزنهبردارها،کشتیگریها.یادممیآیدآنروزها،حتیتحملتماشاییک
مس���ابقهرانداشتم.اهلورزشنبودم،هنوزهمنیس���تم.ویلدلمبرایتماشایبچههای
خودمان-درباالیس���کویپریوزی-لکزدهاست.خدامیداندحاالدردلیکیک
آنهاچهمیگذردویاچهبرسرش���انآمدهاس���ت!یکیازجوانانشانراچندروزپیش
اعدامکردند.دودورهاستکهبچههاامکانشرکتدرمسابقاتالمپیکراپیدانکردهاند،

بدونشکورزشهممثلبسیاریچیزهایدیگردرایرانعقبگردکردهاست.
ازنویکیازبچههامیپرسد:»ایراندرمسابقاتالمپیکشرکتمیکرد؟«

-معلومهکهشرکتمیکرد.بارهاهممدالطالونقرهوبرنزبردیم.توکشتی،وزنهبرداری!
-راستمیگی؟

-بله،راستمیگم!
بازهمس���کوت.حاالورزشکارانکش���ورهایمختلفرژهمیروند.باپرچمهایکشور
خودشان-سربلندوباافتخار.نوبتحرفآی)I(میرسد.تیمعراقواردمیدانمیشود.

پسرممیگوید:»قبلازاینانوبتایرانبود.نه؟«
پاسخمیدهم:»بله.جایایرانکنارعراقبود،ویلحاالمقابلاونه!«

میپرسد:»یعنیچه؟«
پسردیگرمبابیحوصلگیجوابمیدهد:»یعنیدارنباهمجنگمیکن،خنگه!«
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تیمهایصدوچهلکش���ورمیآیندودرمیدانجایمیگریند.جایایرانماخایلاست.
بازهمباامیدواریبچگانهایمنتظرمنشانهای،اثرییاچهرۀآشناییببینم.گویندۀتلویزیون
درپایانمراسماعالممیکند:»حاالگروهیازاهایللوسآنجلس،ازملیتهایمختلف،با

لباسهایمحلیکشورخودشان،واردمیدانمیشوند.«
میگویم:»شایدبنیاینهاچندایرانیبالباسمحلیببینم.«

هرچهمیگردیمنشانینمییابیم.درمیانآنهاهمکسینیست.همهاشدراینفکرمکه
چگونهدلبچهها-وش���ایدخودم-رابهچیزیخوشکنم.درگوش���هوکنارذهنمدنبال
سرنخیمیگردموباالخرهمیگویم:»میدوننییونیفورمهایشرکتکنندههایامریکایی

اینمراسمرویهایرانیطراحیکرده!«
بازهمجملۀ:»راستمیگی؟«

وجواب:»بله،راستمیگم!یهارمنیایرانی،لباسشهردارراهمیهایرانیدیگهطرحکرده:
امریبهادریطراحایرانی.«

وپاسخکوتاهآنهاکه:»خوبه!«
آهیمیکشمومیگویم:»بلهخوبه،ویلایننهاونخوبیهکهدنبالشبودم!«

حوصلهش���انراسربردهام،میدانم.صدایاعرتاضپسرمبلندمیشودکه:»نشدیهدفعه
حرفایرانروبزنیموتوغصهدارنشیومارودلخورنکنی.حاالمحتماًمیخوایبرییه

نواربذاریوموسیقیایرانیگوشبدی!«
بله،میخواهمآوازایرانیگوشبدهم،گناهکهنکردهام.ایننواییاستکهباشریاندرونشد

وباجانبهدررود.پریسامیخواند:
االایپریفرزانه

مکنمنعمزمیخانهمیخانه...

قلمرادردستمیگریموکاغذراجلومیکشموافکارمرارویکاغذسفیدمیریزم:
آیاامیدطلوعبامدادیهست؟

بازهمآیاشکوفهایبرسرشاخساریخواهدرویید؟
درمیانۀراه،

تختهسنگهایداغ،
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برکفپاهایتاولزدۀما
شالقمیزنند
وازگامبرداشنت
بازمانمیدارند.

غمگینم،غمگینم،غمگینم.
میدانمکهدستهایمان

تواناییسازندگیبیشرتیراداشتند
وشانهها

یارایسنگینیبیشازاینرا.
ویلافسوس!

ریسمانهاییکهمیتوانستند
مددراهمانباشند
چونطنابدار

گلوگاهمانرافشردند
وراهرابرنفسهابستند.

آنکهمیتوانستعصایدستهایخستهباشد
خارراهشد

ومارابیگداربهدرونرودخانۀخروشانیافکند
کهدریایرهاییرانویدنمیدهد.

ایپاهایتاولزده!
ایگلوهایفشرده!

وایانگشتانخشکیده!
تابآورید،
تابآورید،

شایدامیدیبرایطلوعبامدادیباشد!
شنبه28ژوئیه1984



141

دوشنبه  13 اوت  1984
مس���ابقاتالمپیکبهپایانرس���یدودفرتاینبزرگترینروی���دادورزشآماتوری،برای
چهارسالدیگر،بستهشد.برگزاریمسابقاتالمپیکدریکشهرواقامتداشنتدرآن
شهربهطورهمزمان،ازوقایعنادریاستکهشایدبرایهمهپیشنیاید.اینامکانامسال
برایمابهوجودآمد.یادممیآید-چندینس���الپیش-بحثبرسراینبودکهالمپیک
1984درتهرانبرگزارشودکهنشد.ازآنزمانتابهامروزدگرگونیهایزیادیدرجهانروی

دادهاستکهیکیازآنهامنجربهجابهجاییوآمدنمابهاینگوشۀدنیاشد.
درطولبرگزاریمس���ابقات،همراهباموجروزافزونملیگراییووطنپرستیکهدرمیان
امریکاییهانسبتبهکشورشانش���کلمیگرفت،مرتببهایننکتهفکرمیکردمکهدر
زندگیوتاریخملتها،همیش���هرویدادهایویژهایباعثپیوندویکپارچهشدنآنهاو
افزایششوروهیجانوطنپرستانهدربینشانمیشود.دردورانی،یکرویدادسرورآفرین
چونازدواجیکرهرب،بچهدارشدناوومراسمیازاینقبیل،مردمرایکپارچهمیکند.در
دورانی،یکدشمنمشرتکخارجیویاحتیداخلی،ملتراگردیکهدفخاصجمع
میکندوبهصورتس���رپیعظیموباقدرتدرمیآورد.گاه،میدانهایورزشیوعرصۀ
رقابتهاییاینچنین���ی،افرادملترابههمنزدیکمیکند.یکیدیگرازاینتجربیات
-بدونشک-وقوعجنگوآشفتگیهایمربوطبهآناست.درتاریخایرانهم،بارها
شاهدیکپارچگیملتدرمقابلپدیدههاییازایندستبودهایموتجلیآنرابهگونههای
مختلفدیدهایم.کاشهربارکهبهگذشتهنظرمیافکندیم،باافتخاروخشنودیازنتایج
اتحادویکپارچگییادمیکردیموافس���وسنمیخوردیمکهملتایران،دردورههاییاز

تجربۀاتفاقواتحاد،بهسختیلطمهخوردهاست.

سه شنبه  14 اوت  1984
درتلویزیونبحثمفصلی،دربارۀمشکلخودکشیدربنیجوانانونوجوانانامریکایی،
رگریبود.اینپدیدهکمکمداردبهصورتیکمسئلهحاددرجامعۀامریکاشکلمیگرید
وسیاریازپژوهندگانوپدرومادرهارانگرانودلواپسمیسازد.آنچهازبحثدستگریم
ش���داینبودکههیچیکازجوانانونوجوانان،بهخاطرفضاوجوموجوددرش���هرهای
مختلف،ازاینبالیبزرگدراماننیستند.خودکشی،درمیاناینگروهسنی،بهدالیلی
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رخمیدهدکهش���ایددرنظ���راولرایماپدرومادرهابیاهمیتباش���د.گروهزیادیاز
نوجوان���انامریکایی،تحتتأثریآنچهدراطرافخودمیبینند،ازتوجهیکهرس���انههای
همگانیبهکشتوکشتاروقتلودیگرکشیوودکشینشانمیدهند،اینعملرانهتنها

فجیعنمیشمارندکهگاهنیزتشویقبهآزمودنآنمیشوند.
بسیاریازنوجوانانوجوانان،ازپوچیوبیمحتوابودنزندگی،ازکسالتگذشتروزها،
ازبیتوجهیپدرومادروکمبودمحبت،بهفکرخودکش���یمیافتند.عدۀزیادی،چون
امکانموفقیترادرمیدانرقابتوکش���اکشزندگیبسیارناچیزمیبینندونمیتوانند
تنبهگذرانیکزندگیمتوسطوقسطیوبدونآیندهبسپارند،مأیوسمیشوند.گروهی
نیز،کهدانشآموزانیادانشجویانفعالوپرکاروممتازهستند،دراولنیبرخوردبایکمانع
یاشکس���تدرسی،درحایلکهازخودتوقعچننیسرخوردگیراندارند،واپسمیزنند.
باالخرهآخرینگروهکس���انیهستند،کهبهپریویازیکهیجانواگریدار،ازخودکشییا
اقدامبهخودکشیدوستیاهمسایهیاخویشیبذرچننیفکریدرذهنشانکاشتهمیشود.

بنابهگفتۀپژوهشگران،خودکشینیزمثلیکبیماریمیتواندواگریدارباشد.
درپایانبحثمنماندموهزارویکس���ؤالجدیدویکدنیانگرانیودلشوره.آیااین
یکمشکلاساسیاستیاامریکاییهاطبقعادتهمیشگیخودمیخواهندازکاه،کوه

بسازند؟

چهارشنبه  15 اوت  1984
باالخرهقالبروزنامهنگارانامریکاییبهجرالدینفراروگریکردوازاینبانو،کهبهعنوان
اولنیزننامزدمعاونتریاستجمهوریانتخابشدهاست،نقطۀضعفیبهدستشانافتاد.
االنبیشازیکماهاستکههمهجاصحبتازمشکلمالیاتیخانمفرارو،احتمالتقلب
اوبرایکمرتپرداخنتمالیات،درگرییهایمختلفبرایپنهانکاریوگزارشندادنسود

ودرآمدخودوهمسرشبهادارۀمالیاتاست.
خانمفرارو،دربدوورودبهجوالنگاهابرمردانسیاستوهمزمانباتالشبرایبازکردن
جایپاییبرایخودوزناندیگر،بااولنیتجربۀناهمواریهایجهانسیاستنیزآشناشد.تا
امروزکهنقششراخوببازیکردهوهنوزجلویدوربنیتلویزیونیحالتعادی،خونسردی
وچهرۀخندهرویشراحفظکردهاست.سعیمیکندبههمهبفهماندبهآنچهکردهاست
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ایمانداردوکاراش���تباهیانجامندادهاست.خالصهآنگونهکهازیکسیاستمدارقرن
بیستمانتظارمیرود،حفظظاهرمیکند.آیاموفقخواهدشد؟هنوزمعلومنیست!اینروی
دیگرس���کۀموفقیتوپریوزیومقامومنصباس���تکهشایدکمرتکسیدرزمانتالش
برایدسرتسیبهآنفکرمیکند.درجهانسیاست،متأسفانهرویدومسکهباخشونت
وبیرحمینقشزدهمیشود.مردانوزنانزیادی،بدونتوجهبهقدرتویرانگرشهرت
وموفقیت،گامبهاینمیدانگذاشتهاندودرزیرچرخهایهمیشهمتحرکوبیاحساسآن
خوردشدهاند.آنهاییکهدوامآوردندوماندندکسانیبودندکهازچندوچونرویاروییبا
اینپدیدهآگاهبودند.درهرحال،آدمگاهدلش،بهعنوانیکتماشاگر،برایاینرهروان

جاهطلبمیسوزد.

پنج شنبه  16 اوت  1984
خربکوتاهبودوتأثرآور.تاجیاحمدی،هرنمنددیرینۀرادیووتلویزیونوسینماوتئاترایران،
دراثربیماریسرطان،درسن49سالگیدرگذشت:درپاریس،دورازوطنودرحایلکه
تاآخرینلحظاتیکهتوانرویپاایس���تادنداش���تازنریویخودوقدرتبیانشبرای

برآوردنفریادخشمبهرهمیگرفت.
صدایتاجیاحمدیبهیادآورندۀصبحجمعههابود،برنامههایشادوسراسرشوخیو
خندهایکهگوشهایاززندگیعادیهمۀمابودندواجراکنندگانش،کهچونفردیازافراد

خانواده،دراتاقنشیمنخانههاجاداشتند.
تاجیاحمدیدرگذشتویکخربکوتاهدرکیهانچاپلندن،دفرتچۀسالهایزندگی
هرنیاورابس���ت.آنروزکهاینخ���ربراخواندمپیشخودگفتم:»بازهمیکیدیگراز
هرنمندانایرانیدرگذشتوبهزودیازاوتنهانامیبررویسنگگوریبرجایخواهد
ماندوبس.«ماملتچهفراموش���کاروقدرناشناسهستیم!هرنمندانمانراتنهاهنگامی
میخواهیمکهبرایمانوس���یلۀتفریحوسرگرمیوتماشافراهممیآورندوپسازآندیگر
هی���چ.تصادفعجیبیبود!درهمانروز،رادیوخربداده���زارانتنازهوادارانالویس
پریسلیخوانندۀامریکایی،هفتمنیسالگردمرگاورا-درزادگاهشوباگردهماییبرسر
خاکش-بهیادآوردند.هفتس���الازمرگاومیگذردوهنوزنامشبرایمردمامریکا
یکنامزندهوبهیادماندنیاستومطمئنمکهسالهایزیاددیگرینیزچننیخواهدبود.
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خدامیدانددرطولعمروشهرتومحبوبیتشچهاندازهازاینمردممحبتوقدرشناسی
دید!نهاوکههمهکسانیکهبهبرکتاستعدادادبییاهرنی،چهرههایسرشناسیمیشوند.
ویلهرنمندانماچطور؟آنهارانهدرطولعمرشان،آنچنانکهالزماستمیستاییمونه

پسازمرگشان،بهشایستگییادمیکنیم.

جمعه  17 اوت  1984
باالخرهمحاکمۀآقایجاندولرئان)John Delorean( بهپایانرسیدوهیئتداورانرأی
بهبیگناهیاوداد.مردیکهدوس���التمامبخشهایزیادیازاخباررادیووتلویزیونو
)FBI(نشریاترابهخوداختصاصدادهبود،درحایلکهجلویدوربنیمخفیافبیآی
آمادگیخودرابرایانجامیکمعاملۀکالنموادمخدراعالمکردهبود،باسربلندییک
قهرمانتربئهشد.آقایدولرئان،چونسیاوشیکهازآتشآزمایشسالمبریونآمدهباشد،
س���رخودراباالگرفتوخندهکناناعالمکردکهپریوزشدهاست.درتمامطولبرگزاری
اینمحاکمه،منتظرنتیجۀآنبودموحتیچندیپیشبادوستیشرطبستمکهامکانندارد
اینجنابدولرئانمحکومشود.وی،ازنظرامریکاییها،تمامعواملمحبوبیتوقهرمان
شدنراباخودداشت:قیافۀحقبهجانب،باالیبلند،همسرزیباوخوشحرکات،وکیل
بسیارمربز،دوربینهایدوستانۀتلویزیونوباالخرهنفرتمردمازمأمورانمخفیافبیآی
باتجسس���هایاحمقانهورودستخوردنهایبچگانهشان.باوجودتماماینعوامل،آقای
دولرئانتوانس���تهیئتداورانرامجابکندکه،تحتفشارزیادودراثرتهدید،حاضر
بهمذاکرهبامأمورانشدهاست.ویادعاکرددرنهایتبیگناهیقبولکردهاستتایک
معاملۀچندمیلیارددالریخریدوحملکوکائنیراانجامدهدواینمادهرابهدستدالالن
بده���دتابچههایمردمرامعتادکنند،واالوجداناواص���اًلراضیبهاینمعاملهنبود!!
عدالترامیبینید؟یکنفررا،بهاتهامداشنتیکگرممادۀمخدره،میگریندوسالهابه
زندانمیاندازندودیگریرا،کهدرحالانجاممعاملهایباارقامنجومیبودهاست،بیگناه

میشناسندورهامیکنند.

شنبه  18 اوت  1984
ازتهرانآمدهبودودرمیانجمعبهصحبتمش���غول.هرکسازاوس���ؤایلمیکردواو
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همکهگوییبهاینامرآشناییداشتبههمۀسؤالهاجوابیمطابقمیلوخواستهیاصالح
خودمیداد.بحثگرموکاماًلجدیبود:مس���ئلۀجنگ،سیاست،وضعاجتماعیمردم،

وضعزنانو...
چن���دتنازمهمانانکهخیلیهمحالوحوصلۀگفتگوهایجدیرانداش���تند،ازهمان
اولوهرچنددقیقهیکبار،مسافررامخاطبقرارمیدادندومیگفتند:»جوکتازهچی
آوردی؟«اوهمپاسخمیداد:»بعداًبرایتانمیگویم.«ویلآنچندنفردستبردارنبودند
ومرتبازاوجوکمیخواستند.میخواستندبخندندوبرایشانهمفرقنمیکردکه،در
حالحاضر،درایرانچهمیگذرد.گرچهشوخیوطنزولطیفهوگفتههاینیشدار،گاهتنها
واکنشملتیاستکهامکانمبارزهندارد،ویلبرخیایرانیهاراستیازحدمیگذرانندو
آنچنانبهشوخیوجوکمیپردازندکهبهاقرارخودشان،تصورمیکنندوقایعپنجسال

پیشهمیکجوکبود-درحایلکهنبود!
عاقبتمسافرروبهیکیازپرسشکنندگانکردوگفت:»جوکمیخواستی؟اینهمیک
جوکدستاول.ایرانیهاپسازانقالببهسهسلسلهتقسیمشدهاند:سامانیان،اشکانیان
وصفویان.سامانیان،آنهاییهستندکهدراثرانقالبمنوشمابهسروسامانرسیدهاند؛
اشکانیان،گروهیازملتبدبختکهفرزندانشاندرجنگوجبهههاکشتهشدهاندوکاری
جزاشکریخنتندارند؛صفویانهمبقیۀماهستیمکهروزهایعمرماندرصفنانوبرنج

وروغنمیگذرد.حاالاگردلتمیخواهدبخند!«

دوشنبه  20 اوت  1984
گرچهمنهموارهباتقسیمبندیزنانهمردانۀمسائلیابحثهامخالفم،ویلگاهدراثرمشاهدات
وبرخوردهاییکهپیشمیآیدناگزیرمیش���ومپدیدهایرابهصورتزنانهومردانهمورد
توجهقراردهم.ازجملۀاینمسائل،امکانتغیریروحیهوشخصیتونقشپذیریاستکه
-بهگونهایچش���مگری-دربنیزنانومردان،متفاوتجلوهمیکند.درچندسالاخری،
مردانایرانیباسرعتبهسویفرهنگمیزبانکشیدهشدهاندوبااحساسغنبوضرریکه

درهمهبهوجودآمدهاست،درصددجربانمافاتهستند.
بابانویروانشناس���ی،درزمینۀمشکالتومس���ائلخانوادگیدرمیانایرانیانصحبت
میکردم.اونیزبامنموافقبودکهمردانایرانیدرپیکسبلذتهایآنی،چهاراسبهمیتازند
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وآنچنانازآزادیمعاشرتزنومرددرفرهنگوحشیغرببهشعفآمدهاندکه-سر
ازپانش���ناخته-همهچیزرابهدستفراموشیسرپدهاند.باتکیهبرهمنیاستدالل،خانم
روانشناسازازدیادروزافزونجداییدرمیانخانوادههایایرانی،نارضاییوبگومگوبنی

زنوشوهرهاوافسردگیواحساسبدبختیدربنیزنهاسخنمیگفت.
همۀایننشانهها،هشداریبهجامعۀایرانیانمهاجراست.نشانههایدیگرینیزبهصورت
بیماریهایروانیوجسمی-کهتصورشهمبرایمانسنگنیمیآمدتاچهرسدبهباورش-

درحالبروزهستند.
یادممیآیدچندسالپیش،هنگامیکهبایکپژوهشگرجامعهشناسصحبتمیکردم،با
نهایتدقتهمۀاینمشکالترادرموردجامعۀایرانیخارجازکشورپیشبینیمیکرد
وبراس���اسپژوهش���هاییکهدربارۀجوامعمهاجرانجامشدهبود،گریزازآنرانیزتقریبًا
غریممکنمیخواند.ویلمنکههموارهباخوشبینیبچگانهایفکرمیکنمماایرانیهابا
دیگرانفرقداریم،بهشدتبااومخالفتمیکردمومیگفتمجامعۀمادچارچننیمسائلی
نمیشود.میگفتم:»ماایرانیهابهارزشهایخانوادگیبسیارپایبندهستیم،نهمردانماناز
راهبدرمیروند،نهزنانمانعصیانزدهمیشوندونهجوانانمانبهانحرافکشیدهخواهند

شد.«
هن���وزهمبالجاجتوسرس���ختینمیخواهماینواقعیتراباورکن���مومرتببهخود

میگویم:انشاءاللهگربهاست!

سه شنبه  21 اوت  1984
یکمؤسس���ۀپژوهشی-آموزشیدرگزارشیاعالمکردهاستکهدرامریکا،روزبهروزاز
تعدادآموزگارانومربیانکاستهمیشودودرآیندۀنزدیک،کمبودمعلممیتواندبهصورت
یکمشکلجدیدرسطحملیبروزکند.ازمفهوماینمطلبمیتوانتحلیلرفنتنسل
انس���انهاییراحسکردکهدیگرحاضرنیستند،برایرضایتخودودیگران،برایلذت
آموزشنسلبعدی،برایارضایمیلبهپرورشفکروروحجوانترها،ازخودگذشتگیو
فداکاریکنند.معمواًلافرادیبهسویشغلمعلمیجذبمیشوندکهازانجامکار،توقع
پاداشمادیندارندوگرچهگذرانزندگیشانازاینراهاست،ویلرضایتخاطرحاصلاز
اینکاربرایشانبهمراتبارزندهتروواالتراست.هرگزدرهیچکشوریودرهیچدورهای،
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هیچآموزگاریازراهمعلمیثروتمندوپولدارنش���دهوهموارههمدراینراهخونجگر
خوردهوبادرآمدبس���یارناچیزآنس���اختهاست.آنچهتابهامروزمعلمیراهمچنانیک
حرفۀبااعتبارمیکند،همنیعزتنفسوواالییطبعاست.پسچهبرسراینانسانهای

ارزشمندآمدهاستکهازطالبودنخودپشیمانشدهاندومیخواهندمسشوند؟

چهارشنبه  22 اوت  1984
خداپدراینانتخاباتچهارسالهواینکنوانسیونهایرنگووارنگامریکارابیامرزدکه
بهبرکتوجودآنها،س���دخودسانسوریودیگرسانس���وریدراینکشوربهوسیلۀخود
دستاندرکارانورهربانسیاسیشکستهمیشود.درایندوران،رقبایاحزابدوگانه،گاه
همطرفداراناحزاباقلیتیاگروههایمس���تقل،فرصتمییابندتاحزبورهربیراکه
چهارسالبرصدرحکومتبودهاستبهزیرانتقادبکشندوموردبررسیقراردهند.در
اینمیان،اگرملتبخواهدسرازکاریدربیاوردونقاطضعفوقدرتیکحکومتیا
حزبرابشناسد،اینامربهراحتیامکانپذیراست.اگرانسانبدبنیباشد-کهماایرانیها
بهش���دتهستیم-اگرانساننسبتبهبیانیههاواعالمیههاومصاحبههایرسمیدولت
ناباورباشد-کهماایرانیهادراینکارسابقهایطوالنیداریم-بازهمنمیتوانددرمقابل
آنچهدرآخرینس���الیکدورۀریاستجمهوریمیگذرد،بیتفاوتبماند.دراینسال،
همنیگونهکهدرکنوانسیونحزبدمکراتدیدیمودرکنوانسیونکنونیحزبجمهوریخواه
شاهدشهستیم،همۀناگفتههاگفتهمیشودورقبادرجهتکسباعتباربیشرتبرایخود
ازکوچکتریننقطۀضعفدیگرینمیگذرند.درعوضآنچهنصیبمردممیشودامکان
مقایسهبنیگفتهها،آموزشوآگاهیبیشرتواحساسغروریاستکهاگررئیسجمهورشان
رانپس���ندند،میتواننداوراتغیریدهند.آیااینهمانقدرتینیستکهنهایتاًرهربانرادر
مقابلمردممس���ئولمیکندوآنهاراوادارمیس���ازدکهخواهینخواهیدرجهتمنافع
ملتخودقدمبردارند؟آیاوجودچننیقدرتیدردس���تملت،جلویخودکامهش���دن
رهربانیکهمیدانندبرایگزینشمجددبایددستبهدامانهمنیملتبشوندرانمیگرید؟
ازهمهمهمتر،دخالتدادنمردمکش���وردرتعینیسرنوشتخودباعثنمیشودآنهااز
خویشنتسلبمسئولیتنکنندوهموارهبادیدیانتقادی،بهآنچهدراطرافشانمیگذرد

نظربیفکنند؟
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پنج شنبه  23 اوت  1984
انفجاریکبمبدرتهرانتعدادزیادیکش���تهوزخمیبرجایگذاش���تونتیجۀیک
انتقامجوییومخالفتخش���مگینانه،ب���هبهایزندگیگروهیانجامیدکهبیش���کدر
میانشانافرادبیگناهیهموجودداشت.اینشیوۀاعرتاضبهیکرژیم،یکگروهیایک
حکومت،کهازپدیدههایقرناخریبهشمارمیرود،کدامهدفراتوجیهمیکند؟آیایک
یاچندنفرحقدارنددرراهآرمانوهدفخودجانگروهیرابهخطربیندازندوعدهای
رابهکشنتدهند؟اگرآنآرمان،یکخواستۀمعقولهمباشد،بهدستآوردنشبهبهای
جانچندتندیگر،مهرتأییدیبرآننیست.پسوایبههنگامیکههدفهمیکهدف

غریانسانیباشد.
درحایلکهدربسیاریازکشورها،مجازاتاعدامبرایقاتالنهممنسوخشدهاست،کدام
اخالقومنطقبهیکعدهاجازهمیدهدبراینش���اندادنحقانیتخودآدمبکش���ند؟
بسیاریازحقوقدانانوپژوهشگرانتاآنجاپیشمیروندکهبهیکانسان،حقگرفنتجان
خودراهمنمیدهندوبهکسیکهمیخواهداقدامبهخودکشیکند،اعرتاضمیکنند.پس

چهکسیدیگرکشیرا،آنهمبااینشیوۀناجوانمردانهمیپذیرد؟

جمعه  24 اوت  1984
مناگرنسبتبههیچصفتامریکاییهاحسادتنکنم،هموارهبهیکیازویژگیهایآنها
باحسرتنگاهمیکنم.اینامریکاییهامردمانواقعبنی،بسیارراحتوبیعقدهایهستند.
باخودشانآنقدرخوبکنارمیآیندکهتصورشبرایمنوشمایایرانیغریممکناست.
امریکاییاگروزنش-بهکیلو-یکعددسهرقمیهمباشد،همانطورلباسمیپوشدو
آرایشمیکندکهگوییقهرمانزیباییانداماست.اگرازشدتپرییچشمهایشازالبهالی
چنیوچروکهاپیدانباش���د،درصورتیک���ههوسکند،یکرقصجانانهدرمیانجمع
میکند.اگرتحصیلکردهنباشد،میگویددرسنخواندهامودبریستانرازودرهاکردم.اگر
وضعمایلمناسبینداشتهباشد،بهراحتیآنراعنوانمیکندواگردرزمینهایاطالعاتو
آگاهینداشتهباشدعارشنمیشودکهبگوید:»نمیدانم«.حاالبهخودماننگاهکنید:سر
تاپایمانپرازعقدۀخودکمبینییاخودبزرگبینیاست.دربارۀگذشتهزیادهرویمیکنیم
ودربارۀامروزشکستهنفسی.حاالهمکهدیگردفرتزندگیپیشنیدرایرانبستهشدهاستو
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بداندسرتسینیست،فرصتهایبهرتیپیشآمدهاستکهگذشتههایدورراغریواقعیو
امروزخودمانراغریواقعیترببینیم.دیروز،همهدرمدرسهشاگرداولبودیم،همۀآقایاندر
ایرانصاحببهرتینپستهابودند،همهدرایرانخیلیپولداربودیموتمامداراییخودرا
دراثرانقالبازدستدادیم.امروز،ازهیکلوظاهرمانناراضیهستیم،نسبتبهدوکیلو
اضافهوزنمانعقدهداریم،اگرچندزبانخارجیصحبتکنیمخودرابیسوادمیخواهیم
وخانهمانهمیشهیککلبۀفقریانهودرویشانهاست.بهزبانسادهتر،مادرهرزمینهدچار

یکنوععقدههستیم:چهجمعاضدادی!

شنبه  25 اوت  1984
همۀافرادخانوادهدخرتجوانرادورهکردهبودندوهرکسسعیمیکردبهگونهایدیدگاه
ونظرخودرادربارۀزندگیزناش���وییابرازکند.دخرتدرآس���تانۀیکآش���ناییتازهقرار
داش���تکه-بهاصطالحخودمانودرس���نتایرانی-خواستگارینامدارد.درانتخاب
تردیدداش���توسؤاالتزیادیدرذهنشنقشبس���تهبود.ازیکسو،روحجوانوتشنۀ
آگاهیاشبهاونهیبمیزندکهازدواجبراس���اسشیوۀقدیمیوسنتیخواستگاریبا
زندگیامروزنمیخواند،ازسویدیگر،تربیتوآموزشخانوادگیاوراازمعاشرتآزادبا
پسرانمنعمیکند.آنچهکهدرچارچوبخانهودرقالبشیوههایرایجدرایرانمیگذرد
بهنظرشخیلیمطمئننمیآید،ویلنتیجۀمعاش���رتآزاددخرتانوپس���رانغربیراهم

پشتوانهایبرایخوشبختیوآسایشآیندهنمیداند.
میگوید:»شماپدرومادرهافکرمیکنیددراثراینجابهجاییودوگانگیفرهنگیبسیار
ضرب���هخوردهاید،درحایلکهلطمۀواقعیراماجواناندیدهایم.مانس���لجوانقربانیان
بزرگرویداداخریهستیم،چوننهدرقالبشمامیگنجیمونهقالبجدیدبرایمانراحت

است.سرگردانوبالتکلیفهستیموبرسردوراهیبزرگیگریکردهایم.«
راستمیگفتوحقداشت،درمقابلایناستداللمنطقیاوهیچیکازمانمیتوانست
حرفیبزند.هیچکدامازایندوش���یوهدلخواهنیس���تند.درحایلکهدرمیانچهاررویداد
اساسیزندگیانسان)تولد،ازدواج،طالقومرگ(تنهاازدواجوطالقدراختیارانسان
اس���توگرچهانساندرانتخابهمس���رادایاختیاررادرمیآورد،ویلبازهمازبازی
سرنوش���تدراماننیست.حالببینیداگردراینبازی،عواملدیگریچوندوگانگیو
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سرگردانیفرهنگیهماضافهشود،چقدرکاررامشکلترمیکند.جوانانمابهراستیمسری
پیچیدهایدرپیشدارند.

دوشنبه  4 سپتامرب 1984
ساعتدویبعدازظهرروزدوشنبهچهارمسپتامرباست.یکروزتعطیلکهامریکاییها
برآننامروزکارگذاش���تهاند.مقابلتلویزیوننشس���تهاموبهچهرۀخس���تۀجریلوئیس
)Jerry Lewis( نگاهمیکنم.حدودبیس���تساعتاستکهاینبشررویدوپایخود
ایس���تادهودرمقابلدوربینه���ایتلویزیون،نورافکنهایق���وی،باگریمصورتوموهای
مرتبولباسرس���میازمردمتقاضامیکند،خواهشمیکند،التماسمیکندکهبرای
سازمانپژوهش���یاوپولبفرس���تندوکمککنندتاهرچهزودترمداوایبیماریام.دی
)  Muscular Destrophy( یافتشود.جریلوئیس،کمدینیکهسالهاپیش-دردوران

جوانیونوجوانیبرخیازما-خندههایفراوانبرلبانمانکاشت،دراینبرنامۀگردآوری
اعانۀتلویزیونی)Telethon(دیگرمارانمیخنداندبلکهچهرۀزشتحقیقترانشانمان
میدهد.درطولهریکساعتبرنامهاش،چندینبارماراتکانمیدهدومویبربدنمان
راس���تمیکند.بچههایمثلدستۀگل،کهرویصندیلچرخدارنشستهاندودرچشمان
غمبارش���انامیدوناامیدیموجمیزندوخندههایشانتلخوگزندهاست،ترااندوهگنی
میکنند.هربارکهچهرۀیکیازاینبچههارامیبینییاسرگذشتشرامیشنوی،دردل
دعامیکنیکهخداوندفرزندتراسالمنگاهدارد.آیادرکنارایندعاونیاز،آنقدرتوان
پیدامیکنی-کهچونیکیازاینهزارانهرنمندوانسانواال-دستیباالبزنیوپیشقدم

راهیخریبشویوبهفریادکسدیگریغریازفرزندخودهمبشتابی؟
درآخربرنامهجمعاًس���یودومیلیونواندیدالرجمعآوریمیش���ود.رکوردسالهای
پیششکستهشدهاستوچهرۀخستۀجریلوئیس-درحایلکهچانهاشسنگینیمیکند-
بالبخندپریوزیشکفتهمیشود،اشکمیریزدوازمردمتشکرمیکند.همۀاطرافیانشرا

میبوسدوازنتیجۀکارخودخوشحالبهنظرمیرسد.
درآخربرنامهحسحس���ادتعجیبیدردلمبیدارمیش���ود.مدتپانزدهروزاستکهبه
تقاضایدوس���تیبراییکهرنمندایرانی،کهدچارمشکلمایلبزرگیشدهاست،پیش
چندینوچندنفردستدرازکردهاموازآنهاکمکخواستهام.براینمونهحتییکنفر
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همدلشبرایشوربختیاونسوختوبهرحمنیامد.منماندموخجالتوشرمساری.کاش
حرفماهمیکهزارمجریلوئیسخریدارداشت!

سه شنبه  5 سپتامرب 1984
بچههااوقاتشانتلخبودومرتببایکدیگرپچوپچمیکردند.مثلاینکهدچارمسئلهای

شدهبودند.ازسرکنجکاویمادرانهعلتراجویاشدم.
گفتند:»پدرومادرتامازخونهبریونشکردن!«تامدوستامریکاییآنهاست.

پرسیدم:»چرا؟«
جوابدادند:»چونبزرگشده،مدرسهاشتمومشدهوبهشگفنتدیگهبایدازاوناجدا
بشهوبرایخودشتنهازندگیکنه.بیچارهتامپولنداره،خیلیهمازاینبابتناراحته.

حاالبایدشباکارکنهوروزادرسبخونه!«
باتعجبپرسیدم:»مگهپدرومادرشپولندارن؟مگهدلشونشوربچهشونونمیزنه؟«

گفتند:»تواینامریکاییارونمیشناسی،اصاًلاحساسینسبتبهبچههاشونندارن،وقتی
دیپلممدرسهروگرفنت،بعضیوقتامزودتر،کارشونتموممیشه.بعدچمدونبچهرومیذارن

دمدروگودبای!«
بحثجالبوتازهایشروعشدهاست،میپرسم:»اینپدرومادرایامریکاییبهرتنیا

پدرومادرایایرانی؟«
پسرمجوابمیدهد:»بهقولضربالمثلمعروفیکههمیشهمیگینهقمخوبهنهکاشون...نه
اینرفتارپدرومادرایامریکاییخوبه،نهکارشماپدرومادرایایرانی!حدوسطشبهرته.
منکهدلممیخوادتاآخردانشگاهپهلویشمابمونم،بعدمکهمستقلشدمهمیشهکنارتون

باشمبهشرطاینکهزیادتوزندگیمدخالتنکننی!«
ام���انازاینکلمۀدخالت.ماکهنفهمیدیمدخالتخوبس���تیاب���د!اگردخالتبکنی

یکگرفتاریداری،اگرهمنکنیگرفتاریدیگر.

چهارشنبه  6 سپتامرب 1984
باالخرهاینآقایچرنینکو)Chernenko(،مردپریسیاس���توصدرهیئترئیسهاتحاد
جماهریشوروی-پسازهفتهفتهغیبتوبهوجودآوردنهزارویکشایعهدراطراف
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بیماریاحتمایل،بیماریش���دیدوسپسمرگخود-دریکمجلسرسمیآفتابیشد.
درنتیجهیکموضوعخربآفرینازخربنگارانویکبحثیککالغچهلکالغازمردم

عاشقشایعهپردازیگرفتهشد.

چراسرانحکومتهاوگردانندگانسیاستیککشوردرمقابلمردمپنهانکاریمیکنند؟
هرگزخرببیمارییکرهرببهگوشملتشنمیرسد،یاهنگامیمیرسدکهبسیاردیراست.
هرگزمشکالتروحیوجسمیمختلفیکهمیتواندیکرهربرادچارتزلزلونگرانیکند،
برمالنمیش���ود.درصورتبهوجودآمدنچننیوضعی،تمامسعیوکوششگردانندگان
بازیایناستکهمردمبونربند.چرامردمبونربند؟چراهمۀنتیجهگرییهابهدستاحتمال
وحدسوشایعهسرپدهمیشودتامردموملتبیشازپیشگیجوحریانبرجایبمانندو
ندانندبایددرانتظارچهحادثهایباشند؟ازایننمونه،درطولدهسالگذشته،بسیاردیدیم:
بیماریشاهخودمانکهتاآخرینروزهایبسرتیشدنشکتمانمیشد،بیماریژرژپمپیدو
)George Pompidou(،بیم���ارییوریآندروپوفوبقیه.منمیگویماگرملتیباغمو

اندوهونگرانیهایرهربخودآشناباشدورهربانهمبپذیرندکهبایدبامردمنزدیکباشند،
رابطۀبنیرهربوملتسالمترخواهدبود.مگربنانیستملتدرسرنوشتکشورخودسهیم

باشد؟

پنج شنبه  7 سپتامرب 1984
میدانیدمردمامریکا،براس���اسآخرینآمارگرییمؤسسۀگالوپ،ازچهچیزبیشرتازهمه
وحشتدارند؟ازبیکاری.بلهبیکاری،نهمرگوبیماری.شایداینهمنوعیبیانترساز
مرگباشد.چونبیماریومرگ،نابودیجسماست،درحایلکهبیکارینابودیروحرا
بهدنبالدارد.کار،کهیکیازابتداییترینپدیدههایدستبشراست،چونطبیعتیثانوی
هموارهبااوس���تودرکنارلذتوپاداشمادیوارضایخاطر،گاهویراخستهوکالفه
وعصبانیهممیکند.درتمامروزهاوس���اعاتیکهانسانهاکارمیکنند-بهویژهاگرکار
چندانبابمیلشاننباش���د-انتظارساعتپایانکار،انتظارروزتعطیلودرآیندۀدورتر
انتظاربازنشستگیرامیکشند.ویلتابامسئلهایبهنامبیکاریروبرومیشوندیاحتیپس
ازگذراندندورانخدمتخودبازنشستهمیگردند،ترسووحشتوافسردگیگریبانشان
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رامیگرید،بیکاریراموازیمرگآنهمازنوعتدریجیمیبینند.سنگینیبارمسئولیت
وغمآبونانوکرایۀخانه،برشانۀانسانبیکار،باهیچدرددیگریهمسنگنیست.

اگرهماکنونچننیآماریازجامعۀایرانیانمقیمخارجبگریندوپرسشمشابهیازآنان
بکنند،حرفهایشنیدنیزیادیدارند:بهعنوانمثالچگونهغولبیکاریمیتواندازیک

انسانپرتوانوبااعتمادبهنفس،موجودیوحشتزدهونگرانوزبونبسازد.

جمعه  8 سپتامرب 1984
درایراندوستخوشسروزبانیداشتیمکهانسانزحمتکشوپرکاریبودوهرگزمعنی
اس���رتاحترانمیفهمید.تمامروزهایهفتهکارمیکردوروزهایجمعهنیزدرخانهبه
باغبانیوبناییوتعمریکاریمیپرداخت.هرگاهحالاورامیپرسیدیم،میگفت:»حکایت
من،حکایتاسبیاستکهصاحبشششروزازاوبارمیکشدوروزهفتمبرایشادکردن
دلشاورابهعصاریمیبرد.«یادممیآیدآنزمانهمهاوراسرزنشمیکردیمکه:»آقا
جاندس���تکمروزتعطیلرابهخودوخانوادهاتبرس.«واواصرارداشتکهچننیچیزی

امکانندارد.
اگ���رجمعههایایران-برایبس���یاری-روزتعطیلوخانوادهوگردشبود،ش���نبههاو
یکش���نبههایاینجابههیچوجهروزاس���رتاحتوتفریحوگردشنیست.دراینمملکت
برایاینکهبتوانیچرخزندگان���یرابچرخانیوکارهایترامرتبکنی،بایدمثلهمان
اس���بکذاییششروزهفتهباربکش���یوروزهفتمدلترابهعصاریخوشکنی.یک
روزیکشنبه،درخیابانهایاطرافخانۀخودراهبیفتیدوببینیدمردمدراینروز،بهجای
اسرتاحتوبهناماسرتاحت،چهکارمیکنند:شسنتاتومبیل،نظافتحیاط،باغبانی،خرید
ازسوپرمارکتبرایهفتۀبعد،رسیدگیبهصورتحسابهاونوشنتچکها،لباسشویی،
اطوکشیوکارهاییکهدرطولهفتهحتیفرصتفکرکردنبهآنهاراندارند،دلشانهم
خوشاس���تکهروزتعطیلاس���ت.درروزهایتعطیلامریکایی،بایددوبرابرروزهای
هفتهکارانجامداد.ویلنمیدانمچگونهاس���تکهوقتیروزجمعهازراهمیرس���دهمه
دلشانخوشکه: "Thank God it's Friday"وباچنانذوقیبهاستقبالشنبهویکشنبه

میروندکهگوییدلشانبرایعصاریلکزدهاست!
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شنبه  9 سپتامرب 1984
بهدیدارنمایشگاهنقاشیبیانزمانرفتهام،مجموعهایازآثارسینقاشمعاصرایرانی.
هواداغاست،آسفالتهایشهرپاسادینا)Pasadena(هرمنمناکگرماراباگشادهدستی
بهصورتهاپسمیدهند.دراینهوایگرمدوخانمایرانی،کهباتالشوکوششآنهااین
نمایشگاهشکلگرفتهاست،هنوزدررفتوآمدوجنبوجوشهستند.گشتیدرداخل
س���النموزهمیزنم.تابلوها،کهبسیاریشانفریادخشمآلودهرنمندانزمانخودماناست،
ترابربالهایخیالمینشانندوبهدیارتمیبرند.خطوطآشنایخطاطیایرانی،تذهیب
ایرانی،منظرۀچنددهکدۀایرانونامآش���ناینقاشان،همهدرکنارهوایداغبعدازظهر
آنروزوساختمانموزۀپاس���یفیکاژیا)Pacific Asia(  کهبهگونهایباورنکردنیشبیه
خانههایاصیلوقدیمیایراناست،یکبارهترادورهمیکنندودیگررهایتنمیسازند.

حیاطکوچکباکفسنگفرش،یکحوضچۀکاشی،دیوارهایبلندگچیبادرهایچوبی
وچنددارودرخت،بهویژهآنپلههایبلندآجریچهارطرفحیاطکهترابهچهارجهت
س���اختمانموزههدایتمیکنند،درستشبیهیکخانۀقدیمیایرانیاست.ازدیدنآن
پلههادلممیلرزد،فکرمیکنمدرخانۀمادربزرگدرشریازهستم.صدایاورامیشنوم.
ازرویتخ���تچهارگوشلبهدارچوبیکهرویشیکقطعهفرشانداختهاند،مادربزرگ
-درحایلکهچهارزانونشستهاست-تووسایرنوههایشراصدامیزندکه:»انقدرازاین

پلههایبلندباالوپاینینرین.باالخرهزمنیمیخورین!«
فراموشمیکنمدرقلبکالیفرنیاودرشهرپاسادیناهستم.اتاقطبقۀدوممحلنمایشگاهرا
ترکمیکنم،ازپلههاسرازیرمیشوموروینیمکتچوبیمینشینم.هواهنوزداغاست،
ازگرماکالفهشدهام،ویلحاضرنیستماینمحیطراترککنم.دلمهوایمادربزرگمراکرده
است،باآنروسرینازکتوری،لباسنخیگلدارآستنیبلندوخانهاشدرشریازکهتمام
یادگارهایروزهایکودکیامرادرخودجادادهاس���ت.اوهمحتماًدلشبرایماتنگ

است.خوشبهحالشکههنوزدرآنخانهزندگیمیکند.



گشتیدردیاراندیگر

واشینگنت 
ایرانیهایواش���ینگنتبهروشزندگیخاصیعادتکردهاند،روشیمتفاوتباآنچهما
بدانخوگرفتهایم.شایدتأثریمحیطوآبوهوایآنجاباشد-نمیدانم.ویلدرهرحال،
آنقدرکهدراینشهرمابهکارهمکارداریمآنهاندارند.درواشینگنت،بهدلیلجمعیتکم
ایرانیان،بهندرتاتفاقمیافتددرخیابانبهیکایرانیبرخوردکنی.مردمبیش���رتجذب
اجتماعامریکاییشدهاندوبجزگروهاندکیکههنوزسودایسیاستدرسردارند،محیط

آرامتربهنظرمیرسد.
درآنجاازمهمانیهاوضیافتهاوگردهماییهایهزارنفرۀلوسآنجلسخربینیس���ت.
جمعهاکوچکتراستوبحثهاجدیتر.بهمصداقاینگفتهکههرکسبهدنبالچیزی
اس���تکهندارد،ایرانیانواشینگنتنش���نیدلش���انبرایلوسآنجلسپرمیزند.ویلمن
لوسآنجلسنشنیازسکوت،آرامشوبیسروصداییآنجاوروابطسالمترمردمشلذت
میبرموآرزومیکنمکاشاینهمههیاهویبسیاربرایهیچشهرفرشتگانهرچهزودتر
بخوابد.مقایسۀوضعایرانیهایواشینگنتولوسآنجلسمرابهیادگفتهایازنمایشنامۀ
زورباییونانی )Zorba The Greek(میاندازد.زوربایپریدرمیانحکایتهاییکهگاه
وبیگاهبرایمعلمجوانامریکاییخودمیگوید،یکبارهمازپریمردییادمیکندکهدر
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سننودسالگیبهکاشنتدرختباداممشغولبود.
زورباازویمیپرسد:»برایچهدرختمیکاری؟«

پریمردپاسخمیدهد:»تاازمیوهاشبخورم!«
زورباپوزخندیمیزندومیگوید:»پریمرد!توآنچنانزندگیمیکنیکهگوییهزارسال
دیگرزندهای!ومنآنچنانروزمرامیگذرانمکهانگاریکساعتدیگرمیمریم.حال

رابچسبپریمردوفردارابهحالخودبنه!«
اغلبمالوسآنجلسنشینانهمزورباهاییونانیسال84هستیم.نقدامروزراچسبیدهایم
ونسیۀفردارابرایدیگرانگذاشتهایم:برایواشینگنتنشنیها،برایپاریسنشنیهایابرای

لندننشینها.مگرنه؟

مونرتآل 
چندسالبودتهمینهراندیدهبودم،دوستدیرینوهمسایۀمهربانتهرانرامیگویم.در
اینپنجسالیکدیدارکوتاهدرلوسآنجلسویادآوریخاطراتگذشته،ازنوپیوندمان
داد.همدیگ���ررااینجایافتیموبرایدیدارشبهمونرتآلرفتم.تهمینهدرتهرانمدیریک
دبستانبود:زنیآگاه،فعال،مدیر،کاردان،شوخطبعوسختگری.شوهرشنیزیکمهندس
فکلکراواتیمعقولبود.پسازانقالب،ش���وهرکهافتخارومباهاتشهموارهنزدیکیبا
خانوادۀس���لطنتی،نشانگرفنتازشاه،تقدیمطرحوپروژهبهاعلیحضرتبود،ناگهاناز
اینروبهآنروشد.یکبارهشدحزباللهیومنکرهمۀگذشتهها.بهماکهدروغمیگفت
هیچ،امربهخودشهممشتبهشدهبودکههرگزیکلیوانویسکیبهلبانشنرسیدهاست.
معتکفمسجدشدوبهرتقوفتقاموروتوزیعخواروبارپرداخت.تهمینه،کهنمیتوانست
آنچهرامیبیندباورکند،خیلیکوش���شکردتاشوهرراازاینخوابخرگوشیبیدارکند،
ویلنشد.مردکبههیچعنوانزیربارنرفتوگفت:»همنیاستکهمیبینی.نمیخواهی

خوشآمدی!«
تهمینههمدستدخرتوپسرشراگرفتوآنهاراازمحیطخانهایکهدروغونادرستی
برآنسایهایسنگنیافکندهبودخارجکردوبهمونرتآلرفتند-چونبرادریآنجاداشت.
ش���وهرلجکردهاس���توبرایهیچکدامیکقرانپولنمیفرستد.میگوید:»زنمناشزه
ش���دهوتکلیفیبرایخرجیدادنبهاوندارم!«برایبچههاهمبهانۀدیگریمیآورد.
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ویلتهمینهازمیداندرنرفتهاست.پسربزرگودخرتشرادرمدارسخصوصیگذاشته
وبرایگذرانزندگیازبیس���توچهارساعتشبانهروز،چهاردهساعتوگاهیاوقات
همبیشرتسرپاست.تهمینۀمدیرمدرسه،کهرانندهوکلفتوسلمانیومانیکوریستوچه
وچهداشت،حاالزولبیامیپزدودانهایپنجاهسنتبهمغازهدارهاوخانوادههایایرانی
میفروشد.هفتهایهفتروز،جلویشعلههایداغچراغگازکوچکآپارتمانش،دست
وصورترابههرمآتشمیدهد،میسوزدودمبرنمیآوردوزولبیادرستمیکند.نوشه
دخرتشهموقتیازمدرس���هبرمیگرددبهاوکمکمیکند.شنبهها،تهمینهمعلمسرخانه
میش���ودوبهبچههایخانوادههایایرانیفارس���یدرسمیدهد.بعدازظهرها،آرایشگر
میشودومشرتیهارادراتاقخوابکوچکشمیپذیرد.بهسختیخرجکمرشکنخانوادۀ

سهنفریخودرادرمیآورد،ویلایستادهاست،چونیکشریجسورومطمئن.
میگوید:»اگرنانکلفتیهمبخورمبهرتازآنستکهناننامردیبخورم!درآمدشوهرمکه
دردورانگذشتهخوببودحاالبهرتشده،چونهمبادیروزیهاساختوهمباامروزیها

میسازد.ویلاینرنگعوضکردنهاباروحیۀمنسازگارنیست.«
رویصندیلاتاقنش���یمنتهمینهنشستهامواورا،درونآشپزخانۀکوچکخانهاش،نگاه
میکنم.درفضاییکهبویغلیظدودزولبیامشامرامیآزارد،دردلبهاوآفرینمیگویم

وبهدوستیاشمیبالم:
تندیستراایزن

بایدازسنگهایسختکوهسارانساخت،
سنگیکهنشانازارادهاتدارد.
رویآماسدردناکدستانت

پوششیازطالیناببایدساخت،
باشدکهجاودانماند.
وبرایچهرۀزردت
سایبانیازگلنسرین،

کهبیانلطافتروحاست.
ترابهپاسشببیداریها،

ترابهپاسایستادگیدرکنارشعلۀآتش
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وترابهپاسآبروداری
تاابدستایشبایدکرد.
تاابدنیایشبایدکرد.

توآبروینامانسانی،
ایزن!

توسیلیسختطبیعتی
برگونۀمردانناتوان.

حکایتبقایتودرعرصۀزندگی
آنجاکهعقابپربریزد

داستانآنپشۀناچیزنیست،
حماسۀسیمرغاست،
درجایگاهرفیعخود،

بابالهایمهربانگسرتده.
تندیستراایزن

بایدازسنگهایسختکوهسارانساخت،
باشدکهجاودانماند.

اوتاوا
پاپجانپلدومدرکانادااس���ت.براییکس���فردوازدهروزه،یکسفرروحانیوبه
قصددیدارپریوانوامتشآمدهاس���ت.ویلآنچهکهدراینخطسرینمیبینیروحانیت
استومعنویت.مراسماستقبال،کاروانپرکبکبهودبدبۀاتومبیلهایویژۀسرباز،واگنو
قطارمخصوص،قایقهایگرانبها،فرشهایقرمزگسرتده،رداهایزردوزیشدهچشمان
تراخریهمیکنند.بهتماشاییکفیلمپرخرجهالیوودینشستهاییادرانتظاردیداریک
روحانیهستیکهبرایوصلکردنآمدهاستوپاجاپایپیامربیمیگذاردکهبهقناعت
وآزادگیش���هرتدارد؟اگرروزیرس���والنخداازنوزندهش���وندوبهمیانامتخود
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بازگردند،چهواکنشینشانخواهندداد؟ازدیدارجانشینانبهحقوناحقخودچهحایل
خواهندشدوازاینکهمردمبهناممذهبچهمیکنند،چهخواهندگفت؟بهگمانمهیچیک
نهتنهادس���تاوردهایخودرابازنخواهدشناختکهسرگردانوانگشتحریتبهدهان
خواهدماند.ببینیدمذهب،اینخصوصیترینبخشزندگییکبش���ر،چگونهبازیچۀ
دس���تگروهیفرصتطلبشدهاست؟ببینیددکانداراندین،درهررداوقبایی،چگونه

امتخودرابهبازیگرفتهاند!

آبشار نیاگارا
آقایاعتضادی،سیوهشتسالپیش،ازایرانبهامریکاسفرکرد.آنزمانجوانیقدبلند
وکشیدهبودکهبرایتحصیلراهیامریکاشدهبود.سفرشدرحدودیکهفتهطولکشید
وامیدواربودپسازپایانتحصیالتبهکشورشبازگردد.ازبدیاخوبروزگار،درامریکا
وسپسکاناداماندگارشد.بارهابهایرانسفرکرد،دریکیازسفرهایشزنیازتهرانرابه
همسریگرفتوبازگشت.آقایاعتضادیدوسومعمرشرا،خارجازایران،سرپیکرده
اس���ت.دوپسرجوانشرویهم،چندماهیبیشرتدرایراننبودهاند.درشهرکوچکآنها،
نیاگارافالز)Niagara Falls(،تنهاهمنییکخانوادۀایرانیزندگیمیکند.اماوقتیاز
درخانهبهداخلاتاقپذیراییآنهامیروی،رایحۀآشنایزعفرانوپلوسبزیماهیگیجت
میکند.بهدرودیوارخانه،قابهایخاتمومنبتکاریوقالیچههایایرانیآویختهاست.
قلیانقدیمیبانیپیچ،سماوربرنجیذغالسوزدرکناراتاقوشریینیبرنجیخانگیروی
میزپذیرایی،مراسماستقبالرارنگوبویایرانیمیدهند.پسرهاهردوبهراحتیفارسی
صحبتمیکنندویکگربۀس���فیدایرانیهمدرایوانمیلولدکهنامشراگذاش���تهاند:

»پنبه«.
میگویم:»ازاینکهایرانیماندهایدلذتمیبرم.«

آقایاعتضادی،کهدیگرمردجاافتادهایاس���ت،موهایشس���فیدودندانهایشنامرتب
شدهاند،میگوید:»وقتیبهآنچهداریافتخارکنی،بهآنچههستیببایلوازآنمراقبتو
نگاهداریکنی،انسانقابلاعتمادیهستی.اگرریشهواصلخودترافراموشکنیوبه

اصلدیگریروکنی،بهآنیکیهمپایبندنخواهیماند.«
خانمیازدوس���تانکههمراهمابوددیگررویشنشدبرایصدازدندخرتشنگار،اورا
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نانسیبخواند.مدتهاستپدرومادرنگارنامدخرتشانراتغیریدادهاندتاعقدهاینشود.
درتمامطولراهمادرنگاردرفکربود.ازاینکهسخنانآقایصاحبخانهمادرنگاررابه

فکرانداختهبود،دردلاحساسخوشحایلمیکردم.

نیویورک 
سوارتاکسیهستمودرانتظاررسیدنبهمقصد،ازپنجرهخیابانهارانگاهمیکنم.صدای
خفهوگرفتهای-گاهوبیگاه-ازدستگاهگریندۀتاکسیشنیدهمیشودکهنشانیومسریی
رامیگویدوبهدنبالرانندهایمیگردد.چنددقیقهبیش���رتنمیگذردکهکلماتآش���نای
فارسی،ازگریندۀرادیوبهگوشممیرسد.صدایمردیاستکهدیگریرابهناممیخواند.
رانندۀتاکسیازدروندستگاهفرستندۀخودبالهجۀشریینکرمانشاهیپاسخاورامیدهد.

طرفدیگرازاومیپرسد:»گوگوشبذارمیاهایده؟«
رانندهجوابمیدهد:»یهبنانبذارحالکنم!«

پسازچندلحظهازدروندس���تگاهگرینده،صدایخشخشدارضعیفیپخشمیشود.
خوبگوشمراتیزمیکنم:صدایبناناستکهمیخواند.رانندۀتاکسیداردحالمیکند
ومنهمبرایخودبهعالمخوش���یفرورفتهام.خیابانهایناآش���نارانگاهمیکنم،در
عجبمکهدنیاچقدرکوچکاس���توچگونههمهعواملدرکارندتاتوفراموشنکنیکه

هستیوچهمیگوییوچهمیخواهی.
بهمقصدمیرسیم.پولرابهطرفرانندۀتاکسیدرازمیکنم،نمیخواهدبگرید.

میگوید:»قابلنداره،بفرماینیمهمونمن!«
سپاسگزاریمیکنمودرحالاشارهبهگریندهمیگویم:»فکرجالبیه!«

لبخندیمیزندوجوابمیدهد:»ماچنتاایرانیایرانندۀتاکسیبرایاینکهحوصلمون
سرنرهمرتببرایهمنوارمیذاریم.آخهشباینیویورکطوالنیهوبااینهمهشلوغی،اگه

آدمهمزبوننداشتهباشهخیلیتنهاست!«
15تا30سپتامرب1984
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دوشنبه  اول  اکترب 1984
ب���هتازگیدرجمعایرانیها،بهویژهخانمهایایران���ی،یکبیماریواگریداررواجیافته
است:بیماریاعتیادبهتماشایسریالهایخستهکنندۀنیمهروزیتلویزیونکهامریکاییها
آنراس���وپاپرا)Soap Opera( میخوانند.اگردرگذشتهصحبتازاوضاعایرانبود،
اگربحثبرسرمش���کالتخانوادگیومهاجرتبود،اگرازبیکاریوسرگردانیگلهو
ش���کایتیمیرفت،امروزهصحبتبرسرایناستکهآیاجوبارزازدواجمیکند؟آیاپدر
جانپدربزرگجیمزرامیکش���د؟آیافالندخرتبافالندوستدیرینۀخودازشهرفرار
میکند؟وپرس���شهاییازایندست،کهباپوزشازتماشاگرانپروپاقرصاینبرنامهها،

حتیارزشمطرحکردنهمندارند.
سوپاپراهاکه،بهباورسازندگانش،برنامههاییبرایپرکردنوقتمردۀبعدازظهرتلویزیون
است،درمیانزنانخانهدارمیانسالوکهنسالامریکاییمحبوبیتفراوانیدارندوروزی
دوتاس���هساعتوقتبرنامههایش���بکۀتلویزیونیرابهخوداختصاصمیدهند.همۀ
برنامههاوداستانها،کهازروابطبیمارگونۀقهرمانانشبایکدیگرحکایتمیکنند،چون
داروییمخدربهتدریجبهدرونرگتماشاگرانزنتزریقمیشوندتاآنهاراتخدیرکنند
واوقاتماللتآورروزش���انراپر.درس���الهایاخری،تماشایسوپاپرا،بهعنوانیک
پدیدۀاعتیادآور،موردمطالعهقرارگرفتهاست.نتیجۀاینپژوهشهانشانمیدهدتماشای
اینبرنامههانهتنهااتالفوقتاستکههرنوعاشتیاقبهفعالیتوجنبشوآگاهیرادر
تماشاگرانازبنیمیبرد.بهگفتۀجامعهشناسان،اینبیماریموذی،تماشاگرراازخواندن،
ازفراگرییوازکوششبرایپیشرفتبازمیدارد.درمیاناینهمهدستاوردهایرنگارنگ

فرهنگغربی،اینیکیرابههیچرویالزمنداریم.

سه شنبه  2 اکترب 1984

ازتهرانآمدهاس���توحرفهایزیادیدارد.یک���یازنکاتجالبیکهمطرحمیکند
مسئلۀکتابخوانشدنمردمدرروزهاوسالهایاخریاست.میگوید:»تریاژکتابکهدر
دهۀقبلحداکثربهچهارتاپنجهزارجلدمیرسید-آنهمبهندرتودرموردکتابهایخیلی
موفق-درحالحاضرازمرزچندینهزارگذشتهاست.مردمتشنۀخواندن،دانسنتوآگاهی
هستند.بهتاریخوگذشتۀخود)یعنیآنچهشایدهرگزازرویعشقبهسراغشنرفتهبودند(
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عالقهمندشدهاند.ایرانیهابهمسائلسیاسیمنطقهایوجهانیرویآوردهاند،بیوگرافی
افرادسیاسیرامیخوانندوخالصهبازارکتابگرماست.

ازایرانیهایاینجامیپرسد:»شماچطور؟آیاشماهمکتابخوانشدهاید؟«
بهجایآنکهجوابشرابدهمپیشنهادمیکنمسراغیکیازکتابفروشیهایایرانیشهربرویم
تاوضعراازنزدیکببیند.هرچهدکانهایمختلفشریینیفروشی،سوپرمارکت،آرایشگاه
ورستورانهایایرانیپرازمشرتیاست،دردویاسهکتابفروشیایرانیلوسآنجلسکمرت
مراجعهکنندهایمیبینی.ش���ماراندکیهمکهبهمطالعهعالقهمندشدهاند،بهبرکتوفور
روزنامههاومجالترایگان،مطالعۀخودرابهاینقبیلنوشتهها-کهبیشرتشانبدونارزش
ادبی،علمی،سیاسیوحتیآموزشیهستند-محدودکردهاندوکمرتبهفکرانتخابکتاب

یاخریدآنهستند.
درراهبازگشتازکتابفروشیمیپرسم:»بازارکتابدراینجاچطوربهنظرتآمد؟«

میگوید:»اینطورکهپیداس���توازگالیههایگردانندگانکتابفروش���یبهنظرمیرسد،
ایرانیه���ایاینوالی���تهنوزآنگونهکهبایدتکاننخوردهاندول���زومپرورشفکریرا
احس���اسنکردهاند.اینیکدورۀانتقایلاستوبایدازهرساعتوهرلحظۀآنبرای
بیشرتدانسنتاستفادهکرد.یککوتاهییایکاشتباهدیگرازسویمامردمقابلبخشش

نخواهدبود.«

چهارشنبه  3 اکترب 1984
زندگیدرکشوریکهدرآنمتولدشدهایدورشدکردهاید،بهشمااینامکانرامیدهدتابا
بسیاریازجلوههایخوبوبدآنسرزمنیازنزدیکآشناشویدودرنتیجهباپشتوانهای
قابلاطمینانبهارزیابیآنچهدراطرافتانمیگذردبرپدازید،بنیانسانسالموناسالمفرق
بگذاریدوتوانتمیزدرستازنادرسترابیابید.ویلاینامکان،دریککشورتازه،راحت
بهدس���تنمیآید.هنگامیکهواردیککش���ورجدیدبافرهنگوشیوۀزندگیمتفاوت
میش���ویم،هرقدرهمازنظرسنوسالرش���دکردهباشیم،بازبایدچونیککودکنوپا
مراحلمختلفزندگیراگامبهگامتجربهکنیمتابهپختگیورشدالزمبرایزندگیدر

آناجتماعبرسیم.
کمرتایرانیراس���راغدارمکهطیپنجسالگذش���ته،ازگزندکالهبرداریهاییکهسرراه
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انس���انها-بهویژهتازهواردینویاناآش���نایانبهمحیط-قرارمیگریددرامانماندهباشد.
هرکس-حتماًتاامروز-دریکیاچنددامامریکاییافتادهاست.داستانجالبترینو
ابتکاریتریندامیکهمندرآنافتادم،بهدوس���هسالپیشمربوطمیشود.اگرامروزبه
یادشمیآورم،بهایندلیلاستکهبازیکآگهیتبلیغاتیدیگرازایندسترادریک
مجلۀامریکاییدیدموآهازنهادمبرآمد.درعجبمکهچگونهاینگروهکالهربدارهمچنانبا
سماجتوپشتکاربهکارخودادامهمیدهندوهیچراهیبرایجلوگرییازکارشانوجود

ندارد.
چندسالپیش،هنگامیکهدنبالکاریبراییکدوستنسبتاًمسنمیگشتم،یکآگهی
درستونکاریابیمجلهایتوجهمراجلبکرد:»آیامایلیدهفتهایپانصددالردرآمدداشته
باشید؟بدوناینکهازخانهخارجبشوید؟بدوناینکهنیازبهدانسنتزبانوتایپوسایر
اموراداریداش���تهباش���ید؟...«پیشخودفکرکردماینکاربرایآنشخصمسنمورد
نظرمن،دلخواهاس���ت،آخراوقادربهخروجازخانهنبود.دنبالۀآگهیراخواندم:»...
فقطهفتهایهزارپاکتپستیراپرکنیدوپانصددالردرآمدداشتهباشید.«یکنشانی
صندوقپستیهمگذاشتهبود.فوراًنامهای،بامشخصاتدوستم،بهنشانیمذکورفرستادم
وباکنجکاویمنتظرجوابماندم.هرچهفکرکردمبهعقلمنرس���یدچگونهگذاشنتچند
ورقهکاغذدرپاکتپس���تیوفرس���تادنهزارپاکتدرهفته،میتواندپانصددالردرآمد
بس���ازد.وقتیپاسخنامهامآمدهمهچیزبرایمروشنشد.درنامهنوشتهبود:»برایاینکه
بهکادرکارمندانمابپیوندید،یکچکبانکیبهمبلغدهدالربرایمانبفرس���تیدتاکارت
عضویتومش���خصاتواطالعاتمربوطبهکارتانرابرایتانبفرس���تیم.«درحایلکه
صددرصدمطمئنبودماینیککالهربداریاس���ت،ویلبهعلتکنجکاویزیادوبرای
یافنتراهحلمسئله،دهدالرراپستکردم.یکهفتهبعدنامهایدریافتکردمکههنوزآنرا
بهعنوانیادگاریواولنیسندکالهربداریامریکاییدرمیانکاغذهایمنگاهداشتهام.دراین
نامهنوشتهبود:»دستورکارشمااینستکهعنیکاریراکهماباشماکردیم،بادیگرانانجام
دهید.یکآگهیدرروزنامهبگذارید،افرادیمثلخودتانراکهعالقهمندبهانجاماینکار
هس���تندجلبکنید،ازهرکدامدهدالربگرییدویکپاکتپستیحاویایناطالعاترا
برایشانبفرستید.اگرانسانخوشاقبایلباشید،درازایهرهزارپاکتیکهدرهفتهپست
میکنید،حداقلپنجاهنفرحرفتانرامیپذیرندوبرایتانچکدهدالریمیفرستندواین
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میشودپانصددالر.خدابدهدبرکت!«
ازشرمندگیتامدتهانمیدانستمبهدوستم،کهدرانتظاریککارحسابیبادرآمدخوب

بود،چهبگویم.

پنج شنبه  4 اکترب 1984
چندتنازپدرخواندههایایتالیایی،اعمازسیس���یلیهاوناپلیهاوسایرهمکاران،چند
روزیاستتصمیمگرفتهاندسوگندسکوتخودرابشکنندورقبارالوبدهند.بابرداشنت
نخستنیگام،چندزدوخوردوتریاندازیخیابانی،بنیخانوادههایمختلفمافیادرایتالیا
وامریکا،درگرفت.پلیسمعتقداستبایدمنتظراوضاعواحوالوخیمتروازدیادکشت

وکشتارهایمافیاییبود.
حکایتزندگیاعضایمافیا،کهسالهاستنامشانورفتارشانجهانیانرابهشگفتیواداشته
است،یکمعمایحلنشدنیویکداستانتخیلیبهنظرمیرسد.انسانها-کههرآنچه
خالفروندعادیزندگیاستکنجکاویشانرابرمیانگیزدوبهدنبالکشفواقعیتگاه
خودرابهخطرهممیاندازند-هنوزنتوانستهاندازارتباطپیچیدهومشکوکگروههایمافیا
س���ردربیاورند.بههمنیعلتمافیاوداستانهایمربوطبهآن،باتمامخشونتوجنایت
وجرمهاییکهبدانوابس���تهاست،برایمردمکششیباورنکردنیدارد.روزنامههاورادیو
تلویزیونهاوتهیهکنندگانفیلمهایس���ینماییهم،بااتکابههمنینقطهضعفمردم،از
اینمتاعپرخریدار،ناندانیخوبیبرایخوددرستکردهاند.اینهاداستانهایمافیایی
راگونهایعرضهمیکنندکهازپدرخواندههایجانیوقاچاقچی،قهرمانانیدوستداشتنی

ومحبوبمیسازند.پدرپولبسوزد!

جمعه  5 اکترب 1984
قراراس���تروزیکش���نبه،رئیسجمه���ورامریکاورقی���بانتخ�ابات���یاووالت�رمان�دل
) Walter Mondale(دریکمناظرۀتلویزیونیش���رکتکنندودراینمس���ابقۀبزرگ
سرنوشتس���ازباهمبهمبارزهبرپدازند.پریوزش���دندراینمس���ابقۀمحبوبیت،یکیاز
بزرگترینامتیازهابرایشرکتکنندگاناست.ملتامریکابهقدرتجوابگویی،بهقدرت
رویاروییبارقیب،بهحفظخونس���ردی،بهقدرتبازیگریوبهظاهررئیسجمهورخود
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اهمیتفراوانمیدهدواینآزمایشرابسیارمهمتلقیمیکند.بههمنیدلیل،مناظرۀاخری
برایخودشرکتکنندگاننیزاهمیتفوقالعادهایدارد.هفتههاستکهریگانوماندلدر
حالآمادهکردنخودبرایشرکتدراینمناظرههستند.مشاورانریزودرشت،هردوطرف
رابااطالعاتفراوانوگوناگونمجهزمیکنندوبهآنهاچگونگیس���خنگفنت،جواب

دادن،ایستادن،واکنشنشاندادنوحتیخندیدنرایادمیدهند.
البتهدراینمناظرهها،وعدههایدلخوشکن،تهمتهایدرس���تونادرستودفاعیههای
غریواقعینیزبسیارشنیدهمیش���ود.ویلبرندۀاصلیکسیخواهدبودکهازاینیکیدو

ساعت،بهرتینبهرهرابگریدوبینندگانوشنوندگانراتحتتأثریقراردهد.

شنبه  6 اکترب 1984
خزانلوسآنجلسازراهرس���ید.بامدادانابری،همراهباخنکایروزهایمهر،ترابهیاد
ایامیمیاندازدکهاولنیروزهایآغازمدرس���هرابهشادیمینشستی.پائیزلوسآنجلس
چیزیازپائیزتهرانرابهخاطرتمیآورد.گاه،درگوش���هوکناراینشهرمیتوانیهوای
مهرماهتهرانرابهدرونریههابفرستی.تکوتوکبرگهایزردونارنجی،تراکهازدیدن

اینهمهسبزیخستهشدهای،بهفکرخانهاتمیاندازد.
همۀعواملبرایهواییکردنتوجمعهستندووسوسهاتمیکنندکهبهخیابانبزنیوبه
تماشایتپهودشتبنشینی.بااینامیدکهروزیازنوچنارهایبلندخیابانپهلویتهران
رادراواخرمهرماهببینی،بابرگهایزردوسرخونارنجیشانکهراهمنظرترابهکوهالربز
میپوشاندندوصدایخشخشبرگهایشاندرزیرپاهایتکهآوازخوشخزانرابرایت

سرمیدادند.
هرچهبامدادپائیزلوسآنجلسزیباس���ت،غروبهایشغمانگیزاست.چونبافرارسیدن
غروب،بهاینمیاندیشیکهروزیدیگررادرغربتبهشامرساندی،تکرارزندگیراپیش
رویدیدیوبازهمبایددرانتظاربامدادیدیگروغروبیدیگر،بسیاردورترازآنجاییکه

دوستشداریوقلبتبراینامشمیتپد،بنشینی.

دوشنبه  8 اکترب 1984
روزاولهفتهاست،اولهفتۀامریکایی.ازنوبرایاستقبالیکهفتۀتکراریباروزهای
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تکراریوساعاتتکراریآمادهمیشویم.حتیآفتابپریدهرنگونسیمخنکماهاول
پائیزهمدروضعشهرلوسآنجلستغیریچندانینمیدهد.چشمممدتهاستبهدیدنمناظر

اینشهرعادتکردهاست.
دوس���تیکهبهتازگیواردلوسآنجلسشدهاستمرتبازپنجرۀاتومبیلبهاینسووآن
سونگاهمیکندومیگوید:»چقدرزیباست،چقدرسبزه،چقدرگلودرختتویاینشهر

هست!«
ازخودمیپرس���م:»چرااینهاهمهبرایماعادیشده؟«شایدیکنواختیهواوطبیعت
یکس���اناینشهر،انسانرابیتوجهمیکند.لوسآنجلسکهدرتمامطولسالتقریباًسبز
است،بهاروپائیزوزمستانوتابستانرابرایساکنانشبهارمغاننمیآورد.دراینشهر،
هرروزتکرارروزدیگراست،تنهاگاهکمیسردتروگاهکمیگرمترمیشود.مااینجاگذران
عمروگذش���تروزهاراحسنمیکنیم،چونریزشبرف،آفتابداغتابس���تان،روزهای
پریدهرنگپائیزوهوایخوشبهاریپش���تسرهموبهنوبتازراهنمیرسندتامتوجه
شویمیکسالدیگرازعمرمانگذشتهاست.پسجایتعجبنیستکهماغربتنشینان
ینگیدنیا،گذشتپنجسالراهمآنگونهکهبایداحساسنکردهایمووقتیبهعقبسرنگاه
میکنیماینپنجسالراچونیکدورۀکوتاهچندماههمیبینیم.واقعیتتلخاینستکهگر
چهماششبهاروتابستانوپائیزوزمستانراتجربهنکردهایم،ویلبهزودیششسالرا

پشتسرخواهیمگذاشت،ششسالپرازدوشنبههایتکراری.

سه شنبه  9 اکترب 1984

اخبارسیونهمنیاجالسعمومیسازمانمللمتحدرادنبالمیکنم.چندروزاستدر
اینساختمانبزرگپررفتوآمد-کهچشمانبسیاریبجاوبیجابداندوختهاست-شور
وحرارتزیادیبرپاس���ت.سرکردگانکشورهایمختلفبهاینجامیآیندودرنشستهای
بزرگوکوچکپیامهایخودرابهگوشجهانیانمیرسانند.عدهایپرزورمیآیندودعوا
دارند؛عدهایازپایگاهضعفس���خنمیگویندودرپیراهچارههستند؛عدهایهمدر
صددتالفیهستندوبدهوبستانهایسیاسیراتصفیهمیکنند.خالصههرکس-باساز
وبرگالزم-درپیکس���بحیثیتوآبرو،مقاموپولیاصلحوآرامشچیزیمیگوید
بلکهدیگرانراخوشآیدتاچندروزیدورانعزتورهربیوفرماندهیاشبیشرتشود.
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خالصهمسابقۀتماشاییوپرهیجانیبرپاستتابهمددنریویبیپایانپیاموپیامرسانی،
دیگرانتحتتأثریقراربگریند.

تماش���اگرانوناظراناینرویدادهاوش���نوندگاناینوعدهووعیدهابهچننیجلس���اتی
همانگونهنگاهمیکنندکهبهیکش���ویتلویزیونی.بااینتفاوتکهدرشویتلویزیونی،
هرنمندانبرایخوشایندمنوشمایتماشاگرمیخوانندومیرقصندوطنزمیگویندودر

ایننشستها،سیاستمدارانبرایخوشایندخودشان!

چهارشنبه  10 اکترب 1984

بامدادهایزود،درتقاطعدوخیابانالمپیکوساتل)Olympic & Sawtelle( درغرب
لوسآنجلس،یکیازآش���ناترینمناظردرانتظارایرانیانیاستکهدرآنحوایلرانندگی
میکنند.دراینبخشازش���هرلوسآنجلس،کهبامحلههایهمسایۀخودمتفاوتاست،
هرروزتعدادزیادیازمردانجوانومیانسالاسپانیش)اهایلمکزیکیاسایرکشورهای
امریکایجنوبی(درگوشهوکنارخیابانمیایستند،بهتریچراغبرقتکیهمیدهند،دوزانو
درگوش���هایمینش���ینندودرگروههایچندنفرهباهمحرفمیزنندودرانتظارمشرتی
وکارمیمانند.بیشرتاینهاکارگرانروزمزدکارهایساختمانییاباغبانیهستندومنتظرند
تاکس���یکاریبرایهم���انروزبهآنهاارجاعکند.اینمنظرهب���رایماتهرانیهاخیلی
آشناس���ت.قبلازانقالب،هنگامیکهصبحزودازخانهخارجمیشدیم،درگوشهوکنار
میدانهایبزرگشهر،مردانروستاییبهشهرآمدهایرامیدیدیمکهدرانتظارکارعملگی
یابناییبودند.اینمنظرهتقریباًبخش���یازچهرۀشهرتهرانشدهبودوزیادتوجهکسیرا
جلبنمیکرد.ویلدراینگوشۀدنیا،یعنیدرستدرجهتجغرافیاییمخالفتهرانکه
روشکاریواقتصادیکاماًلمتفاوتینیزدارد،دیدناینمنظرهانسانرابهفکرمیاندازد.
پسدراینس���رزمنیامکاناتنیزهمانروش���یرایجاستکهوقتیدرمملکتخودت
جاریبود،آنرانتیجۀکاستیهاوکمبودهایجهانسومیبهشمارمیآوردیوابرقدرتها
وانگلیسهارادس���تاندرکارایجادفقروبدبختیوازبنیبردنروس���تاهاوکشاورزی

میخواندی؟!

راس���تیاگرابرقدرتهادرحالخرابکاریوازبنیبردنکشورهایجهانسومیهستند،
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چهکسانیدراینکشوربهخرابکاریمشغولند.

پنجشنبه11اکترب1984
ام���روزدوزنامریکایی،درفاصلهایبس���یاردورازیکدیگر-یکیرویزمنیودیگری
درفضایبیپایان-خربسازبودندوهرکدام،برایاولنیباردرتاریخفعالیتهایزنان،گامی
تازهبرداش���تند.یکزنکیهاننورد،برایاولنیباردرفضاراهپیماییکردوزندیگری،در
پیدستیابیبهمقاممعاونتریاستجمهوریامریکا،بهمناظرۀتلویزیونیبایکرقیبمرد

ایستاد.
مقابلتلویزیوننشستهامومناظرۀایندوتنراتماشامیکنم.هردورقیبحداکثرکوشش
خودرا،برایجلبنظربیشرتتماشاگران،بهخرجمیدهند.بهاینمیاندیشمکهیکزن
-درش���رایطمس���اوی-چهاندازهبایدازیکمردهمطرازخودبیشرتفعالیتکند،زمان
بیش���رتیصرفکندوازوجودخودبیشرتمایهبگذاردتابتواندهمسطحویبایستدیابه
احتمالضعیفازاوپیشبیفتد؟گویابهاینسادگیها،ازسنگینیاینباربیعدالتیکه
قرنهابردوشزناناست،کمنمیشود.زنانیکهبااینشرایطدشوار،سختیراهرابرجان
میخرندتاچهرۀزنرادگرگونسازندوتصویرازپیشساختهشدۀویرادرجایشایستۀ
خودبنشانندقابلستایشند؛زنانیکهمیدانندهنوزراهدرازیدرپیشدارندوبرایرسیدن
بهپریوزیبایدبیشرتازیکمردکارکنند،کمرتازاودستمزدبگریند،بهدلیلزنبودنتحقری
شوندودرحایلکهبارمسئولیتبهاینسنگینیرابهدوشمیکشند،همچنانجنسدوم

خواندهشوند.

جمعه  12 اکترب 1984
حافظهازآننعمتهاییاستکهمنوهمساالنمداریمازدستمیدهیم.بههرکهبرمیخورم
فریادشازکمیحافظهبلنداست.چطورمیشودهمۀآموختههاوهمۀمحفوظاترادیگر
بهیادنیاوریم؟آیابش���رامروزبهزودیدچارمشکلبزرگیبهنامفراموشیخواهدشد،یا

اینکهماخودمانبهدستخودداریماینگنجینۀپربهارابهبادمیدهیم؟
دکرتکالنیفوربرشر)Colin Forbershare( یکیازپژوهشگرانیاستکهدراینزمینهزیاد
مطالعهمیکندوبیشرتتحقیقاتخودراهمرویموشهایآزمایشگاهیانجاممیدهد.
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حاالچگونهمیتوانازحافظۀموشآزمایشگاهیبهحافظۀانساننقبزد،خداداناست.
اومیگوید:»مغزچیزیجزیکجاروبرقیبزرگنیست.بههنگامکار،بسانجاروبرقی،
اطالعاتراازهرسوجمعآوریمیکند،میمکدودرخودجامیدهد.زمانیمیرسدکه
انبارذخریۀمغز،مثلکیسۀآشغالهایجاروبرقی،پرمیشودودیگربهسختیمیتوانچیزی
رادردرونآنجاداد.هرقدرانساناطالعاتبیشرتیدرانبارذخریۀمغزخودبگنجاند،
آهستهتروکمرتبهآنهاییکهالزمدارددسرتسیمییابد.بهعنوانمثالنامشخصیاچیزی،
دریکساعتمعنیروز،ازیادتانمیرودوناگهانپنجساعتبعدیادرخواب،یادتان
میآید.بنابراینشماحافظهتانراازدستندادهاید،بلکهآنرازیادبهکارگرفتهایدوبیش
ازحدالزمدرآناطالعاتگنجاندهایدکهاینالبتهباسنشماهمارتباطمستقیمدارد.«

پسجایامیدواریاس���ت.دلمانخوشباش���داگرچیزیرافراموشمیکنیم،دلیلش
نداشنتحافظهنیست،بلکهنشانۀاس���تفادۀبیشازحدیاسوءاستفادهازظرفیتمغزمان

است.خداکنددستکمآناطالعاتیکهانباشتهایممفیدباشد.

شنبه  13 اکترب 1984
برایچندمنیباردرحایلکهنگاهش���ماتتباریبهمنمیانداختپاسخداد:»برایکه؟

برایمردم؟کداممردم؟«
بالجبازیوازنوگفتم:»همنیمردمیکهخودتوازمیانشانبرخاستهای!همنیمردمیکه
تشویقشانرامیخواهی،پولشانرامیخواهی،نگاهآشنایشانرامیخواهیومحبتهایشان

شکفتهاتمیکند.«
مخاطبمنهرنمندیبودبانامیآشناومحبوبیتیکهریشهدرسالیاندوردارد.اینسؤالو
جوابدرپیبحثیبهمیانکشیدهشدکهازاوپرسیدم:»چراسکوتکردهایوازاستعداد
ونامواعتباروهرنتبرایپیامرساندنبهمردم،برایجاندادنبهمبارزۀمردموبرایبه
هیجانآوردنآنهااستفادهنمیکنی؟«پاسخکوتاهاوبرایاینکهخشممرابرانگیزدکافی
بود.برایمباورنکردنیاست.چگونهیکهرنمندکهبهیمنوجودمردمصاحبنامشده
وبرمس���ندشهرتومحبوبیتتکیهدادهاستمیتواندبهاینراحتیآفرینندگانخودرا

تحقریکند،منکروجودشانشودوازیادبربدکهاگرهمنیمردمنبودند،اوهمنبود.
ازاومیپرسم:»مگرتوازهمنیمردمنیستی؟مگرتوتافتۀجدابافتههستی؟«
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میگوید:»منانسانبرترم!مگرچندانساننظریمندرجامعههست!؟«
پاسخاورانمیدهم،چهمیتوانمبگویم؟جزاینکهخودمکردمکهلعنتبرخودمباد!

دوشنبه  15 اکترب 1984
آیادردنیاچیزیوحشتناکتروهراسانگیزترازمرگوجوددارد؟منکهتصورنمیکنم.
بشردرهرمرحلۀرشدفکریوعلمی،درهردورهایازتمدنوباهرمرامی،هموارهاندیشۀ
رسیدنبهبیمرگیذهنشرابهخودمشغولکردهاست.درپییافنتآبحیات،افسانههای
زیادیسرودهوخواستههاوتمایالتشرادرقالبقصههاوقهرمانانافسانهایچوننوح
وخضرواسکندرریختهاست.مرگ-اینپدیدۀمرموز-برایانسانحالتدوگانهایبه
وجودمیآورد:ازآنمیترس���دوفراریاستودرعنیحالهموارهوسایلمرگخودرا
بهدستخویشنتفراهممیکند.روزینیستکهیکدشمنتازۀساختۀدستبشرویک
وسیلۀکش���نده-کهطرحآنتنهامیتواندازمغزانسانتراوشکند-بهبازارعرضهنشود.
روزینیستکهنشنویمفالنفرآوردۀدستانسانچقدرمرگآوراستوروزینیستکه
آمارمرگومریانس���انهانش���انندهدکهچهارتباطمحکمیبنیمرگودستابزارهای
انسانیوجوددارد.اینیکمعماست!یعنیچگونهممکناستانسان،آنچهراکهبیشاز
همهبرایشترسناکاست،بادستخودبهسویخویشبخواند؟بشرقرنبیستمباسرعتی
سرسامآورداردبهسویخودکشیمیتازد.تازهادعاهمداردکهدرهیچدورهایتابهاین

حد،زندگیووقتخودراصرفنجاتخویشازمرگنکردهاست.

سه شنبه  16 اکترب 1984
اولنیبرفس���نگنیزمستانی،درنقاطسردس���ریامریکاوکانادا،باریدنگرفت.تلویزیون
صحنههاییاززمنیهایپوشیدهازبرفرانشانمیدهدوگرفتاریهایمردمراکهباریزش
برفآغازش���دهاست.هواسرداستوروزهایس���ردترهمدرپیش.درشهرماهواتازه
مطبوعوتردودوستداشتنیشدهاست:بامدادخنک،ظهرآفتابیوشامگاهانمهآلود.
تنفسهواییتمیزپسازبارششبانه،ریههارانوازشمیدهد.تو،پسازآنتابستانگرمو
طوالنی،مقدمهوایخوبراباشوروشوقگرامیمیداری.دلتمیخواهدهواهمیشه
بدینگونهباشدتاترابهنشاطآورد.ازطبیعتهمراهیمیخواهیوزیباییولطافت.ویل
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بهخودتکهمیرس���ی،بهعمقوجودتکهنظرمیافکنی،میبینینمیتوانیشادمانی
رابهمیهمانیبخوانی.س���ینهاتماالمالازاندوهاست.گاهس���ردیپریامونترادردل
احساسمیکنی.ازدوستت،ازهمسایهات،ازنزدیکانتوازآشنایانتگلهمندی.ازاینکه
دردلهمهوبهخصوصدردلخودتسرماخوشنشنیشدهاست،غمگنیمیشوی.به
جستجوینگاهیگرمومحبتآمیزمیروی.درهوایمطبوعودلنشنیپائیزیلوسآنجلس،
س���رماینفسهاخربازبیگانهش���دنمیدهد.کسیبهفکرکسدیگرینیستواگرهم

هست،برایزخمزدنوآزاردادناستوبس!

چهارشنبه  17 اکترب 1984
نامههاییک���هگاهوبی���گاهازطرفش���نوندگانبرنامههایرادیوییمامیرس���د،بهرتین
پاداشکاریاس���تکهانجاممیدهیم.دراینبیستوچندسالروزنامهنگاریونوشنت
وگفنت،هموارهتلفنهاونامهها-چهآنهاییکهتعریفکردهاند،چهآنهاییکهانتقاد-
ارزندهترینهدایاییبودهاندک���هدریافتکردهام.چونهرروزنامهنگاردیگر،درمیاناین

نامههاوتلفنها،گاهباچنانصداقتیروبرومیشومکهروزمراپربارمیسازد.
امروزنامهایازیکجوانبس���یارعالقهمندباروحیهاییگانهدریافتکردمکهحیفمآمد
بهآناشارهاینکنم.بهنامازروحیۀبدبنیوغمزدۀمنکهازالبهالینوشتههایدرکوچه
پسکوچههایغربتاحساسمیش���ودانتقادکردهاستومیپرسد:»چهاستفادهایاز
اینناراحتش���دنمیبری؟آیابهرتنیستبهجایاینهمهگوشهنشینیوغصهخوردن،
ازخالقیتخوداستفادهکنیوکارمثبتیانجامدهی؟«سپسجملهایراازباکمینسرت
فولر)Buckminster Fuller(،مخرتعمشهورامریکایی،نقلمیکندکه»ژرفایگودال
ش���وربختیهایروزانۀمابههماناندازهاستکهازتواندوستداشنتوسازندگیخود

میکاهیم.«وشعریازسهرابسپهریرابهعنوانشاهدمیآوردکه:
منبهسیبیخشنودم

وبهبوئیدنیکبوتۀبابونه.
منبهیکآینه،یکبستگیپاکقناعتدارم.

...
سادهباشیم،
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سادهباشیمچهدرباجۀبانک،
چهدرزیردرخت.

کارمانیستشناساییرازگلسرخ،
کارماشایداینست

کهدرافسونگلسرخشناورباشیم.
دلممیخواهد،مثلایندوستنادیدهام،چننیخوشبنیباشموازهمۀآنچههستجلوههای

خوبوزیبایشراببینم.ویلچهکنمکهبهنتیجهاشبدبینم!

پنج شنبه  18 اکترب 1984
آخرینبرندۀجایزۀنوبلامس���الهممش���خصش���د.درکناربرندگانرشتههایاقتصاد،
فیزیک،ش���یمی،پزشکیوصلح،جایزۀنوبلادبیاتامسالبهیکشاعرونویسندۀاهل
چکس���لواکیتعلقگرفت:یاروسالوس���یفرت)Yaroslav Seifert(هشتادوسهسالهو
یکیازاعضایگروهمنشور77کهازسالهاپیشعلیهنفوذاتحادشورویدرکشورخود
مبارزهمیکند.س���یفرت،برایبهکارگرفنتسالحقلموفکر،هموارهموردستایشمردمو

خوانندگانشبودهاست.
یکیازاشعاراوبهنامواکنونبدرودکهدرکتابمجموعۀاشعارشستونطاعونانتشار

یافتهاست،گوشهایازاحساسایننویسندهوشاعرراچننیبیانمیکند:
بهمیلیونهاشعردراینجهان،چندسطریبیشنیفزودهام،

چندسطریکهشایدخردمندانهترازصدایجریجریکنباشد.
میدانم،مراببخشبهآخرخطرسیدهام.

*  *  *
شعرهایمنحتینخستنیجایپادرگذرزندگینبودند.

اگربااینحال،گاهمیدرخشیدند،درخششآنهاازنورنبود.
منعاشقاینزبانبودم.

*  *  *
شعرازآغازهمراهماست.

مانندعشقورزیدن،مانندگرسنگی،مانندطاعون،مانندجنگ
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گاهشعرهایمنبهراستیاحمقانهبودند.
اماعذروبهانهایندارم

زیراباوردارمکهجستجویواژههایزیبا
بهرتازکشنتانسانهاوجنایتاست.

جمعه  19 اکترب 1984
برایانجامیکمصاحبه،کهقراراس���تدرکیهانلندنچاپش���ود،بهدیدارهماپرتوی
میروم.خانۀهمادریکیازکوچهباغهایپاسیفیکپالیسیدز)Pacific Palisades( قرار
دارد.دروناینخانۀکوچک،گرماوصفاوآرامشیراحسمیکنیکهحضورهمابرایت

بهارمغانمیآورد.
باچهرۀهماپرتوی،باصدایپرطننیودلنشنیویوباطراحیهاونقاشیهایاوازایران
آشنابودمویلخودشرااینجاشناختم.ازاولنیروزهایفعالیتتلویزیوندرایران،برایمان
ش���عردکلمهمیکردوصدایشدرکنارآوایموسیقیسنتیایرانیبهجانمانمینشست.
تفسریهایشازموسیقیکالسیکدرتلویزیوننیزازاحاطۀویبهاینرشتهحکایتمیکرد.
او،درتاالررودکینیز،طراحیلباسمیکرد.ویلنقاشیطبیعتدومهماپرتویاست.
بردرودیوارخانه،نمونههاییازکارهایشآویزاناس���تکهبهتماش���ایآنهامیایستم:
یککارکپیهازتابلویمسیحاثرسالوادوردایل  )Salvador Dali(،کپیۀدیگریازتابلوی
دنیایکریس���تینااثراندرووایت)AndrewWyeth(کهمربوطبهسالیانگذش���تهاست،
چندتابلویبزرگچهرههاولباسهایمحلیزنانایرانکهترکیبیازنقاش���یآبرنگو
تکهچسبانی)Collage( استودرکنارهمۀاینها،تعدادیتابلویپاستلکهخودهمابر
آنهانامکارهایانسانیگذاشتهاستوترادرجایخودمیخکوبمیکنند.اینهاحرکات
اعجابآوردستوانگشتوگردنوگردههایانسانهاییرنجکشیدهاندکهیکدنیاحرف
درخودنهفتهدارند.دستهایاستخوانیبارگهایبرآمدهوگردنهایباریکوناتوان،
رنگهایخفهوتاریکقهوهایوسیاههمراهباحرکاتخشنوناآرامتصویرشدهدراین
تابلوها،درکناررنگهایآبیوسبزوقرمزوبنفشکارهایسنتیایرانی،درعنیحالکه
دودیدگاهکام���اًلمتفاوتیراالقامیکنند،بهیادتمیآورندکههماپرتویطراحدوروی
یکسکهاست:گاهرویناخوشزندگیراباتمامشقاوت،خشونت،رنجواندوهشدر
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مقابلچشمانتمیگذارد،گاههمترابهضیافتچشمهامیبردوبارنگهایشادایرانی
وزرقوبرقلباسهایمحلیسرمستمیکند.

هماپرتوینقاشرنجهایبشری،ارتباطخودراباکارهاوفعالیتهایگذشتهاش-بهویژه
نقاشی-قطعنکردهاست.چندیپیشکهبهدیدارنمایشگاهنقاشیانفرادیاورفتهبودم،
یکافسرامریکاییرا-کهدرجنگویتنامشرکتکردهبود-دیدمکهمدتهادرمقابل
یکیازتابلوهاایستادهبود.هماباتصویریکسیمخاردارویکپشتدستاستخوانی،
باچناناستحکامینفرتشراازجنگنشاندادهبودکهافسرامریکاییپسازچنددقیقه
برگش���توبهاوگقت:»ازآنزمانتاامروز،هرگزخاطراتاندوهبارجنگ،اینچننیدر

ذهنمبیداروزندهنشدهبود.«
قبلازش���روعمصاحبه،ازاومیخواهمیکیازاش���عارجدیدیراکهشنیدهاستبرایم
بخواند.هماچونهمیشهبالطفچننیمیکندومراسواربربالپرندۀصدایخودبهدیدار

سیمنیبهبهانیمیبرد:
نگارۀگلگون،بهمنتکبوداست

شکفنتآتش،بهشاخۀدوداست.
چهضربوچهضربی!-:تسلسلآتش

چهمرگوچهمرگی!-:سرودودروداست...

شنبه  20 اکترب 1984
بهتماشایفیلمیازیکبانویفیلمسازایرانیرفتهبودم.فیلمدرحضورخودوینمایش

دادهشدتافرصتیبرایپرسشوپاسخباشد.
داس���تانفیلمدریکیازدهاتایرانمیگذرد.درتوضیحچگونگیس���اخنتآن،بانوی
فیلمس���ازاش���ارهایکوتاهبهنکتهایداردکهش���ایدازنظرخودوییکاشارۀگذراواز
نظرگروهیازشنوندگاننکتهاینهچندانمهمبود.ویلبهگمانمنگفتهایبودناشیاز
ناآگاهیونکتهایبودسوءتفاهمآفرین.فیلمسازجوان،چونبسیاریازکسانیکهامروزه
دوستدارندواقعیتهایگذشتهرابهسودخودتغیریدهندیابهوسیلهایبرایکسبآبروی
بیشرتتبدیلکنند،اش���ارهکردکهدرایرانسالهایهفتاد،فیلمسازاناجازۀفیلمربداریاز
دهاترانداشتندوکاراویکفعالیتجسارتآمیز-درآندورانترسوخفقان-بود.
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س���پسباآبوتابفراوانتوضیحدادچگونهباشهامتزیاد،دورازچشممأمورانوبا
عجله)ظرفش���شروز(ازیکدهفیلمگرفت،نگاتیففیلمرادرچمدانگذاش���تواز
ایرانقاچاقیخارجکرد.منتأثریاینگفتههارا،دربارۀفیلمیکه،بهش���هادتموضوعو
مناظرموجوددرآن،بههیچعنوانسیاسیوخطرناکبهشمارنمیرفت،رویجوانانیکه
درمیانتماشاگراننشستهبودندحسمیکردم.میدیدمچگونهیکهرنمندسعیمیکند
بهجاینش���اندادنهرنراستنی،بادستزدنبهچننیشگردیبهکارخوداهمیتدهدو
ارجیناروابرایخویشبخرد.اش���کالکاردرایناستکهدستاینعده،اگرنهبرای
همهبلکهبراینیمیازشنوندگانسخنانشان،بازاست.آنچهمادرایراندهۀهفتادشاهد
بودیم،اکثراًفیلمهاییبودباداس���تانهاییازجنوبشهریاازدهاتایران،چهفیلمهای
روشنفکرانهوچهفیلمهایآبگوشتی.فیلمهایینظریمغولها،خاک،قیصر،تنگسری،گاو،
دایرۀمیناوبس���یاریدیگر،اگردردهاتوجنوبشهرتهرانفیلمربدارینشدند،پسدر

هالیوودکالیفرنیاساختهشدهبودندومانمیدانستیم!
آیایکهرنمند،یکنویسندهویکادیبکهسخنانشبرایدیگرانشنیدنیوقابلاستناد
است،نبایدقبلازصدوربیانیههایاینچنینی،کمیهمبهتأثریگفتههایخودرویجوانانی
بیندیشدکهدردورانگذشتهتنهاکودکانیخردسالبودندوشاهدرویدادهانبودند؟آیانباید

مراقبباشدکهدرتأییدوتکذیبزیادهروینکند؟

دوشنبه  22 اکترب 1984
دردوراننوجوان���ی،هرگاهاززباننانآورخانهایمیش���نیدمکهباگالیهمیگفت:»آدم
براییکلقمهنانچهبدبختیهاییبایدبکشدوچهحرفهاییبایدبشنودوبهرویش
نیاوردتاجلویسروهمسرشرمندهنشود!«،ازژرفایدردواحساسگوینده،ازسنگینیبار
تحقری،ازتندردادنبهکارخالفمیل،ازخستگیهاوفشاریکهزیربارایناجباربراو
واردمیشد،دلمبهدردمیآمد.جوانبودموهمۀآنچهراکهمیشنیدمدربستمیپذیرفتم.
حالکهسالهاس���تآندورانراپشتسرگذاش���تهام،حالکهنهمیخواهمونهمیتوانم
همهچیزرابهراحتیقبولکنم،حالکهافزونیدلشورهودلواپسیونگرانی،خوشخیایل
دورانکودکیراازمندورکردهاست،وقتیدرنقشیکناظروتماشاگر،دیگرانرازیر
عدسیذرهبنیمیگذارمونگاهمیکنم،بسیاریازبرداشتهایگذشتهامتغیریمیکند.
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دیروز،درمجلسختمیکیازمردانسیاس���یدورانش���اه،بهسخرنانیوموعظۀآشنای
دستبهقلمیگوشمیدادمکهتاقبلازانقالبچپمیزد،اززمنیوزمانایرادمیگرفت
وچش���مدیدنهیچیکازکسانیکهبرس���رکاربودندرانداشت.درمرثیهاشچنانازآن

مرحومیادمیکردودادسخنمیدادکهکمماندهبوداشکبسیاریرادرآورد.
پسازپایانرسمیتجلسه،بههنگامصرفچایوقهوهوخرماوحلوا،بهجمعماپیوست
وگوییخودازنگاههایپرسشگرمانقضیهراخواندهباشدگفت:»ماروشنفکرانخاک
برسررامیبینید!براییکلقمهنانچهخفتیبایدبکشیم؟ازمنجزحرفزدنونوشنت
چهکاریبرمیآید؟آنراهمبایدشوربختانهدرخدمتهمانجرثومههایفسادگذشتهقرار

دهم!اگرنکنم،کرایهخانهامراازکجادرآورم؟«
کاشازاوهمنیحرفزدنونوشنتهمبرنمیآمد!

سه شنبه  23 اکترب 1984
پسازمدتهادرمیاننامههایرسیده،چشممبهدستخطفریدهافتاد.دوستوهمکار
پیش���ینمکهسالهادرمجالتوروزنامههادرکنارهمقلممیزدیم.فریدهدرتهرانمانده،
چیزینمینویسدیادستکممنتشرنمیکندوروزگارشرابهمعلمیمیگذراند،کاریکه
پسازروزنامهنگاریعشقدومشبود.آخریننامۀمراماههابیجوابگذاشتهبود.پاکت
راکهبازکردم،برخالفهمیشه،یککارتسفیدکوچکحاویچندخطنوشتهدرونش
یافتم.نامههایفریدههمیشهطوالنیوپرازنکاتخوبوبدبود.بدونمقدمهنوشتهبود:
»س���الم.خیلیدوس���تتدارمودلمهمخیلیبرایتتنگشده.مبادایکبارفکرکنیکه
عالقهامنس���بتبهتوباروزهایاویلکهازهمجداش���دیمفرقیکردهباشد.ویلراستش
مدتهاستمااینطرفمرزیهاباآنطرفمرزیهایابهعبارتدیگرمادرونمرزیهابا
شمابرونمرزیهاچندانمکاتبهنمیکنیم.دلیلشهماینستکهرفتهرفتهمعتقدشدهایمنه
شمازبانمارامیفهمیدنهمازبانشمارا.شمادریکحالوهوایدیگرسریمیکنیدو
آنچهپریامونمامیگذرد،باآنچهدراطرافشماجریاندارد،حسابیفرقمیکند.نهاینکه
خیالکنینامههایتووسایردوستانمبرایمنجالبنیست.منحتییکخربکوچکاز
تووهمۀکسانیکهدوستشاندارمرارویهوامیقاپم.ویلتازگیهامادرونمرزیها،شاید
ازرویعقدهایکهچرامااسریاینخاکووارثانقالبو»مرگبرشاه«گفنتهایاکثر
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برونمرزیهاشدهایم،تصمیمبهجداییازشماهاگرفتهایم.برایتنامهنمیدهممگرآنکه
معجزهایرخدهد.«

کاغذسفیدراروبهرویمگذاشتموقلمرادردستگرفتم.دوساعتیبیشرتمیگذردکهبه
سفیدیکاغذخریهماندهاموکلمهایبرایآغازنامهایکهمیخواهمبهفریدهبنویسمپیدا
نمیکنم.برایشچهبنویسم؟بنویسم:معذرتمیخواهم؟مگرپوزشمنوشمابرایآنها
نانوآبمیشود؟بنویسم:امیدوارباش؟بهچهکسی،بهچهچیزی؟بنویسم:غصهنخور؟
پسچهکند؟بخواندوبرقصد؟راس���تشرابنویسموبگویمهرچهبرسرشمابیایدمهم
نیست،غمبزرگمادرلوسآنجلسانتخابدخرتشایستهاست،برگزاریکنسرتهایریزو
درشت،عروسیومیهمانیهایرنگووارنگ،بهسروکلۀهمپریدنچنددستاندرکار
رسانههایهمگانیایرانی؟نه،بهرتاستبرایشهیچننویسم.مادیگرمدتهاستزبان

یکدیگررانمیفهمیم.فریدهراستمیگوید:
اگرمرهمنهایزخمدلمرانمکپاشدلریشمچرایی

چهارشنبه  24 اکترب 1984
دراینسرزمنی،بههرکالسومدرسهایبروید،بههرسخرنانیوسمیناریقدمبگذارید،
ابتدامدتکوتاهیازوقتصرفاینمیشودکهسخرنان،معلمیامربی،شماراباشیوههای
رایجوجدیدمبارزهبافشاروتنشآشناکند.درحالحاضردردبزرگمردمامریکاچیزی
استبهناماسرتسوتنشن)Stress & Tension( یعنیهمانفشاروتنشخودمان.اگر
بهیکدورۀکالسآش���پزییاگلآراییهمبروید،نخستمیگویندبهرتاستیادبگریی

چگونهبااسرتسمقابلهکنی.
دریکس���میناریکروزۀمدیریتشرکتکردهام.سخرناناولهمانطورکهانتظارشرا
داشتم،ازفشاروتنشصحبتمیکند.کمیبعدچندورقۀکاغذبنیماپخشمیکندتا
ش���خصاً،باشمارهگذاریوجوابدادنبهس���ؤاالت،میزانفشاریراکهبرهرکداممان
واردمیش���ودپیداکنیم.آنگاهدرمقابلحریتهم���ۀحاضرانوپسازمطالعۀجوابها
میگویدکهدرهمگیمانشانههایشدیدتنشوجودداردوبایدفکریبهحالخودبکنیم.
بدنیس���تکمیازدلشورهایراکهخانمسخرناندردلمنودیگرانانداختبهشماهم
منتقلکنموفش���اریبرفشارهایتانبیفزایم.شایدبهمصداقظلمبالسویهعدلاستزیاد
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احساستنهایینکنم.
بهقولآنخانممشاور،وجودحداقلسهموردازواکنشهایزیردرهرفرد،نشانۀداشنت

تنشاست:
حساس���یت،عصبانیت،احس���اسبیارزشبودن،افسردگی،شک،حس���ادت،ناآرامی،
دلشوره،گوشهگریی،پرخاشگری،دلودماغنداشنت،گریهکردن،میلبهتنهاماندن،میلبه
محکومکردندیگران،انتقادازخودودیگران،بیحوصلگی،فراموشی،مشغولیتفکری،
اشتباهدرحساب،ناتوانیدرتمرکز،استنباطغلط،بیتوجهیوسربههوایی،تنبلیوفرار
ازکار،کاهشقدرتخالقه،بیمیلی،زندگیکردندرگذشته،ضربانتندقلب،بیخوابی،
بیاشتهایی،پرخوری،دردقفسهسینه،مشکلتنفس،عرقکردنکفدستها،خشکیگردن

وپشت،سردرد،خارشپوست،حالتتهوع،عطسهکردنمدام،...بازهمبشمارم؟

پنج شنبه  25 اکترب 1984
چندیندقیقهاس���تکهجلویصندوقدارفروشگاهایستادهام.دخرتکهمراهبادستیارش،
ازدستماشنیحسابکمپیوتریکالفهشدهاند.مرتبدکمههارافشارمیدهدوماشنیبا
دهنکجییکتکهکاغذراباارقامعوضیمیزندبریون.تاآنلحظه،سهبارقیمتشش
قلمخریدخودرادرذهنمجمعزدهام،اسکناسیراکهبایدبهاوبدهمدردستممچالهکردهام
ومیدانمچقدرهمبایدپسبگریم.بازمیگوید:»نش���د!«وهمۀعملیاتراازنوآغاز
میکند.حوصلهامسرمیرودومیگویم:»دخرتعزیزماینپولراازمنبگری،تافرداصبح
جمعوتفریقکنوبادکمههایکمپیوترتوربرو!«.نمیپذیردومیگویدبایدباماش���نی
حسابکندتادرجمعاشتباهنشود.میدانمهنوزدقایقدیگریمهماناوهستم.افرادیکه
پشتسرمنایستادهاند،بیحوصلهشدهاند.ویلاوبیاعتنابههمۀاینواکنشهاکارشرا

بهآرامیوباخونسردیانجاممیدهد.
یادبیوکآقاسبزیفروشسرکوچهمانمیافتمکهچهتندوفرز،همزمانبابستهبندیاجناس،
قیمتآنهاراهمیکیکجمعمیزدووقتیخریدتتماممیشدصورتحسابتهمروی
یکیازپاکتهایمیوهنوشتهوحاضربود.بیوکآقاسوادنداشتوناممیوههاوسبزیجات
رانمیتوانس���تبنویسد،ویلجمعزدنشکمرتاشتباهداشتومعطلتهمنمیکرد.اگر
نتیجۀپیشرفتوتکنولوژیودستاوردتمدنماشینیایناست،پیداکنیدکورسویامیدرا!
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جمعه  26 اکترب 1984
درجمعکوچکینشستهام.گروهیرامیشناسموچهرۀگروهیبرایمتازگیدارد.چندهرنمند
نوازندهواستادهمحضوردارند:انسانهایباارزشیکههریکبهتنهاییازافتخاراتیک
ملتبهشمارمیروند،پاسدارانراستنیموسیقیسنتیوکهنایرانی.بهخواهشچندنفر،
یکیازاستادانسازخودرادستمیگریدتاچندقطعهبنوازد.خودشبافروتنیمیگوید:
»نوازندگیمنبرایچننیمجلسیمناسبنیست.شایدرنگهایشادبرایشمامناسبتر
باش���د!«اصرارمیکنیموقولشرفمیدهیمکهساکتوآرامبهنوایسازشگوشکنیم.
سازراکوکمیکندوجادوراآغاز:یکقطعهسهگاهجانانهبازیروبمهاوگوشههایش.
چندآقایمحرتم،درگوش���هایازاتاق،آهستهودرگوش���یباهمحرفمیزنند.بقیه،با
اش���اراتسرودس���ت،بهآنهامیفهمانندکهقراربودسکوتراحفظکنند.چندلحظه
س���اکتمیمانند،ازنوپچوپچآغازمیشودوبهتدریجآهنگصدایشانباالمیگرید.
استادنوازندهبادلخوریس���ازشرامیزندوآنهاکمکمقولوعهدیادشانمیرودوبه
مزهپرانیوخندهولودگیمیرسند.دیگراشاراتسرودستهمفایدهندارد.معلوماست
هیچحوصلۀاینسبکموسیقیراندارندواحرتامیهمبهخواستۀدیگراننمیگذارند.

ازدورکسیمیگوید:»تیمسارلطفاًسکوتراحفظکنید!«
دوستیکهدرکنارمنشستهاستمیگوید:»اینهارامیشناسی؟اویلسرتیپفالن،دومی
سپهبدفالنوسومیسرهنگفالناست.«وپستهایسابقهرکدامراهمبرمیشمارد.

بعداضافهمیکند:»مدافعانمرزوبومکشور!«
پیشخودفکرمیکنم:»اینهایکسکوتناقابلپنجدقیقهایرانتوانستندحفظکنند،ما

راباشکهانتظارداشتیممملکتراحفظکنند!«

شنبه  27 اکترب 1984
درجلس���ۀبزرگداشتخدماتپرفس���ورآرتورپوپ)Arthur Pope(ایرانشناسمشهور
امریکایی،کهازس���ویشرکتکتاببرگزارشدهاس���ت،نشستهاموبهسخنانجیگلوک
)J.Glock(،یکیازخاورشناس���انیکهراهپوپرادنبالکردهاس���ت،گوشمیدهم.از

خدم���اتپوپ،کارهایشوزندگیاشحرفمیزن���دودرپایان،خطاببهگروهیکهدر
مقابلشنشستهایم،جملهایمیگویدکهتکانممیدهد:



180

»باردیگررویدادیباعثشدتاملتیبهناچاردرتبعیدودورازخاکوطن،حافظمریاث
وفرهنگخودباشند.بهشما،کهبرایمدتینامعلومبهخاکامریکاآمدهاید،خوشآمد
میگویموازش���ماانتظاردارمنگذاریدشعلۀفرهنگغنیفارسیوهرنایرانیخاموش
ش���ود.امیدوارمدرمدتاقامتخوددراینخاک،همانعشقومهریراکهماخارجیان
درسرزمنیشماتجربهکردهایم،بیازمایید.عش���قورزیدنومحبتکردنرامنازایرانیان

فراگرفتمودرفرهنگشماواالتریننمونههایشرایافتم.«
ازخودمیپرسم:»پساینهمهکینهونفرتازکجاآمد؟چگونهآمدوازکدامآسمانبر
س���رمانازلشدکههمهچیزراسوزاندوازبنیبرد؟ازکدامعشقورزیدنومحبتکردن

سخنمیگوید؟ازکدامیک؟«

دوشنبه  29 اکترب 1984
بازاینساعتلعنتیراجابهجاکردندتاغروبهایگرفتۀلوسآنجلس،زودترازمعمول
-ازس���اعتپنجبعدازظهر-برهمۀشهرسایهبیفکند.غروبهایلوسآنجلسخودبه
خودسختدلگریاست-ازآنغروبهایبهقولاخوانثالث،ملولوخستهدل،گریانو
طوالنی-وباپسکشیدنساعتهمبیشرتبهچشممیخورد.نمیدانمچراوقتیآفتاب
روشنوپرنورازاینشهردامنمیکشدوغباریسنگنیبرهمهجاسایهمیافکند،شهر
ولنگارلوسآنجلسچونبیابانبرهوتس���اکتوچونخانۀارواحخاموشمیش���ود.
همهبهسرعتخودرابهخانهمیرسانندتا،دراتاقهاینیمهروشنونیمهتاریک،جلوی
تلویزیونیکوریبیفتندوخودرابرایفردایپرحرکتوخستهکنندۀدیگرآمادهکنند.شب
لوسآنجلسآدمراکالفهمیکند،بهویژهوقتیجواننباشی.اگردراینحالوهواآدماسری
برنامههایصدمنیکغازتلویزیوننشود،خیلیهمتکردهاست؛اگراسریافکارپریشان
ودرهموبرهمنش���ودوبهجانسایرافرادخانوادهنیفتد،خیلیهرنکردهاست؛اگردچار
وسواسبیماریهایخیایلودردهاینامشخصسروپاودستنشودوبهزیرپتوولحاف
نخزد،انسانپرتوانوامیدواریاست؛اگرغمغربتدرجانشریشهنکندخوباست...

دیدهامخشکشدهبردرباز
تاچهکسوارداینخانۀخاموششود.

روزوشبمیگذرد،
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غمدوریبهدلمزخمهزند.
درسکوتوحشتافزاوماللآورشب،

همچناندرانتظار،
نفسمحبسدرونسینه
پاسدارحرمتتاریکی،

میشمارملحظات،
تاچههنگامطلوعخورشید،

دیدهامتازهبهدیدارکند
غمهجرانزدلمپاککند.

سه شنبه  30 اکترب 1984
ازقرارمعلومپرییوبزرگس���ایلآنقدرهاهمبدنیستوانسانبیجهتازآخروعاقبت
خود،کهبهپرییمیانجامد،میترسد.بنابهآمارگرییوپژوهشیکهانتشاراتتایمزاخریًا
درسطحملیدرامریکاانجامدادهاست،انسانهایپریبیشازجواناناحساسرضایت

وخشنودیمیکنند.
تقریباًیکس���ومامریکاییهایشصتوپنجسالبهباالازاوضاعواحوالزندگیخود
راضیهس���تند،درحایلکهدرمقابلآنها،تنهاپنجاهدرص���دازافرادیکهبنیهجدهتا
چهلوُنهسالدارنداززندگیخودابرازرضایتمیکنند.براساساینپژوهش،هرچه
انس���انهاسنشانبیشرتمیشود،بیپویلوبازنشستگیکمرتآزارشانمیدهد،ازتنهاییو

افسردگیکمرترنجمیبرندوازبیماریومرگکمرتمیترسند.
انس���انهایمیانسالنیز،یعنیآنهاییکهبنیپنجاهتاش���صتوپنجسالدارند،گرچهاز
جوانهاخوشبنیتروخوش���حالتربهنظرمیرسند،ویلبازهمقابلمقایسهباسالمندان

نیستند.افرادباالترازشصتوپنجسالدراینزمینهگویسبقتراازبقیهربودهاند.
ایننتیجهگریینشانمیدهدکه-برخالفانتظارمردم-تنهاییوافسردگیوبیماریو
انزوا،آنقدرهاهممش���کلبزرگیبرایافرادمسنبهشمارنمیرود.انسانهایبزرگسال
ازروزهاوسالیانعمرخودبیشازپیشلذتمیبرندوازآنبهرهگرییدرستمیکنند.
دک���رتراب����رتان.بات����ر)Robert N. Buther(،رئی���سس���ابقانس���تیت�ویمل���ی
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سالخوردگی،کهکتابشبهنامچرازندهبمانیم؟سالخوردهبودندرام�ریکاجایزۀپولیت�زر
)Pulitzer( رابردهاس���ت،میگوید:»بهدلیلافزودهشدنشمارسالخوردگان،اینطرز

فکربیشرتبنیانسانهارواجپیدامیکندکههرچهمیگذردزندگیبرایافرادمسنبهرت
وامکاناتشانبیشرتمیشود.بهتازگی،بسیاریازامریکاییهامعتقدشدهاند،سالخوردگی
نهتنهاتهدیدیبهش���مارنمیرودبلکهدردسروگرفتاریهمنیست.امروزه،متوسطعمر
انسانهادرامریکا،حداقلدهسالبیشرتازاوایلقرنبیستمشدهاست.بهاینترتیبدر
اوایلقرنبیستویکم،یکچهارمکلجمعیتامریکاراافرادباالترازشصتوپنجسال

تشکیلخواهدداد.«خداحفظشانکند.

چهارشنبه  31 اکترب 1984
ایندیراگاندی)Indira Gandhi( نخس���توزیرهندبهدستدوتنازمحافظانشمورد
س���وءقصدقرارگرفتودوساعتبعدرویتختعملبیمارستانجانسرپد.درعرض
دوساعتصفحاتزندگانیزنیشصتوششساله،کهگروهیازملتشاوراعاشقانه
دوستداشتندوجمعیدیگربهشدتازاومتنفربودند،بستهشد.بههمنیسادگی!باز
یکتندیگرازرهربانوسیاستمدارانقرنخونووحشت،بهرأیچندویاچندینتن،

جانشراازدستداد،تاآبیبرآتشنفرتگروهیریختهشودودلشانخنکگردد.
چگونهممکناستیکانسان،دردلدیگرییادیگرانچنانتخمنفرتیبکاردکهتنهابا
ریخنتخونشگیاهایننفرتآبیاریشود؟حتماًبایداینخشمونفرتخیلیعمیقباشد
تاکسیبتواندازجانخودبگذردودشمنشرابهخاکوخونبغلتاند؟خری،کافیاست
ایننفرتازسرچش���مۀتعصبخشکآببخورد،چهتعصبمذهبیچهعقیدتی،فرق

نمیکند.تعصبانسانهاراکروکوروبیرحموخشنمیکند.

پنج شنبه  اول  نوامرب 1984
دیش���ب،آخرینش���بماهاکتربوهالووین)Holloween( بود.دراینش���ب،بهاعتقاد
امریکاییها،ارواحدرگذشتگانبهسراغخانهوکاشانهخودمیروند.برپایۀسنترایج،
ب���رایاینکهزندههاازگزندانتقامیابدرفتاریارواحدرامانباش���ند،چراغهاراروش���ن
میگذارند،ش���بزندهداریمیکنندوباگردهمآمدن،خودراازخطرهایاحتمایلدور
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نگاهمیدارند.اززرقوبرقهایهالیوودیوبهرهگرییهایجامعۀمصرفیامریکاازاین
سنتکهبگذریم،میبینیمشبهالووینباشبچهارشنبهسوریخودمانهمسانیزیادی
دارد.دورهافتادنبچههابرایجمعکردننقلوشریینیکهشبیهقاشقزنیاست،پوشیدن
لباسهایرنگووارنگکهبهروگرفنتزنومرددرش���بچهارش���نبهسوریمیماند.
آتشبازی،بازیبانورونش���اطوپایکوبیدس���تهجمعیهمسایههاکهبرایماآشناست.
اینس���نتهاوآدابورس���وممردمدوکشور،باوجودُبعدمس���افت،گوییازیکریشه
هستند.گوییانسانهایپیشنی،درزندگیسادهوبیپریایۀخود،بههنگامترسووحشتو
خوشیوشادیورویدادهایطبیعی،واکنشیتقریباًیکساننشانمیدادند.شبطوالنی
پائیزوزمستانبرایآنهاباوحشتوترسازتاریکیهمراهبود.تاریکیبرایشانتصویر
مرگونیستیرابههمراهمیآورد،لذابرایفرارازاینوحشتچارههاییاندیشیدند.مراسم
ش���بیلدا،شبکریسمسوحنوکانیزجلوههایدیگریازاینچارهجوییهستند.جالب
اینجاس���تکهانسانهادرچهارگوشۀدنیا،بدوناینکهبایکدیگرارتباطمستقیمیداشته
باش���ند،بهراهحلهایمشابهیرس���یدهاند.ازسویدیگر،همزمانبانوشدنطبیعتدر
بهارانیاخوشهچینیوبرداشتمحصولوکشتدرپائیزنیز،یکسانیجالبیدربرخورد
انسانهاباطبیعتمشاهدهمیشود.اینهمهاختالفیکهامروزهبنیمردمکشورهایمختلف

وجودداردازکجاسرچشمهمیگرید؟

جمعه  2 نوامرب 1984
دوسهسالاست،حرکتیکهازسویجنبشکارگریهمبستگیدرمخالفتبادولتحاکم
لهس���تانبهراهافتاده،نقلمجلسخربنگارانومفس���رانخربیشدهاست.هرروزخرب
رویدادیتازهازاینس���رزمنیبهگوشمامیرسد.درهرحال،امروزصبحعکسیازیک
جمعدههزارنفریمردملهستانرادیدم،کهشمعبهدست،درمقابلکلیسایسناستانیسالو
)Saint Stanislav(درورشوبهماتمکشیشپوپیهلوشکو)Popieh Loshkov( ایستاده

بودند.سوگوارانبیشرتحالوهواییکگروهاعرتاضکنندهراداشتندورفتارشانبیشرت
شبیهتظاهراتیخشمگنانهبود.

بادیدناینعکس،بهدوستیکهدرکنارمنشستهبود،گفتم:»اینهادیگرچرا؟اینهاکه
انگارانسانهایباسوادوروشنفکروفهمیدهایهستندودرپرتورژیمحاکمبرمملکتشان
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سالهاستازمذهبدورافتادهاند.اینهادیگرچرابرایاعرتاضونشاندادنمخالفت
خوددستبهدامانمذهبشدهاند؟«

گفت:»عزیزمن،مذهبیکبهانهاس���ت.اینهامخالفتخودرابادعایدستهجمعی
وگردآمدندرکلیساهاابرازمیکنند.«

س���رمراباتأسفتکاندادموگفتم:»ویلاینبهانۀبسیارخطرناکیاست.ممکناست
برایشانگرانتمامشود.همانطورکهبرایماتمامشد.یادمانباشدکهبرایماهم،چادر

سیاهیکوسیلهویکبهانهبود!«
باامیدواریگفت:»خداکنداینهااشتباهماراتکرارنکنند.«

گفتم:»بله،خداکند!«

شنبه  3 نوامرب 1984
درطولهفته،بیشازدهروزنامهومجلۀفارس���یزبان،کهدرخارجکشورچاپومنتشر
میش���ود،بهدستممیرسد.ایننشریات،گذش���تهازغلطهایفاحشامالییوانشاییو
چاپیوتصویری،بهدلیلطرزفکرنویسندگانمطالبشاننیزخوانندهراعصبانیوکالفه
میکند.صدبارباخویشعهدمیکنمدیگرآنهارانخوانمویلحریفخودمنمیشوم.
هرباربهامیداینکهمطلبیآگاهکننده،نوشتهایروانوکمغلط،تفسرییصحیحومنطقی،
بدونجبههگرییوخودسانسوریبیابمبهسراغشانمیرومویلکمرتمییابم.درگذشته،
ماروزنامهنگارانهمیشهیکبهانهدرآستنیداشتیموآنهمسانسوربودوساواک-حال
چهصابوناینسانسوربهتنمانخوردهبود،چهنخوردهبود.درمقابلانتقاددیگرانکه:
»چرامطالباساسینمینویسید؟«یکبهانهپیشمیکشیدیم:»نمیگذارندآقا،سانسور
میکنند!«خوبحاالچطور،آیاامروزهمکسیسانسورمیکندونمیگذاردمنوشما

حرفمانرابزنیم؟
بهقولبرشت)Bresht(یکنویسندۀراستنیبایدپنجویژگیداشتهباشد:
اولدالوریگفنتحقیقت،درحایلکهحقیقتراهمهجاخفهمیکنند.

دومهوشیاریبازشناخنتحقیقت،درحایلکههمهجاآنراپنهانمیدارند.
سومتواناییساخنتسالحازحقیقت،کهدرهمهوجودندارد.

چهارمنریویتمیز،تشخیصوانتخابکسانیکهحقیقتدردستشانمؤثروکاریواقعشود.
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پنجمتدبریبسیاربرایگسرتشحقیقتدرمیانچننیمردمی.
داشنتاینپنجویژگیاستکهمشکلوگاهغریممکنبهنظرمیآید،وگرنهقلموکاغذکه

دراختیارهمههست.

دوشنبه  5 نوامرب 1984
سرگرمکارهایخانههستمکهصدایزنگدررامیشنوم.پشتدریکمردجوانامریکایی

رامیبینمکهازظاهرشپیداستفروشندهای،نمایندهاییامأمورانجامکاریاست.
نگاهیبهصورتممیاندازدوبالحنآرامیمیگوید:»ممکناس���تخانمخانهراصدا

بزنید؟«
چونباراولنیستچننیجملهایرامیشنوموحوصلۀشنیدنتوضیحدربارۀفالنمایع
ظرفش���وییویافرآوردههایامثالآنراهمندارم،اشتباهاورابهعمدتصحیحنمیکنمو

میگویم:»خانممنزلنیستند،یکروزدیگرتشریفبیاورید.«ودررامیبندم.
درراهبازگش���تبهس���رکارقبلی،ازکنارآینۀقدیراهروردمیشوم،کمیمکثمیکنم،
نگاهیبهقیافهاممیاندازموازخودمیپرسم:»چهکسیگفتهاستکهرنگسیاهچشمو
ابرووموورنگگندمییاسبزۀصورتتعینیکنندۀمقاموشخصیتیکانساناست؟
اینتصویرازپیشساختهشده،کهدرذهنامریکاییهانقشبستهاست،ازکجاسرچشمه
میگرید؟چرااینملتفکرمیکنندکهمویبوروپوس���تسفیدراخدابرایریاستو

اربابیومویسیاهورنگتریهرابرایخدمتکردنآفریدهاست؟«
خاطرۀاولنیبرخوردمراباچننیس���وءتفاهمی،درپنجس���الپیش،هرگزازیادنمیبرم.
چقدربرایمسنگنیوگرانبود!اینروزهابهآنشدتعصبانینمیشوم،گویادراثرتکرار
عادتکردهام.ویلهرگزنتوانستهاماینمعمارابرایخودحلکنموباآنکناربیایم.اینرا
بهحسابکمشعوریاینملتبگذارمومغزهایشستشودادهشدۀآنهاکهنژادسفیدوبور
رابرترازنژادهایدیگرمیدانند،یابهحسابخودمان-ماانسانهایباپوستتریهتر-که

نتوانستهایمیانخواستهایمازنریوهاوتواناییهایخودبهدرستیبهرهبگرییم؟

سه  شنبه  6 نوامرب 1984
باالخرهپسازیکسالکشاکشبرسرتبلیغاتوفعالیتهایدوحزبجمهوریخواهو
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دمکرات،اینمسابقۀپرسروصدابهپایانرسیدوبرندهوبازندۀآنمعلومشد.
ساعتحدودیازدهشباستوتلویزیونقیافۀدورقیبوصحنههایایرادسخرنانیآنان
رانشانمیدهد:یکیسرمستازپریوزی،خندانوشاد،دیگریدرهموشکستخورده،
باصداییلرزان.واکنشپریوزیوشکستدرچهرۀهردوآنقدرآشکاراستکهحتیاگر
صدایش���انرانشنویونتیجهراهمندانی،میتوانیحدسبزنیچهاتفاقیافتادهاست.
تالشوکوششبرایدستیابیبهلحظۀپرهیجانپریوزیتنهاهدفانساناینعصراست.
بیشکبشرمسابقهورقابتونربدبرایجلوافتادنازدیگریرا،بهخاطرسرگرمکردن
خودومعنیبخشیدنبهلحظاتیاززندگیاشبهوجودآوردهاست،ویلآنچنانخودرا
اسریدستاینبازیکردهاستکهزندگیخودیکمسابقهشدهاست،یکمیدانبزرگ
نربد.ببینیدچگونهازآنروزیکهبهدنیاآمدهایم،تمامعواملخارجیماراوادارکردهاندتا
هرلحظهاززندگیرامثلیکمسابقه،یکنربدوحتییکجنگتنبهتنبگذرانیمکه

مباداازکسیعقببمانیمیادیگریازماجلوبیفتد.
طفلکبچههایماوبچههایآنها!!حالوروزشاندرمیداننربدیکههرلحظهگسرتدهتر

میشود،چگونهخواهدشد؟

چهارشنبه  7 نوامرب 1984
بهروزمش���روبمفصلیخوردهبود.حالشگرفتهبودودلشمیخواس���تحرفبزند.
بهروزکمحرفوخوددار،عناناختیاررابهدستویسکیدادهبودویکریزمیگفت.یاد
پدرومادرشافتادهبود،یادگذشتههاوعشقهایجوانی،یادآنهاییکهدوستشانداشتو

آنهاییکهدوستشداشتند.
میگفت:»یهدخرتخالهدارمعاش���قمنه-سالهاس���ت.منمدوستشدارمویلمثیه
خواهر،خواهریکههرگزنداش���تم.ویلدخرتخالهجوردیگهایمنودوستداره،میخواد
باهامعروسیکنه،هرچیبهشمیگمدخرتازخرشیطونبیاپاینی،قبولنمیکنه!«لیوان
ویس���کینمیدانمچندمراالجرعهسرکشیدوادامهداد:-روزیکهازتهرانفرارکردم،
میخواستباهامبیاد.گفتم:»نه!«گفت:»همنیجامنتظرتمیمونمتابرگردی!«برای
اینکهامیدشوقطعکنم،گفتم:»توامریکاعروسیمیکنم!«گفت:»باشهمنمنتظرتم!مگه
تاحاالدوتازننگرفتیوطالقدادی؟منکهحرفیندارم،بازممنتظرتمیمونم.باالخره
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یهروزپریمیشیودیگهکسینمیخوادت،اونوقتمنهنوزهستم!...
بهروزداشتهمچنانحرفمیزد،ویلزمانبرایمن-درپایانآنجمله-متوقفشده

بود.وایخدایمن!پسزیبایخفتهتنهایکافسانهنیست؟
اندوهبار

چشمسیاهخود
برویافکندوگفت:
»دیریستنازننی،

بایاددلنوازتوایآشنایمن،
سردرمیانگریبانگرفتهام.

دیریستیارمن،
درکوچهباغشهرعشق،

سرگشتهوپریشانوبیهدف،
ازبویعطریاسلذتنربدهام.

دیریستخوبمن
کهدلمدرهوایتوست.

بیچارهمنکهدراینشامواپسنی
امیدوارمعجزهایسبزودلکشم.

اما،
ایمردمن!
اینرابدان،
هرروزتاابد

دیدارخوبرویترامنآهمیکشم.
منبرفرازبرجرفیععشق،

باِسْحرانتظار،
بایادسبزبهاروصالتو،

درخوابرفتهام.



188

روزیاگرایمردمن
فرتوتوپری

تنهارهاشدی،فکردگرمکن
برگردسویمن

حتیاگرسروبلندقامتت،
چونناممن
ازیادهارود.

برگردسویمن
حتیاگرچشماننافذت

بیحالوبیفروغ،
درسوگخود،ماتمزدهشوند.

برگردسویمن
برچهرۀافسردهواندوهبارمن

دستیبکش،
برگیسوانبهپریینشستهام

آخرنوازشی،
برجسمتشنهام-بابوسهای-

جانیدوبارهده.

چوندرجهان
جزمنکسی

اینسانصبوروپاک
تنهاییتراباجاننمیخرد.

پنج شنبه  8 نوامرب 1984
تازگی،گروهیازاعضایحزبنئونازی،دربرخیازکشورهایاروپایی،گردهمآمدهاند
وجلسۀمهمیتشکیلدادهاندتامقدماتبزرگداشتصدمنیسالگردتولدآدولفهیتلر
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)Adolf Hitler(را،دراوایلدهۀنود،فراهمکنند.اینخربکوتاهوکوچک،هرچندکهدر
البهالیاخباربیاهمیتگمبودوچندانتوجهیهمبهآننش���دهبود،یکمسئلهمهمو
اساسیرامطرحمیکرد:اینکهبرخالفانتظار،انسانهایخشن،دیکتاتورهایبیرحم
ورهربانگاهدیوانهوآدمکشهمیشههمموردنفرتنیستند.بسیاریازانسانهابهسوی
چننیافرادیکششدارندوبسیاریهمآگاهانهرهربانوفرماندهانخودرابهچننیراهی
س���وقمیدهند.بهعبارتدیگر،قدرتوتوانایییکگروهیایکملتآنقدراستکه
میتواندازهررهربیبرایخودیکهیتلربس���ازدودربسیاریمواردهممیسازد.اگربه
قدرترسیدنیکرهرب،همزمانبادورهایباشدکهخشموکنیونفرتوانزجار،روحیۀ
غالبمردمباشدبیشکآنرهرببهسویجنونهاییازایندستکشیدهمیشود.اجازه
بدهیدپایمراازاینهمفراتربگذارموبگویمدرچننیشرایطی،اگرمردمچنانرهربیهم

نداشتهباشند،یکیرامیآفرینندوبهپرستشاومینشینند.
آغازحرکتهاییازایندست،نشانۀآناستکه،درگوشهوکنارجهان،بازقلبهاییازکینه

وانزجارونفرتانباشتهشدهاست.بهگوشباشیم!صدایپایمرگمیآید!

جمعه  9 نوامرب 1984
دورهمنشستهایموتلویزیونروشناست.یکیازجوانها،کهحوصلهاشازشنیدناخبار
سررفتهاست،کانالتلویزیونراعوضمیکندورویبرنامهایمیگذاردکهعدهایجوان
باقیافههایعجیبولباسهایعجیبتررادرحالاجراییکآهنگنش���انمیدهد.
موسیقیگوشخراشاستوهمه،مثلاینکهکسیداردکتکشانمیزند،فریادمیکشند.آدم
ازحرکاتدستوسروبدنوپیچوتابیکهبهخودمیدهند،دلشورهمیگرید.مدتهاست

دلمازدستاینگروههایجوانبهاصطالحپانک )Punk( پراست.
بهچندجوانیکهآنجانشستهانداعرتاضمیکنم:»بابا،اینچهقیافهایست؟شماجوانها

ازاینموسیقیوقیافههالذتهممیبرید؟«
درحایلکهچشمشانراازرویصفحۀتلویزیونبرنمیدارندمیگویند:»آره،خیلیصفا

دارد،حالمیکنیم!«
بانویدیگریمیگوید:»حیفآنموزیکهایوالسوتانگویرمانتیکوآنخوانندههای

خوشصداوخوشقیافهدورۀمانبود؟ببنیچهبرسرایننسلآمده!«
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باش���نیدنکلماتوالسوتانگوورمانتیک،جوانهامیزنندزیرخنده.یکیازآنها،که
خندهاشتلخیگزندهایهمدارد،میگوید:»ش���مابزرگترهاباایندنیاییکهبرایما
س���اختهاید،بااینهمهوحشتازجنگاتمی،وحش���تازشکستاقتصادی،وحشت
ازکمپیوتر،وحش���تازانفجارجمعیتوهزاروحش���تدیگر،توقعداریدهنوزمثلدورۀ
جوانیش���ماآنقدرآراموبیخیالباش���یمکهساعتهاتمیزومرتبواطوکرده،دستدر
دستهمدیگر،بهآهنگوالسدانوبآبیبرقصیمولذتبربیم؟چهخوشخیال؟آنچه
االنداریددرومیکنید،محصولهمانبذرهاییاستکهسالهاپیشکاشتید.تازهگناهش

راهمبهگردنمامیاندازید؟!«
سکوتمیکنموجوابشرانمیدهم.جوابیندارمبهاوبدهم.مگرحقیقتغریازاین
است؟بادستهایخودجنگلیساختهایموجوانهارادرآنرهاکردهایم.حاالکههراسان

فریادبرمیآورند،پرخاشمیکنیم:»صدایتاندرنیاید.متانتراازمایادبگریید!«

شنبه  10 نوامرب 1984
باالخرهونساردگریو)Vanessa Redgrave(،هرنپیشۀمشهورانگلیسیتبار،درماجرای
طرحدعوایشعلیهارکسرتسمفونیکبوستونبرندهشد.بنابوددرماهاکتربدوسالگذشته،
خانمردگریو-کهبهداشنتتمایالتسیاسیچپولیربالمشهوراست-همراهباارکسرت
سمفونیکبوستونقطعاتیرادکلمهکند.بهگفتۀبانویهرنپیشه،اینبرنامه،برایاعرتاض
بهتمایالتسیاس���یاووبهطوریکجانبهازس���ویرهربارکسرت،لغوشد.بههمنیدلیل
ویازارکسرتسمفونیکبوستون،یکمیلیونودویستهزاردالرخسارتمطالبهکردکه
قاضیدادگاهباصدهزاردالرآنموافقتنمودودرعنیحالنظردادکهلغوبرنامهبهعلت

اعرتاضبهباورهایسیاسیاونبودهاست.
ایننکتهکهونساردگریوازچهگروهیجانبداریمیکندیاباچهگروهیمخالفاست،در
اینجاموردبحثنیست.آنچهسختموردتوجهمقرارمیگریدایناستکه،درهرگوشۀ
دنیا،اگربرایگرفنتحقیکهفکرمیکنیپایمالش���دهاستبهجنگبامدعیاننروی،
هرگزآنرابهدستنخواهیآورد.البتهخیلیوقتها،اینمبارزهبسیارگرانتماممیشود
وهمهکسهمموفقبهگرفنتحقخویشنمیش���ود.ویلبازهممبارزه،برایدستیابیبه
هدفوآرمانیکهبهآنمعتقدی،کاریقابلستایشوکوششیدرراهاثباتحقانیتاست.



بهیادبیژنمفید

تاالر بیست  و پنج  شهریور - شانزده  سال  پیش 
بیژنمفیدرابانمایشنامۀشهرقصهشناختموکلماتشبهجانمنشست.دوسهسایلبودقلم
بهدستگرفتهبودموتشنۀیادگرییودانسنت.هنوزبهدنبالخودمیگشتمواینکهچگونه
حرفمرارویکاغذبیاورم.آنزمانُدور،ُدورنویس���ندگانیبودکهلغتپردازیمیکردند،
پیچیدهمینوش���تندوفضلفروشیپیش���هکردهبودند.نوشتههایش���انراکهمیخواندی
نمیفهمیدیچهمیگویند،همهشیفتۀکلماتیباطننیتازهوجمالتیطوالنیبودند.گیجو
منگبهجامیماندیکهچگونهگرۀنوشتهرابازکنی.بیژنمفیددرآنمیان،بهدادرسید:
باآننثرروانوساده،کالمشیواودرونمایۀشریین.هریکجملهویکقطعهازگفتارش
پرازمعنابودوآنچناندلچسبکهذوقزدهمیشدی،درستمثلکسیکهگمشدهایرا

یافتهباشد.
پسمیتوانحرفدلرازد.میتوانفریاداعرتاضبرآوردومیتوانحساسیتهارانقش
زدبدونآنکهنیازیبهگیجکردنشنوندهوخوانندهداشتهباشی!میتوانتلخیهاراپیش
رویدیگریگذارد-صافوپوستکندهوبیابهام-بدونآنکهسنگینیباروجودیک
اندرزگویپرمدعارارویش���انۀطرفمقابلبگذاریوفرارشبدهی.البتهاینکاربس
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مشکلبود،ویلچهزیبامینمود.محضرشغنیمتبودوشاگردیاشیکآرزو.اورابر
مسندمرشدینشاندموبهدنبالمکتبشکشاندهشدم.پیامشبرانگیزانندهبودوازرنجیکه
میبردآگاهتمیکرد.کمبودهاونارساییهاراماهرانهدرقالبکلماتسادهمیریخت
وبعدازتومیپرس���ید:»حالیته؟«بیژنمفیدنش���اندادبامردمبای���دبازبانخودمردم
سخنگفت.دریغ!بسیاریازآنانکهمیتوانستندچننیکنند،آنچناندرپیچوخمبازیبا
واژگانگرفتاربودندکهشنوندهوخوانندهرابهکلیازیادبردند.حیفکهنثرنویسانیچون

بیژنمفیدراکمداشتیم.

تاالر انجمن  ایران  و امریکا - ده  سال  پیش 
بچههایمرابهتماشایشاپرکخانمبردهبودم.جشنوارۀفیلموتئاترکودکانبود.درطول
اجرایبرنامه،گهگاهبهقیافۀبچههاییکهسالنراپرکردهبودند،دقیقمیشدم.ازکوچک
وبزرگرویصندلیشاننشستهبودند،ویلمثلاینکههمهدرحالپروازبودند.طننینوای
موسیقیونثرموزوننمایشنامههمگیراهیجانزدهکردهبودوشوردیدارصورتکهاییکه
رویصحنهحرکتمیکردندحالش���انآوردهبود.درچارچوبهمنیجشنواره،فیلمهاو
نمایشنامههایدیگریهمعرضهشدندکهبهنامبچههاساختهشدهبودندویلهیچکششی
برایآنهانداش���تند.بیژنمفید،قصهگ���ویبزرگترها،اینباربچههارااس���ریکلمات
وگفتههایخودکردهبود.پسازپایاننمایش،بچههادلشاننمیآمدسالنراترککنند.
اگردس���تخودشانبودمیخواستند،ساعتهایدیگر،اینضیافتچشموگوشادامه
یابد.اولنیتجربۀبچههادررویاروییباتئاترچهشریینبود.شاپرکخانمدریچۀچشمآنها
رابهدنیاییناآش���نابازکردهبود.شخصیتهاینمایشنامهوداستانآن،تامدتها،برای
بچههاموضوعصحبتبود.نمایشرویشاناثرگذاشتهبودودوستشداشتند.اتفاقجالبی
رخدادهبود،ویلحیفکهبچههایماداستانسرایانینظریبیژنمفیدرابسیارکمداشتند.

دفرت رادیو امید - دو سال  پیش 
هنوزکاررادیوامیدآغازنشدهبود.عدهایعالقهمنددورهمگردآمدهبودیمتاطرحبرنامۀ
رادیوراپیادهکنیم.چندس���اعتیازهردریس���خنگفتیم.هرکسنظریمیدادوحرفی
میزد.بیژنمفیدساکتدرگوشهاینشستهوبهگوشبود.نوبتاوکهرسیددرچندجمله
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جانکالمرابیانکرد.
گفت:»مردم-دراینموقعیت-نهحالشنیدنقصۀلیلیومجنونرادارند،نهپندواندرز
را.مردمتشنۀدانسنتهستند.همهدارندخودشانغمغربتواندوهدوریراتجربهمیکنند.
برایش���انقصۀننهمنغریبمس���رندهید.امروز،بزرگترینخیانتبهمردم،خوابکردن
آنهاس���ت.اگرمیخواهندبخوابندبیدارشانکنیمواگربیدارندوسردرگم،کمکشانکنیم
راهشانراپیداکنند.درهرقالبیکهمیخواهیدبرنامهاجراکنیدبکنید-نمایش،شعر،طنز،
قصه-ویلازواقعیتدورنشوید.«درآخرسخنانشاضافهکرد:»بچههارافراموشنکنید،

بچههابایدباماباشندتایادشاننرود.وظیفۀمابسیارحساساست.«
اوراس���تمیگفتوبهگفتهاشهمایمانداشت.ازآنروزبارهااینرهنمودهارابهیاد
آوردم.حیفکهجامعۀماانس���انهایینظریبیژنمفیدرا-باچننیدیدگاهی-بسیارکم

داشت.

هرنکدۀ  هرنهای  زیبا - یک  سال  پیش 
درحیاطهرنکده،دورمیزکوچکینشس���تهایم.بیژنمفیدوچندهرنمنددیگر-کهبرای
آموزشفرهنگوهرنایرانبهنوجوانانما-دورهمجمعشدهاندواینمرکزرابهوجود
آوردهاند،درانتظارورودشاگردانعالقهمندنشستهاندوباهمحرفمیزنند.ازروزیکه
اینهرنکدهآغازبهکارکردهاس���ت،بیشازدهپانزدهنفردرکالسهایموسیقی،نقاشی،
تئاتروخطاطیآنثبتنامنکردهاند.بسیاریازکالسهاتشکیلنشدهاندچونهرنجوبه
اندازۀکافیندارند.گلهازبیتوجهیمردموپدرومادرهانسبتبههرناصیلایرانیاست.
بیژنمفیدمیگوید:»بچههابازحمتزیاداینهرنکدهراروبهراهکردهاند.همۀماآمادهایم
تانگذاریم،درمیانایرانیهایاینجا،هرنوموس���یقیس���نتیفراموششود.مردمزیاددل
نمیدهند،ویلمنامیدوارم.حتماًتاچندوقتدیگردورمانجمعمیشوند.«گماننکنم
زیاددورشانجمعشوند.فرصتهاییکهازدسترفتومیرودقابلجربانهمنیست.مگر
چندهرنمندباارزشرامیشناسیدکهحاضرباشند-اینچننیبیریا-ازخودمایهبگذارند
تاآنچهراکهدرسینهدارندبهدیگرانمنتقلکنند؟حیفکههرنمندانینظریبیژنمفیدرادر

اینزمانکمداریم!حیفکهفرصتبهرهگرییازمحضرشانراآسانازدستمیدهیم!
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دفرت رادیو امید - شش  ماه  پیش 
بیژنمفیدواردمیشود.دردستشیکبستهکتابونوشتهاست:کتابهایداستانکودکان.
اینهارادوسهماهپیشبهاووامدادهامتابااستفادهازبرخیقصهها،یکبرنامۀرادیویی
ویژۀکودکانراراهبیندازد.کارراهاندازیبرنامۀبچههامرتببهتعویقمیافتدوباالخره
بی���ژنمفیدکتابهاوقصههارابرایمپسمیآورد.حالشخوشنیس���ت،انگاردرعالم
دیگریاست.زیادبهآنچهپریامونشمیگذردتوجهیندارد،خیلیالغرشدهاست.ظرف
ش���شماهگذشتهچندینبارسروکارشبهبیمارس���تانافتادهاست:نیمهشبوبهحالت
اضطراری.زیادبهحرفپزشکانشگوشنمیکندوتغیرییدربرنامهروزانهاشنمیدهد.

انگارازآخروعاقبتکارواهمهایندارد.
بستهرارویمیزمیگذاردومیگوید:»حالوحوصلهندارم،باشددریکفرصتدیگر

برنامهایجورمیکنم.حاالنمیتوانم!کتابهایترابربمباداگمشوند.«
اینآخریندیدارمابود.حیفازبیژنمفید،کاشکمیهمدلشبهحالخودشمیسوخت!

جمعه  شانزدهم  نوامرب 1984
ازدیداراعظمهمسرسیاهپوشبیژنمفیدبازگشتهام.

فری���دهفرجامهمس���راولبیژنمفیدازس���وئدبرایآخرینوداعباپ���دردوفرزندشبه
لوسآنجلسآمدهاس���ت.جایجمیلهنداییهمسردوموهرنپیشۀزننمایشنامههایبیژن

مفیدودوفرزنداودراینجمعخایلاست.

درشهرقصهها
کهتابشخورشید،قرنها

چشمانخستۀمارامددنکرد،
هرچندگاهدمی،
یکنورناب
درپهنۀافق

دردوردستدور
سوسوزدوبرفت.
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امادریغ!
ماشوقمالقاتنوررانداشتیم.
مااوجتابشستارهرانشناختیم.

مابیخیالدرخششیکشیشهرا
ازبرقیکستارهفراترگذاشتیم.

آنگاهروزفاجعه،
درحسرتدیدارنورناب،
درژرفایتاریکیغروب،

فریادشکوهبهلبهاگذاشتیم.
آنروزدرغمازدستدادنش
اندوهگنیونوحهگرشدیم.

بیژن،
نقاششهرکوران

نوازندۀدیارکرانبودو
فریاددردبیداری.

آنچهبرایقصهگو،بیشکحرامبود.
درشهرغصهها،

یکقصهگوبایدترابهخوابیگرانفروبرد،
خوابگرانبیغمی.

بیژن،
اینقصهگویشهرغم،
مارابهخوابنربد،

ماراکرخنکرد،
برجانمانضربهزد.
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بیژن،
اینقصهگویشهرما،

هرذرۀفسانهرا
برقطرهایازخونخودنشاند،

درجامجانماچکاند.
اماچهشدکهما

بیاعتنا
تحلیلرفنتویرانظارهگرشدیم؟

یکشنبه18نوامرب1984
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دوشنبه  19 نوامرب 1984
درطولدوس���ههفتۀگذش���ته،هرروزوهرس���اعت،خربیازیکگوش���ۀدنیادرمورد
آخریندستاوردهایشگفتانگیزعلمودانششنیدیم.دریکگوشه،فکروذکرعدهای
دانش���مندراسفینه،موشکفضاوکراتدیگربهخودمشغولکردهاست.دریکنقطه،
عدهایدستاندرکارساخنتقلبمصنوعیهستند.درهزارانآزمایشگاهپزشکی،ژنها
تغیریشکلدادهمیشوند،سلولهازیرذرهبنیمیروند،میکربها،باکرتیهاوگلبولهابه
صورتهایگوناگونبهآزمایشگذاردهمیشوند.دراتاقجراحیبیمارستانی،قلبیک
میمونبهجایقلبیکانس���انگذاردهمیشود.دربیمارستاندیگری،کلیهوجگرپیوند
دادهمیشود.درکارخانجاتکمپیوترس���ازیوآدممصنوعیسازی،هرساعتاخرتاعی
شگرفجایدیگریرامیگرید.خالصهبشرامروزباچنانسرعتیبهسویپیشرفتهای
تکنول���وژیوعلمیمیرودکهاخرتاعاتتازه،هنوزرونقنگرفتهکهنهمیش���وندوازکار
میافتند.درمقالهایمیخواندمشماراخرتاعاتواکتشافاتوتعداددانشمندانونوابغ
قرنبیستم،بهتنهاییازمخرتعانوکاشفانودانشمندانتمامقرونگذشتهزندگیبشربیشرت
است.باوجوداینتعجبآورنیستکههمنیبشرهنوزدرمقابلبسیاریازپدیدهها،چون
انسانعصرحجر،بدونسالحوضعیفومقهورطبیعتاست؟آیاهیچمعلوماستکهدر

اینجنگنابرابرانسانوطبیعت،پریوزینهاییباکیست؟

سه شنبه  20 نوامرب 1984
اگردوخربکاماًلمتفاوتودرعنیحالیکسانرا،کهدرطولهفتۀگذشتهواینهفتهرخ
دادند،باهممقایسهکنیم،یکسؤالمهمواساسیپیشرویماگذاشتهمیشود.خرباول
مربوطبهبازگش���تاسوتالناآیللویوا)Svetlana Alliluyeva( دخرتاستالنیبهشوروی،
پسازهفدهسالپناهندگیوزندگیدرغرباست.خربدوممربوطبهفرارصدونوزده
تنسرنشنییککشتیلهستانیاستکهاززمانکوتاهکنارهگرفنتکشتیدربندرهامبورگ
اس���تفادهکردندوبهآلمانغربیپناهندهشدند.اماس���ؤال:»بشردرپییافنتناکجاآباد،
آرمانش���هر،بهشتموعودتاکیوچههنگامبایدسرگردانوآوارهباشد؟«سرابفریبنده
وجذابیوتوپیا )Utopia(  کهقرنهابش���ررابهخودمشغولکردهاستباالخرهصورت
حقیقتخواهدگرفت؟یااینکهماانس���انهاچوننوکقلمپرگاردرایندایرۀبس���تهدور
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خواهیمزدوراهبهجایینخواهیمبرد؟کوچکردنهاومهاجرتهایانسان،بهامیددسرتسی
بهس���رزمینیکهدرآنازجوروس���تموظلموخشونتوبیعدالتیخربینباشد،هنوزو
همچنانادامهدارد.شرقیانبهمعجزۀغربچشمدوختهاندوساحلنشینانکرانههایغرب،
خوشبختیوسعادترادرشرقمیجویند.اگرکسیسراغیازآنداردماراهمخربکند!

چهارشنبه  21 نوامرب 1984
میگویندآنچهانس���انراازس���ایرحیواناتمتمایزمیکندواوراشایس���تۀلقباشرف
مخلوقاتمیسازدتنهاقدرتتکلموخندیدننیست،چونبرخیازحیواناتمیتوانند
سخنبگویندوبرخیازآناننیزقادربهخندیدنهستند.آنچهکهدرهیچجانداردیگریجز
انساندیدهنمیشودووجودنداردحافظهاست،یعنیقدرتبهخاطرسرپدنویادآوری.
باتکیهبههمنیامتیازپرارزشاستکهبشردرجایگاهکنونیاشنشستهاستوبرجهان
حکومتمیکند.انسان،گذش���تهرابهیادمیآوردوبابهرهگرییازآزمونهایپیشنی،هر
روزگامیبهجلوبرمیدارد.اماحافظه،اینسالحمؤثروبرنده،مثلهرپدیدۀدیگر،درکنار
ارمغانهاییکهبرایبش���رمیآورد،رنجواندوهوتنشهایفراوانیرانیزباعثمیشود.
بهگمانمنکینهتوزیوانتقامجویییکیازدستاوردهاییادوحافظهاستکهآتششبد

میسوزاندوبسیارمیسوزاند،بهویژهاگردراثرزخمیعمیقبهوجودآمدهباشد.
حدودچهاردههازوقوعجنگجهانیدوممیگذرد،ویلهنوزدرمیانمردمجهان،کسانی
هستندکهگذشتاینهمهسال،آتشخشمونفرتشانرا-ازکرداربسیاریازجنایتکاران
دورۀجنگ-سردنکردهاست.هنوزگروهزیادیدرپییافنتمردهیازندۀانسانهایپریی
هستندکه،سییاچهلسالپیش،انسانیاانسانهاییراکشتندوسوزاندند.اینهاچهبا
اعتقادوجدیتاینکاررادنبالمیکنندچونهرگزعظمتفاجعهراازیادنربدهاند.نه،این

یکیرانبایدفراموشکرد،هرچندیادآوریاشبههیچرویدلچسبنیست.

پنج شنبه  22 نوامرب 1984
امروزدرایاالتمتحده،کشورمیزبانما،روزشکرگزاری)Thanksgiving Day( است،

سالگردروزیکهچندسرخپوستبهچندغریبۀگرسنهبوقلمونیهدیهکردند.
ازچندروزپیش،اغلبخربهایداخلامریکاتحتالشعاعنامبوقلمون،اینماکیانسیاه
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بدقوارهوسفتگوش���ت،قرارگرفتهاس���ت.بوقلمونگاهآنقدرپرمیخوردکهنمیتواند
ازجایشتکانبخوردوگاهآنقدرخودراگرس���نگیمیدهدکهنفسیبرایشنمیماند.
بوقلمونبهحماقتودوروبودنهمشهرتدارد.درهرحال،امروزسفرۀامریکاییهابا
بوقلمونهایسرخشدۀاشتهاآوررنگنیمیشود،تاافرادخانوادهدرکنارهمبهسورچرانی
مشغولشوندوبهشکرگزاریوادار.امروزدرعنیحال،فرصتیاستتادرکناراینادای
وظیفۀبسیارمهمانس���انی-کهاگرنکنیکفراننعمتاست-ازخودبرپسی:»چهکار
دیگریمیتوانستیانجامبدهیکهندادی؟چهکاریازدستتبرایدیگرانبرمیآمدکه
نکردی؟«درآنلحظاتیکهسریوپرمیخوریم،بدنیستازخودبرپسیم:»درسالگذشته
چهمیتوانستیمبکنیمتاازسنگینیبارکسیبکاهیمکهنکردیم؟«گرچهبایدبرایدادههاو

داشتههاشکرگزاربودویلهمزمانمیتوانبرایندادههاونداشتههانیزفکریکرد.

جمعه  23 نوامرب 1984
وقتیپس���رمواردخانهشد،یکشاخۀس���بز-کهچندگلیاسزردرنگخوشبورویش

روئیدهبود-دردستداشت.
شاخهگلرابهدستمدادوگفت:»اینهمونگلیهکهخیلیدوستشداری؟«

ذوقزدهگفتم:پیچامنیالدوله!کجابود؟
گفت:»رویتپۀپاینیخونه!«

گلهارابوکردم،بوکردموبوکردم.رگهایازبویآشنایپیچامنیالدولۀدیوارپشتیخانۀ
آقایآشتیانیهمسایۀکوچۀدورانکودکیامراداشت.ویلآنیاسکجاواینیکیکجا؟
بوییاسهایمنزلآقایآشتیانی،همراهبابویزعفرانشلهزردنذریروزهایمحرم،که
دردیگهایبزرگمسی-رویهیزمودروسطحیاط-پختهمیشد،دوعطرمطبوعو
خاطرهانگیزسالهایدوربچگیامهستند.بویگلهاییاسیکهپسرمبهدستمدادمرابر

بالیادهانشاندوبهتهرانبرد-تهرانسالهایسی.
صندیلراجلوکشیدموبیاختیارقصۀتکراریگذشتهراازنوآغازکردم:»میدوننیبچهها،
اونوقتانهتلویزیونبود،نهویدئوگیمبود،نهاسباببازیایمختلفیکهبچههایحاالدارن.
بزرگترینتفریحماروزیبودکهپدرومادرتصمیممیگرفنتبربنمونسرپل،یهباللیا
یهفالگردوبرامونبخرنبعدگش���تیبزنیموسواراتوبوسبشیموبرگردیمخونه.چهراه
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درازیبودازس���رپلتاخیابانکاخ:پلۀاول،پلۀدوم،آبش���ار...بیشرتاوقاترویصندیل
اتوبوسخوابمونمیبرد.روزپخنتش���لهزردنذریهمروزتفریحمابچههابود.وقتیته
دیگروباانگشتپاکمیکردیموانگشتامونولیسمیزدیموتمامسروصورتوچسبناک
میکردیم،کیفدنیارومیبردیم!وقتیآقایآشتیانیدوروبرپیچامنیالدولهاشنبودوما
میتونس���تیمدزدکییکگلیاسبکنیموتویموهامونفروکنیم،چهعشقیمیکردیم!
ویلدلهرههمداش���تیمکهمباداازراهبرس���هوگلیاسوتودستمونببینهودعوامونبکنه!
میدوننیمادخرتاکهمثلدخرتایحاالاینهمهوسیلۀبزکودوزکوآرایشنداشتیم،همۀ
ایناحکمکیمیاداشت.اونوقتا،روزایمهمونی،صبحزودبلندمیشدیممیوههایدرخت
مرواریدوکهگردوس���فیدبودنمیچیدیم،ازتویسوزنونخردمیکردیمومثلگردنبند

دورگردنمونمیانداختیم...«
صدایپسرمازنومرابهداخلآشپزخانهبازگرداند:»درختمرواریدکدومهدیگه؟«

-سالهاستچننیدرختیندیدهام،ویلوقتیبچهبودمتوهمۀخونههابود.چهدرخت
قشنگیبود!ماازهرچیتوبچگیداشتیملذتمیبردیم.ویلشماها،شمابچههایامروز

اینهمهچیززیردستوپاتونریختهوارزشهیچکدومونمیدوننی.«
پسرمبلندشدراهافتادوزیرلبغرزد:»عجبغلطیکردیمبراتگلآوردیمباباجون!«

شنبه  24 نوامرب 1984
ازصبحزودداردبارانمیبارد-ریزوتند.هواحسابیخنکشدهوپشتشیشههاراکمی
بخارگرفتهاست.اینروزهاهواخیلیزودتاریکمیشود.شبهایطوالنیوسردپائیز
فرصتمناسبیاستتاآدمبادوستانشبنشیندوگپیبزندوازهردرسخنیبراند.نمیدانم
حالوهوایاینشبهاچگونهاستکهمیتوانیراحتچندینساعتبنشینی،بگویی
وبشنوی،گاهعصبانیش���وی،گاهاعرتاضکنیوگاهبخندی،بهشرطیکهخانمیاآقای

لقمهشماربگذارد.
منزلدوستیمهمانهستیم.خانمصاحبخانهمشغولپذیراییاستومامهماناندرحال
خوردنوگپزدن.هرکسبنابهسلیقهوآگاهیخوددربحثوگفتگوشرکتمیکندو
چیزیمیگوید.ویلخانمیاآقایلقمهشمارتمامحواسوفکرشاینستکهببینددیگران
چهمیخورندیاچهنمیخورند.اینعادتبس���یارآزاردهندۀبعضیدوس���تان،آدمرااز
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اشتهامیاندازدودس���تپاچهمیکند.اگربخوریمیگوید:»وایاینهمهچربیبرایت
ضرردارد!«یا»چقدرگوشتمیخوری؟«یا»اینشریینیخیلیپرکالریاست«یا»چرا
چاییراباخرمامیخوری؟...«آنوقتآدمغذاونوشابهزهرمارشمیشود.اگرنخوری،
میگوید:»بازمرژیم؟چقدرنخوردن؟باالخرهخودتراازبنیمیبری،بخورجانمدنیا
دوروزه!«اگرکمبخورییکحرفداردبزند،اگرزیادبخورییکحرفدیگر.خالصه
درتمامطولشبیامدتمهمانی،حواسخانمیاآقایلقمهشماربهجایاینکهبهبشقاب
ولیوانخودشباشدبهبشقابولیواندیگراناست.منازاینآدمهاخیلیشکارمچون
معتقدمخوردنونخوردنوانتخابنوعغذابهخودش���خصبستگیداردوغریازپدر
ومادر،ک���هدردورانکودکیبهاندازۀکافیبخورونخوربرایبچهردیفمیکنند،کس
دیگرینبایدبهخوداجازهدهد،دریکمحیطتفننیمثلرستورانیامهمانی،دستبه
آموزشبهداشتوتغذیهبزندوبهغذاخوردنیکانسانبالغدیگرکاریداشتهباشد.

دوشنبه  26 نوامرب 1984
درمیانماایرانیان،چهدرداخلایرانوچهخارج،کسیوجودنداردکهبتواندبگویدوقوع
انقالباس���المیدرزندگیاشاثرینداشتهاست.البتهمثبتیامنفیبودنایناثرجای
صحبتوبحثدارد،ویلدرهرحالجایپایاینرویداددرزندگییکایکماروشن
اس���ت.آنچهکهدراینروند،بیشازهمهدس���تخوشدگرگونیشده،باورهاواعتقادات
مذهبیماملتاست.تقریباًهمۀمادرارزیابیونگرشخودبهمذهب،تغیریمحسوسو
قابلتوجهیدادهایم:عدهایمذهبیترشدهاندوجاذبۀتازهایدردینیافتهاندکهگوییقباًل
ازآنخربنداشتند:عدهایبکلیُهرُهریمذهبشدهاند؛عدهایبهجنگباخداپرستی
رفتهاندوبراینباورپامیفشارندکهخداوجودنداردواگرهمداردعادلنیست؛عدهای
نیزازمذهبخویشرویبرگرداندهاندومذهبیتازهبرگزیدهاند.درهرحالکمرتکس���ی
استکه-درطولعمرخودبهاندازۀاینچندسال-دربارۀمذهبفکرکردهواصولو

فروعآنرازیرسؤالبردهباشد.
دردوهفتۀگذشته،تصمیمگرفتمنسبتبهاینمسئلهتوجهبیشرتیبکنموبهدیدارگروههای
مختلفایرانیانکه،تحتعنوانمذهبومسلک،درلوسآنجلسگردهممیآیندبروم.
بهجلساتگوناگونیسرزدموبههرجا،کهنشانیازاینگردهماییهایافتم،رفتم.نتیجه
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جال���ببود:گروهزیادیازایرانیانلوسآنجلسفکرمیکننددرجریاناینجابهجاییبا
خودبیگانهشدهاندویاخدایخویشراگمکردهاند،درنتیجهباحرارتزیادبهجستجوی
خدایگمشدۀخویشبرخاستهاندوآنرادرهرکویوبرزنیمیجویند.درگوشهوکنارشهر
لوسآنجلس،هرروزهاجتماعاتعجیبوغریبیازایرانیانتشکیلمیشودکهباورکردنی
نیست.درایننشس���تهاکهتحتناممسجدوکلیساوکنیساومحفلوخانقاهوکنشت
وانجمنبرپامیش���ود،تعدادزیادیجوانکمسنوسالنیزدیدهمیشوند.اینجوانان
بهگونهایباورنکردنیوافراطیبهسویمذهبها،مکتبهاومسلکهاییکهبرخیاز
آنهارادراینجا)Cult( میخوانندکش���یدهشدهاندوهرروزبیشازگذشتهازخانوادهو

هویتخوددورمیشوند.
ماراباشکهفکرمیکردیمازدستمذهبومسلکومکتبجستیم!

سه شنبه  27 نوامرب 1984
یادممیآیدزمان���ی،برایفراگریییوگابهکالسیکخانمهندیمیرفتمتااینورزش
آسایشجس���موروحرایادبگریم.گاهیدرحالانجامحرکاتورزشی،پسازاینکهبه
دس���تورمربییوگا،پاهارابههمگرهمیزدیم،انگش���تاندسترادرحالتخاصینگاه
میداش���تیم،گردنرابهس���وییخممیکردیموکمررابهطرفدیگرمیکشاندیم،خانم
میگفت:»وحاالریلکس)Relax(!«هربارپسازشنیدناینجمله،منیکیخندهام
میگرفتوبهاومیگفتم:»بااینهمهگرهایکهبهبدنش���اگردانتمیاندازیچگونه
انتظارداریعضالترارهاکنند؟«حاالحکایتماانس���انهادردنیایامروزاست.هر
بام���داد،تاپایم���انراازرختخواببهزمنیمیگذاریم،آنچن���انموردهجوماخباربدو
حوادثناگوارقرارمیگرییمکهوقتییکمعلماخالق،یکناصحیایکروانش���ناس
میگوید:»س���عیکنآرامشخودتراحفظکنی.«زهرخندیرویلبانتمینشیندکه:

»چیفرمودید؟آرامش؟چگونه؟«

چهارشنبه  28 نوامرب 1984
درباشگاهمطب�وعاتلوسآنجلس)LA Press Club( سمین�اریکروزۀروزنامهنگاری
برگزاراس���ت.چندینتنازروزنامهنگارانوتلویزیونیهایباس���ابقهوباتجربۀایندیار،
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درس���مینارشرکتدارندوسخرنانیمیکنند.هرکسازتجربیاتوشیوۀکارخودسخن
میگویدوبهسؤالهاپاسخمیدهد.

فردوالرتز)Fred Walters(یکگویندۀقدیمیرادیومیگوید:»بزرگرتیناش���تباهیک
روزنامهنگارایناستکهبگویدآنچهمنبرایشمامینویسمیامیگویم،بیسابقهاستو

تابهحالاتفاقنیفتاده.ازهمنیلحظهخربنگاراعتبارخودراازدستمیدهد.«
چاکهیلینجر)Chuck Hillinger(نویسندۀلوسآنجلستایمزمیگوید:»هرموجودی
براییکروزنامهنگارواقعییکقهرماناس���توداس���تانزندگیاشیکافسانه.هر

انسانیمیتواندموضوعیکمطلبیانوشتۀاستثناییقراربگرید.«
رال��فاس���توری)RalphStory(گوین���دۀخربکان���الدوتلویزی���ونلوسآنجل���س،
روزنامهنگاریک���هموهای���شرادرای���نکارس���فیدکردهاس���ت،میگوید:»مناس���م
ش���یوۀخربرس���انیامریکاییرابهتقلی���دازمکدانال���دز)Mc. Donald's(،مکنیوز
)Mc. News(  گذاشتهام،چوناخبار،کمیازهمهچیزاست،ویلیکچیزکاملنیست.«

اس���نتچامربز)Stan Chambers(  گزارش���گرخربتلویزیونکانالهفتمیگوید:»اگر
بهعنوانیکخربنگارفکرمیکن���یباقطعکردنپایغولها،آدمهایمعمویلرابلندتر

میکنی،سختدراشتباهی!«
کلی���وهرم���ن)Cleve Herman(روزنامهن���گارهرالدتریبوندرتعریفسادهنویس���ی
وکوتاهنویسیازابراهاملینکن)Abraham Lincoln( نقلقولمیکندکه»منفرصت

نامۀکوتاهنوشنتراندارم،بنابراینیکنامۀطوالنیمینویسم.«
جالبترازهمه-دراینبرنامهکهپنجس���اعتطولکش���یدودهسخرنانداشت-اینکه
هیچکدامازس���خرنانان،یکدقیقهبیش���رتاززمانیکهبرایش���انتعینیشدهبود،سخن
نگفتندودرچارچوبزمانتعینیشدهباقیماندند.همبهزمانوساعاتودقایقخود

احرتامگذاشتندوهمبهدیگران.
صورتمس���ئله:»اگرقراربوداینسمینارباشرکتدهسخرنانایرانیانجامپذیرد،چند

ساعتطولمیکشید؟

پنج شنبه  29 نوامرب 1984
بامدادامروز،هنگامیکهچشمازخوابگشودمهواابریوگرفتهبود.خیابانراکهنگاهکردم
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ذوقزده،نمسبکیازبارانصبحگاهیرارویآسفالتدیدم.برگدرختاننشانازاین
داشتکهدمصبحبارانریزوزودگذریباریدهاستویلنیمهکارهماندهوسرورویشهر
راآنچنانکهبایدتروتمیزنکردهاست.یادمنمیآیدازآخرینباریکهبارانباریدهبودچه
مدتیگذشتهاست.دراینشهر،بهراستیکمبارانمیباردودلآدمبراییکروزبارانی
ومهآلودوگرفتهتنگمیش���ود.درلوسآنجلس،ازبسآفتابمیتابد،آدمازجانخود
سریمیشودوکمیدگرگونیراباآزمندیازآسمانمیطلبد.کاشآسمانبامامهربانشود
وامروزبارانببارد.روزهایبارانیدوستداش���تنیودلچسبهستند،حالوهوایشهر
راجوردیگرمیکنندوقابلتنفس.بیجهتنیستکهشعرااینهمهدربارۀبارانگفتهاند
وس���رودهاند.هوایبارانیروحانس���انرالطافتمیدهد.درخانهرابازمیکنموهوای
مرطوببامدادیراباولعبهداخلریههامیفرستم.قطراتظریفبارانهنوزدرهوامعلق

هستند.چهصفاییکردهبودسهرابسپهریازریزشباران،هنگامیکهسرودهبود:
چرتهارابایدبست.
زیربارانبایدرفت.

فکررا،خاطرهرا،زیربارانبایدبرد.
باهمهمردمشهر،زیربارانبایدرفت.

دوسترازیربارانبایددید.
عشقرازیربارانبایدجست

جمعه  30 نوامرب 1984
کتابجدیدی،کهحاصلکاردوستیعالقهمنداست،بهدستمرسیدهومشغولمطالعۀآن
هستم.کتابایرانیانبرونمرزیونمونۀلوسآنجلسیآننگارشخانمدکرتشهنازمصلحی،
پژوهش���یاستدقیقدرموردایرانیانوسازمانومؤسساتمختلفیکهبهوسیلۀایرانیان
ادارهمیش���ود.درالبهالینوش���تهها،نکاتجالبیبهچشممیخورد.دربخشیتحت
عنوان»اشکاالتاساسیووجوهمشرتکمؤسساتایرانیدرلوسآنجلس«ایننکات

رامیتوانمشاهدهکرد:
اول-تکراروتشابهکهدرهمۀزمینههابهچشممیخورد.درحایلکهبسیاریازجنبههای
اجتماعیایرانیموردتوجهقرارنگرفتهاست،دریکزمینه،چندینمؤسسهباداشنتیک
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نوعطبیعتویکنوعهدفبهکارمشغولند.
دوم-جمعشدنچندینزمینۀکاریدریکمؤسسه.

سوم-دخالتدروظایفوبرنامههایمؤسساتدیگر.
چهارم-کمیخالقیتوآسانطلبی.
پنجم-کمبودنظمومقرراتکافی.

ششم-مش���ارکتنکردنمدیرانمؤسساتدرآموزشاجتماعیمردمکهازنظرنویسنده
همانتربیتسیاسیاستودلیلاصلیآنکمبودعواملیچونانگیزه،اعتماد،احساس

امنیتوشورهمکاریاست.

شنبه  اول  دسامرب 1984
خوبمثلاینکهاگرازش���مابرپس���ند:»درش���هرچهخرب؟«بهجایجوابمعمولو
همیش���گی»خربمهمینیست«چندخربداغودس���تاولداریدکهنشانۀشلوغیشهر
است.اینطورنیست؟ازچپوراستاعالمیهوبیانیهصادرمیشودوماهمچنانگیج
ومنگبهجاماندهایم.ظهرمدیریتکانال18تلویزیونباپوزشخواهیبهتماشاگرانقول
میدهدکهازاینپسبروبچههایایرانی)یعنیتلویزیونیها(سربهراهومؤدبمیشوندو
دستازفحشدادنوبدوبریاهگفنتبهیکدیگربرمیدارند.یعنیآشآنقدرشوربودکه...
همفهمید.سرشبمیشنویمدرجریانیکجلسه،گروهیریختهاندوشیشههایاتومبیل
شرکتکنندگاندرسخرنانیراخوردکردهاندوکاربهپلیسکشیدهاست.بله،فضاحسابی
وس���رتنوسراسرزدوخورداست.هردونفردرگوشهای،هرچندنفردرجمعی،هرگروه
درمنطقهایبهجانهمافتادهاند.دستاندرکارانرسانههایهمگانیایرانیلوسآنجلس

رامیگویم.
هرچهبگنددنمکشمیزنندوایبهوقتیکهبگنددنمک



منوبزرگراه405

دومنی  سالگرد رادیو امید
درستدوسالاستکهمنوبزرگراه405-درفاصلۀبنیدوخروجیمالهلندوهاتورن
بولوارد)Hawthorn Blvd(-هفتهایچندشب،هنگامیکهشورزندگیدرلوسآنجلس
روبهآرامشمیگذارد،باهمقرارمالقاتداریم.بزرگراه405همواره،باگشادهروییازمن
استقبالمیکند.منازسرعادت،درحایلکهدستهایمرابهفرماناتومبیلچسباندهام،به
سرعتتریهایچراغبرقدوطرفجادهراپشتسرمیگذارموبهاستقبالهیجانیتازه
میروم.بهخودمیگویم:»ببینمامشبچهخربمیشود؟«وازاینپرسشبهشوقمیآیم.
ش���بهایزیادیاینمسریراتنهاپیمودهام،گاهنیزهمراهانیدرکنارمنشستندتاطوالنی
بودنراهرادرنظرمکوتاهکنند.ویلاینراههیچبهنظرمنطوالنینمیآید.منبزرگراه405
رابسیاردوستدارم-ازتمامبزرگراههایلوسآنجلسبیشرت.درحایلکهسایربزرگراهها
مراازیکجایناشناسبهمحلناشناسدیگریهدایتمیکنند،بزرگراه405مراازخانۀ
اولمبهخانۀدومممیبردوهمچونیکراهنمایقابلاعتماد،بهمحیطآشناییهدایت
میکندکهظرفبیستسالگذشته،طبیعتدیگرمبهشمارمیرفتهاست؛چونبندنافیکه
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جننیرابهمادروصلمیکند،مرابهدیدارپارهایازتنممیبرد؛ازخانهایکهدرآنروزهای
خوبوبدراپش���تسرمیگذارم،بهجایگاهیمیبردکهخودرادرمیانهموطنانموبا
آنهامیبینم-بهتهرانکوچک؛وعاقبتبهاتاقکیمیرساندکهبیشازهرجایدیگر
لوسآنجلس،طننیدلنشنینوایموس���یقیایرانی،سخننغزفارسیوروحیهوخلقیات
ایرانی،درذراتهوایشمعلقاس���ت.دراستودیویکوچکرادیوامید،ازآنزمانکهآرم
آغازبرنامهپخشمیشودتاآنلحظهکهبهپایانبرنامهنزدیکمیشویم،مندرایرانمواین
برایمیکمعجزهاست.برایکسیکهششسالاستچشمشبهدنبالیکاثر،یکردو

یکنشانازایراندرهرگوشهایمیگردد،یکغنیمتاست.
بزرگ���راه405برایمنیادآورجادۀپهلویاس���تکههمانوس���یلۀارتباط���یخانهامبا
روزنامۀکیهانوخانهامباس���ازمانرادیووتلویزیونمل���یایرانبود:خیابانپهلویباآن
چنارهایسربلندوبرگهاییکهگاهسبزبودندوگاهنارنجیوزرد،باآنشاخههاییکهگاه
خشکوبدونبرگبودندوگاهتردوتازه.ایندرختها-پانزدهسالتمام-رفتوآمدم
رابهمحیطکارنظارهکردندوبابردباریشاهدروزهایخوشوناخوش،روزهایهیجان

وشور،روزهایخشمومهربانیوروزهایکاروگرفتاریامبودند.
بزرگ���راه405البت���ه،بهزیباییوخاطرهانگیزیجادۀپهلوینیس���ت-حداقلبرایمن
نیست.تریهایچراغبرقشهرگزجانشنیچنارهایخیابانپهلوینمیشوند.منظرۀتپههای
توس���ریخوردۀشماللوسآنجلس-درانتهایبزرگراه-هرگزنمیتواندکوسبرابریبا
ابهتوزیباییقلۀسرکشالربزبزند.ویلهمنیکهبامهربانیوسیلۀرسیدنمرابهفرستندۀ
رادی���وامیدفراهممیکند،همنیکهمرابربالخاطراتممینش���اندوراهرابرایپروازباز

میکند،موردعالقۀمناست.
امشب،دردومنیسالگردآغازکاررادیو،بازهمبرایاجرایبرنامهورفنتبهاستودیو،در

بزرگراه405رانندگیمیکنموبهگذشتهبرمیگردم.
دوسالاست،هنگامیکهشنوندگانپرمهررادیو،دربرخوردورویاروییبامن،بابزرگواری
ازاینبرنامهتعریفمیکنندوازمنتشکر،درپاسخشانمیگویم:»شمابرسرمنمنت
میگذاریدکهبهس���خنانمگوشمیدهید.«مناینجملهرادرنهایتصداقتمیگویم،
چونفکرمیکنمآنکهبایدسپاس���گزارباشدمنمکهفرصتیمییابمتاحرفهایمرابزنم
ودرددلوپیاممرابهگوشش���مابرسانم.چهبسیارارزشواالیاینصبوریهایشمارا
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میدانم.
بهحوایلخروجیس���انتامونیکا)Santa Monica(رسیدهام.بهیادمیآورم-درسپتامرب
1982-بهدنبالیکبیماریآزاردهنده،دربیمارستانسانتامونیکابسرتیشدموکاربهعمل
جراحیکشید.پزشکمعالجمعتقدبودبرایبهبودخودمسعیکافیبهخرجنمیدهم،یعنی
بهزبانخودمانیوادادهام.اوحقداشت،چونبیشازسهسالقلمبهدستنگرفتهبودم
وحرفهاییکهدردلمانباش���تهشدهبودرا،نهرویکاغذونهبرزبانآوردهبودم.آنگاه،
میکروفنرادیوامیدرادرمقابلمیافتمکهوس���یلهایبرایبرقراریارتباطمنباشنوندگان
ش���دو-درحایلکههن���وزبهبودکاملنیافتهبودم-فهمیدمچراب���اخودلجکردهبودم.
روزنامهنگار،نویسندهوگویندهایکهخواننده،مخاطبوشنوندهاینداشتهباشد،بهتاجری
میماندکهبهخاطرنداشنتخریدارورشکستهشدهباشد.وجودخریدار،رونقبازارکاسب
اس���توحضورخوانندهوشنونده،رونقبازارروزنامهنگار.گویا،درآنروزهایگیجیو
سرگردانی،پذیرفتهبودمکهدیگرهرگزدراینکشورغریب،فرصتیبراینوشنتوگفنتپیدا

نخواهمکرد.هنگامیکهاینامکاندستداد،برایمبسانیکمعجزهبود.
ب���هنیمۀراهرس���یدهاموبزرگراه405هنوزبهافکارماجازۀپ���روازمیدهد.بهیادمیآورم
هنگامیکههمکارمایرجگرگنیدرمقابلکاریکهداوطلبانهدررادیوانجاممیدهمزبانبه
سپاسمیگشاید،درپاسخشمیگویم:»منازشمامتشکرم«ودراینسخنخودسخت
صادقم.درروزگاریکهدوس���تانوهمکارانونزدیکانازهرفرصتیبرایضربهزدنبه
دیگریاستفادهمیکنند،دردورهایکهرقابتناسالمشیوۀرایجروزاست،درزمانهایکه
توهنیوحس���ادتوکینهوبغض،جانش���نیهرگونهمهرورزیشدهاست،نشسنتدرکنار
همکاریکهحرفهایاست،همکاریکهصدایشآرامشبخشاست،همکاریکهبهکارش
اعتقادداردوهمکاریکهحاضرنیس���تخودشرابههیچقیمتیبههیچکسبفروش���د،

فرصتباارزشیاستکهتوازآنبهرهمیگرییواینجایسپاسدارد.
درسمتراستبزرگراه405،چشممبهمحوطۀفرودگاهلوسآنجلسمیافتد.آنشبسرد
زمستانششسالپیشرابهیادمیآورمکهواردلوسآنجلسشدم.تصادفعجیبیاست،
آنشبهماوایلدسامرب-یعنیدرستششمدسامرب-بود.منقدمبهسرزمینیگذاشتمکه
نمیدانستمبرایچهمدتوچگونهپذیرایمخواهدشد.آنشببرایاولنیبار،بزرگراه
405رادیدموترسبرمداشت.درراهفکرمیکردم:»چگونهممکناستمناینراههارا
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یادبگریم؟چگونهبایدزندگیراازنودراینکشورآغازکنم؟منکهوجببهوجبخیابان
پهلوی،تکتکدرختهایچنارآنجاراویکیکپلهایکوچکسیمانیوآجریروی
نهردوطرفخیابانرامیشناسم،آیاهرگزبااینجادههاانسوالفتیخواهمیافت؟«از

ضبطصوتاتومبیلصدایگوگوشدرفضاپخشاست:
منوگنجشگایخونه،

دیدنتعادتمونه.
بههوایدیدنتو،

پرمیگرییمازتوخونه...

دربزرگراه405،بهخروجیهاتورننزدیکمیش���وم.بهیاداولنیشبیمیافتمکهباهمه
بروبچهها:نورالدینثابتایمانی،ابراهیمصفایی،پرویزناظریان،یوس���فشهاب،شهناز
خاقانی،مانوکبخش���یان،فهیم���هپدرثانیوایرجگرگنی-دروندواتومبیل-بهس���وی
اس���تودیویرادیودرحرکتبودیموهمگیچههیجانیداش���تیم!ظرفایندوسالچه
تغیریوتحوالتیرخدادهاست!حاالهرکدامازبچههابهکاریمشغولند،ایرجگرگنیمانده
استومن،ویلدوستیهاهمچنانپابرجاست.اگرچههرکسراهیدرپیشگرفتهاست
وازموفقیتهمهدرکاردیگرشانخوشحالوخشنودم،ویلنمیتوانمپنهانکنمکهچقدر
دلمبرایهمۀآنهاتنگاست.چقدردلممیخواهدفرصتوامکانیبهوجودمیآمدتا
همگی،بهاتفاقبسیاریدیگرازبچههایقدیمیرادیووتلویزیونایرانکهدراینجاهستند،
دورهمجمعویکیش���ویم.میدانمسختاس���ت،میدانمازنظرمایلامکانشبسیار

ضعیفاست،ویلدلممیخواهد،آرزویشکهایرادیندارد؟
ازبزرگراه405بریونمیآیموبهاستودیونزدیکمیشوم.بهخودمیگویم:»یادمباشداز
افشنیبخواهمترانۀمنوگنجشگایخونهرابعدازاینبرنامهبگذارد.«افشنیگرگنی،پس
ازیوس���فشهاب،بادقتووسواسوعالقهوتوجه،کارهایفنیوصدابرداریرادیورا
انجاممیدهدوپدررایاریمیکند.افشنیجوانعالقهمندیاستکهتاروپودوجودشبا
عشقبهموسیقیوفرهنگایرانیدرهمآمیختهاست.بهخاطراووسایرجوانانهمسنو
سالش،کهچننییادایرانراگرامیمیدارند،بایدایرانیباقیبمانیمونگذاریمتحلیلبرویم.
یکشنبه9دسامرب1984
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دوشنبه  10 دسامرب 1984
کتابموجسومنوش���تۀآلوینتافلر)Alvin Toffler(نویسندۀمعاصرامریکاییرا-که
درسالهای1980تا1982یکیازپرفروشترینکتابهایجهانبود-دردستدارم.موج
سومجالبتریننگرشیکنویسندهبهجهانوانسانهاستوبامطالعۀآنبینشخواننده
نسبتبهخودوجهاناطرافشبهکلیدگرگونمیشود.دراینکتاب،تافلرترکیبیازچند
موضوعچوناقتصاددورانی،ش���خصیتآینده،فرهنگالکرتونیک،خانوادۀهستهای،
اضمحاللحکومتملیوانتقالازنظامسیاسیمنسوخفعلیبهدمکراسیقرنبیستو

یکمراارائهمیدهدکهگاهبنیادیترینفرضیههایمارامتزلزلمیسازد.
نویس���ندۀموجسوممیگوید:»تاریخبش���ردوانقالب-کشاورزیوصنعتی-راپشت
سرگذاشتهاستواکنوندرآستانۀسومنیآن،یعنیانقالبالکرتونیکقرارگرفتهاست.
همانگونهکهانقالبصنعتیباعثویرانیس���اختارنظامکشاورزیشد،اینانقالبنیز
ساختارنظامصنعتیرامتالشیکردهیاخواهدکردوبحرانکنونینیزناشیازاینانتقال

پرتنشاست.
تافل���ر،انتقالبهتمدنجدیدراباتعارضه���ا،تنشها،بحرانهاوناآرامیهایعمیقترو
خطربیش���رتی-درمقایسهباادوارگذشته-همراهمیداند.امامژدههممیدهدکهدرپی
اینبینظمیهاوآشوبها،جامعهایانسانیترودمکراتیکتربهوجودخواهدآمدکهنه
آرمانشهراستونهضدآرمانشهر.یکآرمانشهرعملیاستکهنهبهرتینونهبدتریندنیای
ممکناست،بلکهدنیاییاستممکنوقابللمسوبهرتازدنیاییکهپشتسرگذاشتهایم.
کتابموجسومازآنکتابهایدوستداشتنیاستکهشماراهمراهبانویسندهواندیشۀ
پویایاوبهفکرکردن،س���ؤالکردنومش���اهدهایدقیقتروامیدارد،کاریکهیککتاب

خوببایدبکند.

سه شنبه  11 دسامرب 1984
امروزنتیجهگریییکپژوهشرا،کهبهصورتگزارش���یمنتش���رش���دهبود،درروزنامه
میخواندم.اینتحقیقبیانکنندۀدگرگونیهایاساسیوکلیدرفرهنگخانوادهوروش
فکریانساناست.گزارشمربوطبهمرکزپژوهششیوهایاستوحاکیازاینکههرروز
برشمارزوجهایبدونفرزندافزودهمیشود.اینهازنوشوهرهاییهستندکهشیوۀزندگی
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بدونبچهرابرایخودانتخابکردهاند.درنتیجه،امروزهمردمکشورهایغربیشاهدگونهای
جابهجاییهمگانیازخانوادههایکودکمداربهبزرگسالمدارهستند.درآغازقرناخری،
درجامعۀامریکا،تعدادکمیانسانمجردوجودداشتوپسازآنکهکوچکترینفرزند
خانهراترکمیکرد،تقریباًتعدادکمیازوالدینبرایمدتطوالنیزندهمیماندند.در
مقابل،دراوایلدهۀهفتاد–درایاالتمتحده-ازهرسهبزرگسالتنهایکنفردرخانهای
بافرزندانزیرهجدهسالزندگیمیکرد.امروزهسازمانهاییبهوجودآمدهاستکهزندگی
بدونبچهراتشویقمیکند.آمارنشانمیدهدکهدرسال1975،سیدرصدزنانزیرسی

سالامریکاییبدونبچهبودند.
حالاینآماروارقامرادرمقابلدرصدزنانمکزیکیوسایرکشورهایامریکایجنوبی
بگذاریموازخودبرپس���یم:»مردانوزنانکش���ورهایپیش���رفتۀصنعتیبهچهنتیجهای
رس���یدهاندکهزنانومردانکش���ورهایفقرییادرحالرشدنرس���یدهاند؟کدامیکازاین
دوگزینشدرس���تاس���ت؟اینکهپولورفاهداردوفرزندنداردیاآنکهبانداریدست

بهگریباناستونمیداندچگونهشکمفرزندانبیشمارخودراسریکند؟«
نهبهاینشوریشورونهبهآنبینمکی!

چهارشنبه  12 دسامرب 1984
هرچندگاهیکبار،ازیکگوشۀدنیا،س���روصدایگروهی،برایمبارزهبادیکتاتوری
مذهبورهاییازمحدودیتهایدس���توپاگرییکهدکانداراندینبرایپریوانش���ان
میتراشند،بلندمیشود.ویلبالفاصلهبایکبیانیه،یکفتوا،یکهشدار،یکتهدیدو
ترساندنازآتشسوزانجهنممواجهمیشود.اینواکنش،اگرنهبرایهمۀمعرتضانکه

برایگروهیازآنان،مؤثرواقعمیشودوسروصداهاموقتاًمیخوابد.
امروزیکگزارشصدوسیوهشتصفحهایازسویدفرتپاپجانپلدوممنتشرگردید.
دربخش���یازاینبیانیه،بهپریواناینرهربروحانیهش���داردادهشدهاستکهمستقیمًا
ب���اخدایخودب���هدرددلورازونیازنرپدازند،بلکهبرایتقاضایبخش���شحتماًنزد
یکواسطۀمذهبیبروندوازاوبخواهندتابرایشاننزدخداطلبمغفرتکند.حدس
میزنمکسانیکهاینگزارشراتهیهکردهاندازکسادیبازارمدعیاندینسختدلخورند،
وگرنهچراگروهیبایدبرایخوداینبرتریرابخواهندکههمکالمخداوندشوندوسایرین
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راازدرگاهاوبرانند.گویانگرانآننددکانشانتختهشود.
یکنویسندۀپراحس���اسافریقایی،دراعرتاضبهدکاندارانمذهب-کهدرهرکیشو
آئینینمونههایشبسیاراست-مینویسد:»روزیکهمبلغانمذهبیبهسرزمنیماآمدند،
آنهاکتابآس���مانیدردستداشتندومازمنیداشتیم.بهماگفتندچشمهایتانراببندید
تابرایتاندعاونمازبخوانیم.ماچننیکردیم.وقتیچش���مهایمانراگشودیمدیدیمکتاب

آسمانیدردستماستوزمنیهادراختیارآنان!«

پنج شنبه  13 دسامرب 1984
یکخربکوچکیایکگفتۀبهظاهرکماهمیت،دنیاییمعنیومفهومدرخودداردکهشاید
نخستبهنظرنرسد.عنوانخرباینبود:»روزنامۀلوسآنجلستایمزسگیراکشت«که
چندانروشننیست،ویلکنجکاویبرانگیزاست.درمنتچندسطریخربمعلوممیشودکه
مأمورپخشروزنامه،بامدادیکروزیکشنبه،بدونتوجهیکشمارۀلوسآنجلستایمزرا
بهسویخانهایپرتابمیکند.روزنامهباتمامسنگینیرویسگکوچکیکهدرآنحوایل

بودمیافتدوسگدراثراصابتاینبستۀسنگنیکشتهمیشود.
تصورنمیکنمکس���یدراینشهرباش���دکهلوسآنجلستایمزروزیکشنبهرا-باآنهمه
صفحاتزیادش-ندیدهباش���د.یکمجموعۀکاغ���ذبیمصرفپرازآگهیهایدرهم
حراجوفروشاستکهحتیبهبلندکردنازرویزمنیوآوردنبهدرونخانههمنمیارزد.
گذش���تهازرویداداخری،بارهابادیدناینروزنامهازخودپرسیدهام:»چهکسیمیتواند
یاعالقهداردلوسآنجلستایمزروزیکش���نبهرابخواند؟آنگ���روهازآگهیدهندگانکه
تصورمیکنندتبلیغش���اندیدهوخواندهمیش���ودونتیجهمیدهد،افرادیواقعبینندیا
منکجخیالم؟«درهرحالمطمئنماگرلوسآنجلستایمزیکشنبه،آنسگبیچارهراهم

نمیکشت،چنداندلچسبنبودچهرسدبهاینکهقاتلهمشدهاست!

جمعه  14 دسامرب 1984
درحایلکهلبخندشیطنتآمیزیرویلبانشنقشبستهبودودرچشمانشبرقرضایتاز
آزاردادنکسیبهچشممیخورد،بهمننزدیکشدوگفت:»درشهرشایعاتیهست!«

گفتم:»خریاستانشاءالله!«
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باصدایبلندخندیدوگفت:»نهچندانهمخرینیست،ویلمنچوندوستتوهستمباید
حتماًبهگوشتبرسانم.«

داشتمبیحوصلهمیشدم:»لطفدارید،بفرمایید!«
پسازکمیِمنوِمنگفت:»واللهمردممیگویندتازگیهابدجوریسوسیالیستشدهای!«
پرس���یدم:»بدجوری؟تازگیها؟سوسیالیس���ت؟یعنیتازگیهاچ���کارمیکنمکهقباًل
نمیکردم،چقدراینکاررابدانجاممیدهمکهبدجوریاستوازاینهاگذشتهدرگذشته

چهبودهامکهحاالسوسیالیستشدهام؟«
درحایلکهمایلنب���ودتوضیحزیادیبدهدجوابداد:»خ���وبدیگر،خودتکهبهرت
میدانی،مرتبتویرادیوبهرژیمگذش���تهاعرتاضمیکنییااگرمردماعرتاضمیکنند
جلویشانرانمیگریی،حرفهایبودارمیزنیودرگزارشهاهمجهتگرییمیکنی.«
درپاسخشگفتم:»آنروزیکهتصمیمگرفتمروزنامهنگاربشوم،پیشبینیهمۀاینهارا
میک���ردموباپذیرفنتکلیۀپیآمدها،اینکارراآغازکردم.منمعتقدمهرکسبایددرهر
زمینهای،حتیدرموردروشکارمنکهدرمیانجریاناتمهمدنیاامربسیارناچیزیاست،
آزادانهاظهارعقیدهکند.برایاینکهچننیاتفاقیرویدهد،هرکوششیکهازدستمبرآید
انجامخواهمداد.بنابرایندوس���تعزیز،نگراناینکهم���ردمدرموردکارمنچهنظری
میدهندنباش.اینهاجنبههایشریینکارروزنامهنگاریاست،چونمفهومخوشبینانهاش
ایناستکهبهحرفتوگوشمیدهندوکمیازوقتخودرابرسرگفتههایتمیگذارند.
منهمباآگاهیازعواقبگفتارمسخنمیگویم.پسجاینگرانینیست.بهقولحافظ:

منهماندمکهوضوساختمازچشمۀعشق
چارتکبریزدمیکسرهبرهرچهکههست

شنبه  15 دسامرب 1984
درخربهاخواندمیکزنایرانی،درنقطهایازشهر،بهدنبالمسائلومشکالتیکهریشۀ
اصلیاشهنوزمعلومنیست،دستبهخودسوزیزدهوگویاحالشبسیاروخیماست،چون

بیشرتبدنشدراثرایناقدامصدمهدیدهاست.
یکُدَملچرکنیدیگرخودبهخودسربازکردوجانبیماریرابهخطرانداخت.اینهاهمه
زنگخطرند،زنگهاییکهباصدایبلندشانگوشماراکرکردهاند.مسائلومشکالت
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خانوادگی،درگرییهایمختلفجوانانباکهنس���االن،والدینبابچهها،دوستان،اقوامو
آش���نایانبایکدیگرداردروزبهروزبدترمیشودوهیچکسکارینمیکند.جامعۀامروز
ایرانیخارجازکش���وربیماراستونیازمندکمک.بایدهرچهزودتربهیاریاششتافت.
آنهاییکهمیتوانندبایدکاریکنند،کسانیکهگوششنوادارندبایدگوشخودرابهفریاد
آنهاییکهمستأصلشدهاندبسپارند،افرادیکهوقتوزمانوامکاناتبیشرتیدارندباید
بهدیگرانبرسند.جامعۀایرانیانخارجازکشوراحتیاجبهگروههایمشاورمتشکلازافراد
متخصصداردکهکمیخودرادرقبالاینرویدادهامس���ئولبدانند.اینمسئلهبههمۀما
مربوطاس���ت،چونفرداروزیگریبانمنوشماراهمخواهدگرفت.اینکوچناخواسته،
ضربههاییبرپیکرهمۀمازدهاستکهرهاییازآننیازبهیاریوهمبستگیگروهیدارد.
قبلازآنکهدیرشودبایدچارهایبکنیم،درغریاینصورتخودسوزیهاازشمارخارج

خواهندشد.

یکشنبه  23 دسامرب 1984
درکارروزنامهنگاریوسوسۀدستیابیبهخربدستاولووسوسۀپخشیکخرببهقول
مامطبوعاتیهادنگی،یکطرفقضیهبهش���مارمیرود.تأملوپرسشدربارۀآنخرب،
پخشونوش���نتوانتشارشنیزطرفدیگرقضیهاست.یکخربنگاروقتیخربیرادر
روزنامهمینویسدویاازرادیووتلویزیونپخشمیکند،بهطورقطعدرموردعواقبناشی
ازانتشارآنخربپیجوییهایالزمراکردهوپرسشهایضروریرانیزباخویشدرمیان
نهادهاس���ت.روزنامهنگارمیدانداگرخرببهگروه،دس���تهیاافرادخاصیبستگیداشته
باش���د،گروهیازانتشارآنخش���نودوگروهدیگریناخشنودخواهندشد.ویلوقتیتمام
ویژگیهایافرادیکجامعه)مثلفرهنگحفظظاهردرمیانماایرانیان(ناگهانچون
بارس���نگینیرویدوشخربسوارمیشودچنانابعادگسرتدهایبهآنمیدهدکهگاهخود

خربنگاروپخشکنندۀخربازبازتابصدایخویشحریتمیکند.
اینجاستکهخطومرزبنیاخالقیبودنونبودن،منطقیبودنیانبودن،صداقتداشنت

یانداشنتیکجامعه،رویخطوطومرزهایجامعهیاگروهدیگرنمیافتد.
ش���مادرامریکا،مشهورترینومعتربترینهرنپیش���ۀزنیامردامریکاییرا-کهطرفداران
ودوستدارانبسیارزیادیهمدارد-میبینیدکهروزیدرمقابلدوربنیتلویزیونمینشیندو
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ازاینکهفرزندشمعتاداستسخنمیگوید،ازاینکهخودشدچارمشکلالکلیزمبودهو
حاالبهبودیافتهاستحرفمیزندوازخصوصیترینمشکلخودباشمادرددلمیکند.
درابعادگس���رتدهتر،مردانوزنانسیاستمداررامیبینیدکهبهراحتیمسائلخودوافراد
خانوادهش���انرابامردمدرمیانمیگذارندوازآنباالتر،انسانهاراشریکلحظاتغم
وشادیخودمیکنندوهیچازسرزنشدیگرانهمنمیهراسند.چوندیگراناینچننی
عملنمیکنند،چوندیگرانخودرادرنقشپشتیبانوحامیمیبینندنهسرزنشکننده
وانتقادکنن���ده.دراینمحدوده،تکلیفیکخربنگارامریکایی،درتمیزمرزبنیاخالق
ومنطقوصداقتازیکسووتمایلبهکسبشهرتومعروفیتبهعنوانیکخربسازاز

سویدیگر،باخودشودیگرانبهخوبیروشناست.
ام���اآیایکخربنگارایرانیمیتواندچننیادعاییبکند؟بگذاریدباصدایبلندبگویم:
»خری!«بنابههمانمالحظات،همانفرهنگظاهروباطن،همانتالشبرایحفظآبروی
اجتماعی،مردمجامعۀمادیواریدرمقابلخربنگارمیکشندوازاوانتظاریدارندکهگاه
بانف���سکارروزنامهنگاریبیگانهاس���ت.مامردم،ازروزنامهنویس���انوخربنگارانمان
میخواهیم،قبلازاینکهانس���انهایراستگووصادقیباشند،موجوداتمالحظهکاری
باش���ند.درهمنیچارچوبمالحظهکاری،ازآنهامیخواهیمفکرهمهچیزوهمهکس
باشندوبادرنظرگرفنتهمۀجوانب،چیزیبنویسندوبگویندکهغبارشبردامنکربیایی
هیچکسننشیند.بههمنیدلیل،درجامعۀایرانی،انسانهایسرشناساعمازافرادسیاسی
یااجتماعییاهرنیهمهپاکومنزهوبدونخطاجلوهکردهاند،چوننهخودشانهرگزبه
اینمهم-یعنیصداقتداشنت-پرداختندونهمسئوالنانجاماینکار،یعنیخربنگارانو
خربنویسان،چننیکردهاند.درنتیجه،فرهنگروزنامهنگاریدرمملکتماتبدیلبهفرهنگ
تملقوستایششدوناقدانمنفورشدندونقدناشایست.درمواردنادریهمکهاعرتاضی
میشنیدیمیامیخواندیم،بیشرتتسویهحس���ابهایشخصیبودوزهرچشمگرفنتهای

متداولآنزمانواینزمان.
اینرویهیکپیآمدسنگنیبهدنبالداشت:بیاعتمادینسبتبهروزنامهنگارجماعت.
ناباوریبهس���خنانروزنامهنگارهمیعنیمیداندادنبهبازارشایعهس���ازی،قلبخربو

برداشتنادرستازآنچهگفتهیانوشتهمیشود.
بنابرای���ن،هنگامیکهنقلکنندۀخرب-پسازانتش���اریکمطلب-بازتابیکاماًلخالف



216

آنچهدرنظرداشتهاستمیبیند،جایتعجبنیست،بلکهجایتأسفاست.دربرنامۀ
هفتۀگذشتۀدرکوچهپسکوچههایغربت،بااشارهبهماجرایآتشگرفنتیکخانمایرانی
بهابعادفاجعهایکهدردلجامعۀایرانیانخارجازکشوردرحالگسرتشاستاشارهکردم
وازهمۀشنوندگانبراییافنتراهحلاینمشکلیاریطلبیدم.وقتیباواکنشخانوادهو
دوستانوآشنایانآنخانمروبهروشدمکهنقلخربخدایناکردهحیثیتوآبرویخانوادۀ
اورادرمعرضخطرقراردادهاس���ت،متأسفگشتمکهچراشنوندگانخوبما،بهجای

دیدنپیچشمو،تنهابهدیدنمواکتفاکردند.
ماجراکهبهصورتخربیکخودس���وزیدرلوسآنجلستایمزمنتش���رشدهبود،بهگفتۀ
بستگانآنخانم،نتیجۀیکدرگرییبودکهخانوادهباچندتنخارجیپیداکردهبودند.در

واقعآنعدهدرپییکانتقامجوییوحشیانه،بانویمذکورراآتشزدند.
اماسخنایناستکهاصلماجرا،چهخودسوزیچهیکتوطئه،درتفسریمنبرحاشیۀ
خربتغیریینمیدهد.تفس���ریاینبودکهجامعۀایرانیاندرایندورۀخاصودرایننقطه
ازجهاندچارمش���کلشدهاست.حالاینمشکلازدرونخانوادهسرچشمهمیگریدیا
عواملخارجیموجبآنهستند،دردرجۀدوماهمیتقراردارد.آنچهاکنونمهموحیاتی
اس���ت،چگونگیحلاینمشکلاستوروشجلوگرییازوقوعوتکرارچننیحوادثی
درآینده.اینجاستکهمالحظاتحاکمبرجامعۀما،مرزبنیاخالقوکارخربنگاریرادر
جاییمیکش���دکهجایواقعیآننیست.درنتیجه،واکنششنوندۀخربنیزچننیخواهد
ش���دکهبهجاییاریدادنبهصدمهدیدگاناینحادثه،بهجایحمایتازآنهاوبهجای
چارهاندیشی،تنهابهشایعهسازی،تفسریناعادالنهخربوافزودنرنجخانوادهایکهدرحال
حاضردرگرییکمشکلاساسی-یعنینجاتجانشخصمجروح-هستند،برپدازد.

اگرپخشخربرویدادهاوحوادثیکههرروزبهشکلیتازهوصورتیناآشنابرایایرانیان
رخمیدهند،زنگخطروهشدارینباشدوتنهابهشکلوسیلهایبراینشخوارآدمیزاد
درآید،نشانۀایناستکههنوزیادنگرفتهایمچگونهبهآنچهمیشنویمگوشجانبسپاریمو

ازنوشتههاوگفتههاهرآنچهدلمانمیخواهدبرداشتمیکنیم.
دراینجاالزممیدانمازاینبانویگرامیوخانوادهاش،بهخاطرس���وءتفاهمیکهسخنان
منبهوجودآوردهاس���تصمیمانهپوزشبطلبم.ایکاشواکنشهابدانگونهبودکهدلم

میخواست!
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دوشنبه  31 دسامرب 1984
آخرینروزسال1984است:سالجرجاورولوپیشبینیهایاو،سالاسارتبشرهشتمنی
دهۀقرنبیس���تمدرچنگالحکومتهاوقدرتهایحاکم.قراربوداینحکومتها،در
غایتامر،دس���تازس���تیزوپیکاربایکدیگربردارندونریویخودرایکسرهمصروف
مهارکردناندیشههاوعاداتملتهایخودکنندتا،براساستابعیتمطلق،هموارهبنای

قدرتهایخویشراپایداربدارند.
 )Winston Smith(قراربودس���ال1984زمانزندگیانسانهاییچونوینستوناسمیت
قهرمانداس���تانباشدکهخوبمیدانست-درجنگسیاس���تحاکموحزب-آنکه
میداند،آنکهتردیدمیکند،آنکهمیپرسدوآنکهتمردمیکند،بیتردیدازمردگاناست.
بنابودسال1984سالحکایتغمانگیزانسانیتنهاومحکومودرعنیحالآگاهباشدکه

درعجزیتلخبهانجاموظایفیکههیچاعتقادیبهآنهانداردروزگاربگذراند.
قراربودس���ال1984دنیابهسهابرقدرتیاسهقارۀبزرگبهنامهایاقیانوسیا،اوراسیاو

شرقاسیاتقسیمشودکهبهظاهرپیوستهبایکدیگردرجنگوستیزند.
درحقیقتقراربودتماماینجنگهاجزنمایشیدرجهتتحمیقمردمان،جزدستاویزی
برایمهارکردننریویتولیدوجزوسیلهایبرایپیشگرییازافزایشمصرفوجلوگرییاز
تأمنیرفاهوفرهنگهمگانینباشد.آخرآنهامیدانندکهذهنآسوده،مطالعهخواهدکرد،
آگاهخواهدشدوچونتوانستبفهمدوبرپسدودریابد،دیگرنیازیبهقدرتمطلقآنها

نخواهدداشت.
باالخرهقراربودسال1984سالشعارهایجنگصلحاست،آزادیبردگیاستونادانی

تواناییاست،باشد.
آیاچننینشد؟آیاسودایمرزهاوحکومتها،سرانجامانسانبرتررابهیکابزار،یکماشنی
ویکدس���تاویزبیارادهوبیهویتتبدیلنکرد؟آیافرزندانیکهدراینسالهادردامان
خویشپرورشدادیممانندمحصوالتیکرنگ،یکاندازهویکشکلکارخانههای
حکومتی،دردستدولتهانگشتندتابهدستوربرادرارشدهمانکاریرابکنندکهبرایش
ساختهشدهاند؟وآیاآزادیپرندهاینشدکهبهافسانههاپیوست؟همانآزادیابتداییکه
بهقولقهرمانداستاناورولباتکیهبهآنبتوانیادعاکنی»دوبهاضافهدومساویاست

باچهار؟«
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بگذاریدباخودمانصادقباشیمواقرارکنیمکهچراچننیشد.جرجاورولبهخاطرندیدن
حقیقترهافسانهنزد،بلکهحقیقتراپیشاپیشدیدوآنرارویکاغذآورد.

سه شنبه  اول  ژانویه  1985
شهرمرزیتیهوانا)Tijuana(درمکزیکرا-کهباسندیگوبیشازبیستدقیقهرانندگی
فاصلهندارد-بایددید.مخصوصاًوقتیکهدلتمیخواهددرحالوهوایدیگریغری
ازخیابانهایپرترافیک،پیادهروهایخلوت،ساختمانهایبلندوآدمهایچشمآبیوموبور
باشی.تیهوانابهمذاقماایرانیهاعجیبخوشمیآید،بهویژهآنزمانیکهبادیدنمیدان
پشتسر،میدانیادتمیآیدسالهاستدرلوسآنجلسمیدانندیدهای.بله،لوسآنجلس
شهربیمیداناستومااهایلتهرانوشهرستانهایایران،کهدرچهارقدمیمنزلمانبدون
بروبرگردیکمیدانداشتیم،گاهییادمانمیرودچراازخیابانهایگلوگشادلوسآنجلس
زیادلذتنمیبریمورانندگیکردندراینشهربرایمانیکنواختوماللآوراست.چون
لوسآنجلسمیدانندارد.بهعالوهدرلوسآنجلس،برایخریدجنسنمیتوانیچانهبزنی.
درتیهوانا،چانهزدنسنترایجاستومیتوانیجنسرابهیکپنجمقیمتارائهشده
بخری.درلوسآنجلس،مردهادرحایلکهدس���تبچۀبزرگتررادردس���تدارند،چند
قدمجلوترازهمسرشان-کهکودکریزیدربغلوجنینیدرشکمدارد-راهنمیروند.
درتیهوانا،چننیمیکنند.درلوسآنجلس،بهندرتپلیسراهنماییرادرس���رچهارراه
میبینی،اگرهمباشدسوتنمیزند.درتیهوانا،مثلتهرانخودمان،پلیسراهنماییبا
سوتهایکوچکشانآوازمیخوانند.درلوسآنجلس،کودکسهچهارسالهایکهجعبهای
آدامسدردستدارد،درخیابانبهدامنتنمیآویزدتاازاوآدامسبخری.درتیهوانا،
هرچندقدمیکبار،یکیازاینطفالنمعصومرامیبینیکهبهدامنتآویزانمیش���وند
وچشمانجس���تجوگروپرالتماسخودرابهتومیدوزند.درلوسآنجلس،کمرتخیابانی
بهنامیکش���خصیتسیاسییاادبیوتاریخینامگذاریشدهاست.درتیهوانا،همۀ
خیابانهایانامسردارانگذش���تهوحالرادارندیابهنامخیابانانقالب،خیابانقانون،
خیابانآزادیواس���امیشعارگونهایازاینقبیلخواندهمیشوند.درلوسآنجلس،وسط
پیادهرویادرکنارخیابان،اتومبیلهاراصافکارینمیکنند.درتیهوانا،درستمثلبعضی
ازمحلههایخودمان،چندینپیادهرووخیابانبهتعمریوصافکاریاتومبیلهااختصاص
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دارد.باالخ���رهلوسآنجلسجویآبن���داردویلتیهوانادارد.خالصهگوییدرفاصلۀ
سهساعتیلوسآنجلس،گوش���هایازشهرتهرانراباساکنانمکزیکیپیادهکردهاند.در
هرگوش���ه،تصویریکخاطرهراقابگرفتهاندوتو-چونیکتماش���اگر-درآنجاقدم

میزنیوبادیدنهرتصویردلتتکانمیخورد.

چهارشنبه  2 ژانویه  1985
ماج���رایتریاندازییکمردکاس���بنیویورکیبهچهارنوجوان،کهبهقصدس���رقتو
جیببریدرمرتویمنهنت)Manhatan( بهاوحملهکردند،خربداغروزاست.مردجوان
باهفتترییکهباخودحملمیکرد،آنهارابهگلولهبستومضروبکردوخودمجری
قانونش���د.بحثیکهدرحالحاضر،دراغلبمحافلش���رقامریکاازسوییودرتمام
رس���انههایهمگانیایاالتمتحدهازسویدیگر،درگریشدهایناستکه»آیاانسانها
حقواجازهدارنداجرایقانونراخوددردستبگریند،درحایلکهافرادیبهنامپلیس،
مقاماتقضاییومسئوالنامنیتیعهدهداراینوظیفههستند؟اگرچننیاجازهایدارند،
تکلیفبرقرارینظموقانوندرشهرهاچهمیشود؟اگرچننیاجازهایندارند،دررویارویی

بااینناامنیوقصورمسئوالنقوهقضاییهومجریهدربرقرارینظمچهبایدکرد؟«
گوییدراینکشوربزرگ،پلیسوقوایامنیتیدرانجاموظیفۀخودناتوانهستندومردم
آهستهآهستهبهفکرافتادهاندتاخوداینمهمرابهعهدهبگریند.ویلوقتیافرادکارآزموده،
متخصص،باسالحوتشکیالتوتدارکاتقادربهبرقرارینظمنیستند،چگونهانسانهای

ناواردوغریمتخصصمیتوانندچننیکنند؟
جاییکهعقابپربریزدازپشۀناتوانچهخیزد؟

پنج شنبه  3 ژانویه  1985
بعضیروزها،حالخوشیبهآدمدستمیدهدوبرخالفهمیشهکهمجبوراستهردو
پایشسفتومحکمرویزمنیباشدتاواقعیتراباتمامخشونتوزشتیبپذیرد،هوایی
میش���ودوخیالپرداز.دراینایامدلمیخواهدوجانمیطلبدکهبادیدنیکمنظره،
ش���نیدنیکنوایموسیقییابهیادآوردنگفتهای،بهدورترینگوشههایذهنسفرکندو

خاطرهایدلنشنیودلپذیررابهپیشرویبکشد.
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درحالرانندگیهستمکهازدروناتومبیلبغلدستیام،صدایآرامموسیقیایرانیبهگوش
میرس���د.صدایسوسناست.گوش���مراتیزمیکنمتاآهنگراتشخیصبدهم.سوسن
خوانندۀکوچهوبازارترانۀآخبهدلم،یهکاردس���الخبهدلمرامیخواند.سالهاستاین
آهنگرانشنیدهام.شیشهراپائنیمیکشمویلاتومبیلبغلدستیبهسرعتدورمیشود.

باقیماندۀصدادرفضا،اولنیشبیرابهیادممیآوردکهاینآهنگراشنیدم.
یکشبتابستانتهران،برایفرارازگرما،بهاستخرونکرفتهبودیم.دورمیزیکهرومیزی
پالس���تیکیاشزیادهمتمیزنبود،نشستهبودیم.ازبلندگوهایاطرافباغچهاینآهنگ
پخشمیشد.آنزمانسوسنخیلیگلکردهبودوهمهجاصحبتازاینخوانندۀکوچه
وبازاربود.آهنگهاییکهمیخواندصفاوس���ادگیدلچس���بیداشت،صدایشبهدل
مینشس���تچونصمیمانهبود.آنش���ب،اینصداباخنکایهوایونکوبویخاک
نمخوردۀحیاطآنچنانبههمآمیختندکههنوزبایادآوریآنازس���رشوقزیرلبزمزمه

میکنم:»آخبهدلم!«

پنج شنبه  4 ژانویه  1985
روزنامۀلومون���د)Le Monde(بهمعنایجهان،باآنقطعاختصاصی،باویژگیمصور
نبودن،باآندس���تمطالبطوالنیواس���تدالیلونگرشتحلیلیبهمس���ائل،یکیاز
معتربترینروزنامههایفرانس���هبهحسابمیآیدوهموارهبااحرتاموستایشازآنسخن
میرود.اینروزهالوموند،درزادگاهخودفرانسهودرپاریس،اعتبارسابقشراازدست
دادهاست.دیگربرایروشنفکرانوصاحباناندیشهخیلیمدروزنیستکهبگویندلوموند
میخوانند.اکنون،روزنامهایکهروشنفکرانزیربغلخودمیگذارندودرکافههایپاریس
بهخواندنشمشغولمیشوند،روزنامۀلیرباسیون)Liberation(بهمعنایآزادیورهایی
استکهیکروزنامۀفحاشوهتاک،مختصرنویسوبیمایهاست.تازگیهادرفرانسه،
روشنفکران،اندیشمندانوکسانیکهازبحثکردنلذتمیبرند،صدوهشتاددرجهتغیری
سلیقهدادهاند.بسیاریمعتقدندروزنامۀلوموند-کهچهلسالپیشتوسطژنرالدوگل
برایاعتالیحیثیتازدس���ترفتۀفرانسویهادرزماناشغالفرانسهبنیانگذاشتهشد-
ممکناستازاینتغیریروحیهوذائقهشدیداًلطمهبخورد.هماکنونتریاژلومونداز445
هزاربه370هزاررس���یدهاست.درسال1984موسسۀانتشاراتیلوموندسهمیلیونونیم
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دالرضررکردواحتمالمیرودنتوانددرمقابلکلزیانسهسالاخری)یعنیهشتمیلیون
دالر(مقاومتکند.تحلیلگراناقتصادیمیگویند:»یکیازدالیلشکستاخریلوموند
ایناستکهمردمفرانسهمعتقدشدهاندنمیشودازیکگروهروشنفکرانتظارداشتچرخ
یکروزنامهرابچرخانندومدیریتآنرادردستداشتهباشند.«برخیدیگرمعتقدند:
»روزنام���ۀلوموند-کههموارهطرفدارجنبشهایچپبودهاس���ت-بارویکارآمدن
سوسیالیستهادرفرانسهوروبهروشدنآنانبامشکالتفراوان،دیگرحرفیبرایگفنتو

پایگاهیبرایدفاعازباورهایخودندارد.«
اینیکحکایتتکراریاس���ت:عقای���دوافکارومرامهافق���طرویکاغذجذابو
زیباهس���تند.آنچهراکهلوموندظرفچهلس���ال-بهعنوانمتاعیخواستنی-بهمردم
عرضهکرد،سوسیالیستهایکهنهکاربهگونهایدردسرتسمردمقراردادندکهفرانسویها

یکصدافریادبرآوردند:
ازطالبودنپشیمانگشتهایممرحمتفرمودهمارامسکنید

شنبه  5 ژانویه  1985
ازایرانآمدهبودباهدیهایبسیارارزنده:یکنوارموسیقینابایرانیکهدرایرانپرشدهو
خوانندهایپرشوروحالآنراهمراهبااشعارنغزعارفانهوصدایگرمتنبورخواندهاست.
داس���تانپرشدنایننوار،چگونگیفروشودس���تبهدستگشتنشدرایران،آنچنان
شنیدنیاستکهدلتمیخواهدبارهاوبارهاآنراگوشکنی.درعنیلذتبردنازآنچه
میشنوی،خشنودمیشویکههیچزوروقدرتینمیتواندجلویتجلیهرنوشکوفاییآن
رابگرید.درواقع،هرگاهفشاروزوربیشرتشود،هرنواالتر،موسیقینابتر،اشعارلطیفتر

وصداهارساترمیشوند.
نواربانامصدایس���خنعش���ق،درآغازتوزیعغریرسمیودستبهدستگشنتپنهانی
درایران،تادویس���توپنجاهتومانخریدوفروشمیشد.شهرامناظری-خوانندهایکه
بهنظرمیرسدتحتتأثریمحمدرضاشجریان،استادمسلمموسیقیاصیلاست-دراین
نوار،گوشههایپرشوریازموسیقینابایرانیراهمراهباتنبورمیخواند.رویجلدنوار
دربارۀتنبورنوشتهاست:»یکیازقدیمیترینسازهایایرانیاست.قلندریتکیدهوالغر
وهمیش���همسافرکهنقشاندامشرابرسنگهایسهتاپنجهزارسالپیشپیداکردهاند.
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مویانوخروشانوبغضآلود،ترکیبیازخلسهوحماسهاست.تنبوردراینسفردرازنامها
یافتهازجملهتنبورخراس���انی،تنبورشریوانی،تنبوربغدادی،فاندورادریونانیوپاندورا
دراروپاوشکلهاپذیرفتهاست.هماکنونتنبوردستهایبلنددارد،کاسهایکوچکمانند

سهتارامااندکیپهنترباسهسیموسیزدهتاچهاردهپردهونیمپرده.
امروزدرایران،بهویژهدرنواحیغربتنبورهمدمقلندرانعارفاست.برایاینانتنبور
سازینیستکهاکنونبنوازندوکناریبگذارندتافرصتیدیگر.حضورشهمیشگیاست
وهمهجایی.زباناهلدلاس���تورازونیازوعبادت.برصدرشمینش���انند،حرمتش

میگذارندوپسازنواخنتدستشرامیبوسندوبهجانشسوگندمیخورند.«

دوشنبه  7 ژانویه   1985
امروزهفدهمدیماهوسالروزکش���فحجاباززنانایرانی،درزمانس���لطنترضاشاه
پهلویوبهدستاوست.چادر،اینپوششبیقوارهودستوپاگریکهبهدستمرداندین
برسرزنانگذاشتهشد،بهدستیکدولتمردسیاسیازسرزنانبرداشتهشدوباردیگربه
دس���توردکاندارانمذهبکهتکیهبرمسنددولتمردانزدهاند،چونگردمردهرویسرزنان

دیارماکشیدهشد.
هرسال،بههنگامفرارسیدناینروز،ازخودمیپرسم:»دراینمیدانگاهنمایشقدرتو
زور،زنانکجابودند؟چهنقشیداشتند؟«گاهنیزبهاینپرسشمیاندیشمکه:»اگرکسانی
باتماموجودمخالفکاریباشندیاآنراباتماموجودبخواهند،دیگرانمیتوانندمانعشان
ش���وند؟اگرزندراعماقوجودشنخواهدجنسدومباش���دوهمۀبرتریهارابهمردان
تفویضکند،نمیتواندقدمپیشبگذاردوچننیکند؟«باآنچهدراطرافخودشاهدمگاه
شکمیکنمکهزنان،دربسیاریمواقع،خودخواهانوخواستارحجابوچادرهستند.
برخیزنانکهاینروکشحقارترابرس���رندارند،زیریکپوش���شغریقابللمسویل
حسکردنیپنهانمیشوند.اگرزنیکهچادربرسرنداردواززیرحجاببریونشآوردهاند،
هنوزمس���ئلهبزرگزندگیاشجادووجنبل،فالقهوه،شوهرکردنبرایترشیدهنشدنو
تم���امعمرنانخوروجریهبگریدیگریبودنوغمبزرگشخریدلباسومهمانیوگردش
رفنتونشسنتوزاییدنشریاننرباشد،چگونهمیتواندادعاکندکهازچادر،اینحجاب
حقارتگریزاناست؟اینزنکهخودبهدستخودحجابحقارتدیگریراپذیراشده
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اس���ت!چننیزنیکهخودرادرسرنوش���تیکجامعه،درتأمنیمعاشیکخانواده،در
انجامیککارمثبتوسازندهمسئولومتعهداحساسنمیکند،همانموجودیاستکه
وقتیدیگریبهزورچادرازس���رشبرداشت،چنددهۀبعد،ازنوخودآنچادررابهسر
میکندوآنحقارترامیطلبد.اینچننیزنیهرگزنخواستهویانتوانستهاستخویشنت

راازایننقشجداسازد.

سه شنبه  8 ژانویه  1985
ازدوستانوخویشاوندانیکهدرتهرانداریمخواستهام،درهرفرصتی،برایمکتابهاییکه
درایرانچاپومنتشرمیشوند،بیشرترایجهستندومردمبهخواندنشاناشتیاقدارندرا
بفرستند.نوشتههاوکتابهایرایجهرزمان،ازفرهنگغالبواشتیاقمردمآندورهبهدانسنت
وخواندنمحتویاتآنها،نش���اندارند.ششسالپیشودرآغازانقالب،کتابهاییکه
بهدستممیرسیدیاازمجموعۀکتابهایافشاگرانهبودیاکتابهاییکهنویسندگانشدر
دورۀگذش���تهجزءممنوعالقلمهابودند.معلومبودمردممیخواستندازاسرارپشتپردهو

حقایقیکهازآنانپوشیدهماندهبود،مطلعشوند.
دریکجهشفکریوسلیقهایپسازآندوره،کتابهایپژوهشهایسیاسی،اقتصادی،
مذهبی،جامعهشناسی،مکتبشناسیموردتوجهقرارگرفت.گوییمردم،پسازانقالب،

تازهمیخواستندبفهمندچهدستهگلیبهآبدادند!
دریکجهشدیگروبهدنبالخستگیوافسردگیناشیازاینکهبههرکجاکهرویآسمان
همنیرنگاستکتابهایعلمی،تکنولوژیکورمانهایپرفروشوسیلهایبراییک
اس���رتاحتفکریودوریازهیاهویداخلگودرافراهمکردند.بیشکتفتیشعقایدو

ممنوعیتچاپبسیاریازکتابهانیزنقشمهمیدراینجهشآخریداشت.
اماتازگیکتابهاییکهبهدستممیرسند،نشانمیدهندمردمکتابخوانمتوجهریشهها
شدهاندوعالقۀزیادیبهکتبتاریخی،شرححالبزرگانگذشته،سفرنامهها،کتابشرح
خاطراترجلسیاس���یپیداکردهاند.گویی،بهدنبالبحرانهویتیکهگریبانگریهمهشده
است،میخواهندبدانندکهبودیم،ازکجاآمدیم،چهکردهایموبهکجارسیدهایم.ایکاش

اینکاررادهسالپیشویابسیارپیشرتازآنکردهبودیم.
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چهارشنبه  9 ژانویه  1985
باچندتنازدوستانگفتگویاینبودکهکدامصفتانسانبهاونریووتوانمیدهدوکدام
یکازویژگیها،سدراهتواناییهایویمیشود.دوستیکهدراینزمینهبسیارمطالعهکرده
وسالهایزیادیرابهپژوهشدرعلمانسانشناسیوخودشناسیگذراندهاست،معتقد
بودبزرگترینعاملنریوگریندۀانس���ان،نفرتاس���توبزرگترینعاملنریودهندهو
حیاتبخش،عشق.نفرتاستکهانس���انراساکنوایستاوگاهظالموخشنمیکندو

عشقاستکهتعایلوآزادگیبهدنبالمیآورد.بهقولموالنا:
آدمیرابهعشقبشناسندهرکهراعشقنیستآدمنیست

اینپایانحرفاستواتمامحجتباتمامکسانیکهاینمهمرااززندگیخودکنارگذاشتهاند،
دلراجایگاهکینهونفرتکردهاندوفروغعشقرادرسینهکشتهاند.هریکازتجلیهای
سهگانۀعشق)یعنیعشقبهانسانها،عشقبهدیگریوعشقبهخویشنت(موهبتیاست

خدایی.چهشوربختندآنانکهعشقرانشناختهاند!

پنج شنبه  10 ژانویه  1985
درحایلکهانس���انخودآزارینیستمودلمهمنمیخواهدچننیباشم،ویلگاهکهجلوی
تلویزیوننشس���تهاموازسربیحوصلگیکانالهاراتغیریمیدهم،چننیوسیلهایرافراهم
میکنم.میدانمکهازتماشایرینگکشتی،سروصدایتماشاگرانیکهدورآننشستهاند
وهمچننیدوانس���انغولپیکریکهداخلاینرینگبهسروکلۀهممیزنند،خشمگنی
میش���وم.ویلوقتیچشممبهآیرونش���یخمیافتد،بادندانهایکلیدشدهبهتماشایاو
مینش���ینم.مردیکهبرخودنامآیرونشیخگذاشتهاس���توباسرافرازیخویشنترایک

ورزشکارایرانیمیخواند،راستیمایۀسرافکندگیماایرانیهاست.
اینآقایآیرونشیخ،کهحرکاتورفتارشبایکمنسریشمبهورزشکارانوکشتیگریان
ایرانینمیچسبد،باچنانتردستیومهارتیآبروازایرانوایرانیمیبردکهتاکسییکی
ازبرنامههایاورامشاهدهنکند،باورشنمیشود.یکباردرحایلکهدوزنرقاصۀعرب
راهمراهداردبایکش���رتجلویدوربنیتلویزیونمیآیدوشرحکش���افیدربارۀزندگی
ایرانیاندرکناراینحیوانمیدهد.سپسبهزناندستورمیدهدکهبرایشبرقصندوبشکن
بزنند.بعدبادیبهغبغبمیاندازدومیگوید:»مامردانایرانیزنانرااینگونهتربیت
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میکنیم!«.آیرونشیخ،کهنامواقعیاشراهمنمیدانم،چهاصراریداردبراییکلقمه
ناندرآوردناینچننیبیرحمانهنامایرانوایرانیرالگدمالکند؟تماشاگرانازهمهجا
بیخربامریکاییرااینگونهبهاشتباهبیندازدوعرقشرمبرپیشانیایرانیانیبنشاندکهاز
بختبدچشمشانبهاینبرنامهمیافتد؟هربارکهرویصفحۀتلویزیونشاهداینمنظره
میشومبهخودمیگویم:»دراینمملکتمهدآزادی،هرکسهرکاریدلشمیخواند
میتواندبکندوهیچکسهمنمیتواندمانعششود.تنهاراهچارهایناستکهآرزوکنم
یکیازهمنیضربههایجانانهبهگونهایبرسرجنابآیرونشیخفرودآیدکهیاحواسش

راسرجابیاوردویا...«

جمعه  11 ژانویه  1985
تلفنخانهزنگمیزند.اولصبحاست،مشغولخواندنروزنامهونوشیدنچایهستم.
آقاییآنطرفخطابرازعالقهمیکندکهبامنحرفبزندوبهعنوانیکشنوندهصحبتی

راجعبهیکیازبرنامههادارد.
میپرسم:»باچهکسیصحبتمیکنم؟«

میگوید:»اسممرانمیخواهمبگویم.چهکاربهاسممندارید؟حرفمراگوشکنید!«
میگویم:»دوستعزیز،آقایمحرتم،اینحرفشماعادالنهاست؟شماگوشیتلفنرا
برداشتهاید،بهمنزلبندهتلفنکردهاید،مرابهناممیشناسیدومیخواهیدبامنصحبتکنید.
آیابهعنوانطرفبحثوصحبتشما،بندهایناجازهراندارمکهبدانمباچهکسیسخن

میگویم؟«
ب���ازاصرارمیکندکه:»نامم���رابرایچهمیخواهید؟فرضکنیدیکاس���مدروغیبه

شماگفتم،مگرمتوجهمیشوید؟«
میگویم:»نه،متوجهنمیشوم،ویلحداقلصحبتمارابرپایۀاعتمادمتقابلمیگذارد.
حاالاگرمیخواهیدناممستعاربهکاربربید،مهمنیست.بهقولشمامتوجهنمیشوم،ویل

دستکمتصورمیکنمشمابهمناحرتامگذاشتهایدواعتمادکردهاید.«
س���پسبرایاوتوضیحمیدهمکهایننوعتلفنهاونامههاچقدرفراوانهس���تندومن
نمیفهممچرادوس���تانیکهبهخودزحمتنامهنوشنتوتلفنکردنمیدهند،ازبردننام

خوداکراهدارند.
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میگوید:»برایاینکهشماباشنیدننامطرف،قبلازگوشدادنبهسخناناو،اسرینوعی
پیشداوریمیشویدکهمیتواندرویافکارتانتأثریبگذارد.اگرمنبگویمناممسرهنگ
فالناس���تیادکرتفالنیاخودمراکاملترمعرفیکنموشماپستومقامگذشتۀمرادر
ایرانهمبدانید،آنوقتاینآگاهیهیچگونهتأثرییدربرداش���تهایشماازسخنانمن

نخواهدداشت؟«
میگویم:»البتهکهخواهدداشتواینایرادکارنیست،حسنکاراست.هرسخنیازدهان
هرکس،باریازگذش���تهوزندگیوافکاراوراهمراهدارد.تنهاباشناختگویندۀسخن
استکهمیتوانبهزیروبمهایاندیشۀاودستیافت.ناماینکار،پیشداورینیست،بلکه

آگاهیبیشرتاستوشناختصحیحترازکسیکهبااوسخنمیگویی!«
رضایتمیدهدومیگوید:»فرضکنیدناممنع.س.است،رضایتتانجلبشد؟«

میگویم:»ازآش���ناییباشماخوشوقتمآقایع.س.وقتمندراختیارشماوگوشمبه
شماست!«

شنبه  12 ژانویه  1985
چمدان،دوروزدرگوشۀراهرویمحمولههایفرودگاهلوسآنجلس،ماندهبودوهیچکس
ازدرونآنخربنداشت.داخلچمدان،جسدخفهشدۀنوعروسیبودکه-درپیناامیدی
ازگرفنتروادیدورودبهامریکا-بهدنبالیکیازخواستهایدورانکودکیهمۀمارفته
بود.یادتانمیآیدوقتیبچهبودیموپدرومادریایکیازبس���تگانبهس���فرمیرفت،از
وحشترفنتاووغمدوریاشباچهصفایکودکانهایمیخواستیممارادرونچمدانش
بگذاردوباخودبربد؟ایندخرتوهمسرجوانشهمخودرابهدستچننیآرزوییسرپدند
وبرایاینکهدرکنارهمباشند،رقتبارترینحکایتچارهجوییانسانرا،بههنگامگرفتاری
ومش���کل،رقمزدند.آیابایدآنهاراسرزنشکرد؟نه،س���رزنشکردنچهسودیدارد؟
دخرتککهجانخودرادرونچمدانباختوپسرهمدوروزبعد،پسازآگاهیازنتیجه
-درحایلکهعذابوجدانآرامشنمیگذاش���ت-جانخودراگرفت.پسبایددلمان
بسوزد؟منیکیدلمکباباست،دلممیسوزدکهچهآسانچهارزانجانخودراباختند.
درپیدستیافنتبهکدامآرمان؟آزادی؟مگراینجاواقعاًآزادیکاملهست؟پول؟کدام
پول؟ایناسکناسهایسبزرنگکهبهدستآوردنشکارحضرتفیلاست؟آرامش؟آیا
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برایآنهاکهتمامافرادخانوادهشاندرایرانودرگریمسائلومشکالتفراوانماندهاند،
آرامشیهست؟پسبرایچه؟بهدنبالچهبودندکهبراییافتنشاینچننیعجوالنهخود

رابهآبوآتشزدند.منکههرچهبیشرتمیگردمکمرتمییابم.

دوشنبه  21 ژانویه  1985
باالخ���رهروز21ژانوی���هفرارس���یدوجنابریگانوس���رکارنانس���یخان���م،دورۀدوم
حکومتچهارسالۀخودراباتشریفاتبسیارمفصلآغازکردند.مراسمآغازدورۀجدید
ریاستجمهوریریگان،پرخرجترینوگرانترینمراسمگشایشدرتاریخامریکابودوبرای
ملتیکهازکسریبودجۀبیمههایاجتماعی،بازنشستگی،آموزشی،کمکهزینۀسالمندان
ونیازمن���دانمینالد،دوازدهمیلی���وندالرناقابلخرجبرداش���ت.دومنیمقامدرهمنی
طبقهبندینیزمتعلقبهجنابریگاناستوبهمراسمچهارسالپیشمربوطمیشود.این
ولخرجیهاینانسیخانمبدجورسروصدایمردمرادرآوردهاست.مردمامریکارونالد
ری���گانرا،بهعنوانرئیسجمهورموردعالقهواعتمادخود،برگزیدندوبهاورأیدادند.
امااینگزینشمانعازآننمیشودکهجنابریگان،باتکیهبرهمنیمحبوبیت،هرچهدلش
خواستبکندوکسیهممدعیاونشود.اوراانتخابکردهاند،ویلهرگزحرکات،حرفها
وکارهایشرااززیرذرهبنینقدوبررس���یکنارنگذاشتهاند.هروقتقدمیبرخالفآنچه
بایدبرداردفریادهمهبهآسمانبرمیخیزد.آیابههمۀاینفریادهاواعرتاضهارسیدگی
الزممیش���ود؟البتهجایبحثدارد.ویلملتیکهمیداندآزاداستحرفخودرابزند،
روزنامهنگاریکهمیتواندبهراحتیازرئیسحکومتشانتقادکند،کاریکاتوریستیکهچهرۀ
سردمدارانحکومترابهطنزوبادیدیانتقادیرویکاغذمیآورد،همگیشبسرشان
راازهمتایخودکهدریککشوردیگر،زیرفشارسانسورواختناق،جرئتابرازوجودهم
ندارد،راحتتررویبالشمیگذارندوباوجدانیآسوده،ازاینکهحرفخودرابهگوش

عدهایرساندهاندبهخوابمیروند.چهنعمتی!

سه شنبه  22 ژانویه  1985
چندپژوهشگردانشگاهیوسیالای،بهاتفاقگروهیپژوهشگروابستهبهشورایامریکایی
آموزش،پسازمدتهاتحقیقرویدانش���جویانسالهایاولکالجودانشگاهبهنتیجۀ
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جالبیرس���یدهاند:جوانانامروزبیشازهرزماندیگربهپولرویآوردهاندومادیگرا
شدهاند.اینجوانان،درحایلکههمچنانگرایشهایچپیدارند،درابرازعقایدوپریوی
ازآنهاچونپیشینیانخودتندرونیستند.جوانانامروزبیشرتخواهانیکجهانمیانهرو
باانس���انهاییمرفههستند،جهانیکهتمامجذابیتهایدنیایمادیرابههمراهدارد.به
بیاندیگرجوانانامروز،برخالفپدرومادرشانکهدردهۀدوموسومزندگی،خواستار
آزادیوعدالتوبرابریوتساویانسانهابودند،خواهانپولوثروتهستند.اینهاباور
دارندکهباداشنتپول)یعنیحاللمشکالت(سایرامتیازاترانیزبهدستخواهندآورد.
البتههرانس���انینهایتاًبهدنبالکسبدرآمدبیشرتودستیابیبهپولاست،ویلرسیدنبه
چننینتیجهایدرسننینوجوانیوجوانیاینخواستهراقابلمطالعهمیکند.آیاجوانان
واقعبنیترشدهاند؟آیاجوانانازوعدهوعیدهاییکهمرامهاوایدئولوژیهایمختلفبه
اسالفآنهادادندوموفقبهاثباتحقانیتآننشدندسرخوردهاند؟آیاپیامآوراندنیای
بهرتوجهانرس���تگارتربهمادروغمیفروختندوحاالدیگرقادرنیستندباجوانانچننی
معاملهایبکنند؟پاسخهیچیکازاینپرسشهابرایمنروشننیست.برایشماچطور؟

چهارشنبه  23 ژانویه  1985
بامدادامروز،طبقمعمولهمیشه،ساعتششازخواببیدارمیشوم.نهباصدایگویندۀ
خربرادیویکیاناکس)KNX(  کهازسرعادتهمیشگی.دکمۀخودکاررادیوراازشب
قبلخاموشکردهامچوندیگرصبحبهآنزودینیازیبهاخبارندارم.ازامروز،برنامههای
رادیوبهشبافتادهاستودرطولروزمیشودراحتتر،زیرفشارکمرتوبازمانبیشرتخرب
جمعکرد.هرچهزورمیزنم،خوابمنمیبرد.ازسرجایمبلندمیشوم،بهدرخانهمیروم
وروزنامهرابرمیدارم.چونفرصتزیاداس���ت،رویپلکانخانهمینشینموبهپریامون
خودنگاهمیکنم.خیابانخلوتوساکتاست،رفتوآمدینیستوسکوتهمهجا
رافراگرفتهاست.دریکسالگذشته،باوجودیکههرروزبرایبرداشنتروزنامهازخانه
خارجمیش���دم،فرصتنکردهبودمکمیبهحالوهوایکوچهنظریبیفکنم.روزسوم
بهمناستوکمرتازدوماهبهعیدنوروزمانده.سالگذشته،تقریباًدرهمنیروزها،برنامۀ
صبحرادیوراشروعکردیموحاالپسازیکسال،ازنوآنرابهپایانمیرسانیموساعتش
راتغیریمیدهیم.احس���اسمیکنمدردوریافتادهامکهزیاددوستندارم:آغازیککار،
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دلبستهشدنبهآنواجباربهتغیرییاپایاندادنآندرنیمهراه.ازعواملمختلفیکهدرکارند
تاتونتوانیدریکچارچوبجابیفتیخوشمنمیآید.دگرگونی،الزمۀکارروزنامهنگاری
ورس���انههایهمگانیاس���تویلازایننوعتغیریاتدلخورمچونبهانتخابخودمان
نیستوگامیبرایتازگیونوآوریهمبهشمارنمیرود.چیزیدراینمیانکموگماست:
جنبۀاحساسیوعاطفیقضایاکهگوییبرایمیزبانانما)یعنیجماعتامریکایی(اصاًل
وجودندارد.چهمیتوانکرد؟بایدمبارزهکردوبهجنگسیس���تموروشحاکمبریک
جامعهرفت؟بایدپذیرفتوسرفرودآورد؟چارهچیست؟راهچارهقویشدنوازپایگاه
قدرتبهمیدانرفنتاس���ت.درمیدانکارزارنابرابربایدقویبود.ویلآیامیتوانیمچشم

امیدیبهیاریدیگرانداشتهباشیم؟
بهتهکوچهنگاهمیکنم.هنوزخایلوس���اکتاس���ت.هیچاتفاق���ینمیافتد،میدانم.
هرکسدرخانهرابهرویخویشبس���تهوسرشگرمگرفتاریهایخودشاست.کسیرا

باکسیکارینیست.حکایتکوچۀمابهنظرتانآشنانمیآید؟

پنج شنبه  24 ژانویه  1985
س���روصدایمعرتضانراشنیدید؟مخالفانسرسختسقطجننیرامیگویم.گروهیکه
چندانهمانسانهایدلسوز،باحقیقتودرستکاریبهنظرنمیآیند.اینعدهکهبیشرتشبیه
آتشبیارانمعرکههستند،دربارۀاعتقادخودباچنانحرارتینطقمیکنندکهمنشنونده،
اگرکمیخوشبنیباشم،بهاینفکرمیافتماگرفرداروزیسقطجننیدرتمامدنیاممنوع
شود،اینانباتمامجانومالخودآمادۀنگهداریکودکانبیچارهایمیشوندکهناخواسته
بهدنیاآمدهاند،درخانوادههاینیازمندمتولدشدهاند،مادریکمسنوسالدارندیابهدنبال
فاجعهایچونتجاوز،نطفهشانبستهشدهاست.هربارکهاینعدهفریادبرمیآورند،ازخود
میپرسم:»اینخانمهاوآقایانمحرتمیکهپشتسنگرمذهبایستادهاندوبهدیگرانحکم
میکنندتاازسقطجننیهاییکهبههردلیلحضورشانبارضاورغبتپدرومادرمواجه
نشدهاست،خودداریکنند،برسراینهمهکودکنیازمند،فقریوبیسرپرستموجودچه
تاجیزدهاندکهبرایآنهاییکههنوزقدمبهدنیانگذاشتهاندیقهمیدرانند؟چهکسیبهرتاز
پدرومادرمیتواندتشخیصبدهدجنینیکهدرراهدارند،اگرمتولدشودباچهمشکالتی
دستبهگریبانخواهدشد؟آیاآنروزایندایههایمهربانترازمادرحضورخواهندداشت؟
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جمعه  25 ژانویه  1985
گفت:»داریمیکبرنامۀشبشعرمیگذاریم.تابهحالهمدوسهبارمردمراجمعکردهایم
وداردکارمانمیگرید.میآییباماهمکاریکنی؟«نمیدانستمازمنچهکاریمیخواهد.
چ���ونهرگزدرخطای���نقبیلکارهانبودهامودرارائۀچننیبرنامههاییهمهیچنقش���ی

نداشتهام،جوابممنفیبود.ویلسؤایلبرایمپیشآمدهبودکهنمیشدنرپسم.
سؤالکردم:»برنامۀشماچهشبیاست؟«تاریخراکهگفت،دیدمهمانشبگروهدیگری

همعنیهمنیبرنامهرادارند.
پرسیدم:»چراشبدیگریراانتخابنکردید؟«

گفت:»نمیشد،جانبود،سالننبود.«
گفتم:»چهاصراریداریددکانتانرامقابلدکاندیگریبازکنید؟مگرآنهاکارشانرابد

انجاممیدهند؟«
گفت:»نه،مابهرتبلدیم.مردمبیشرتیراجمعمیکنیم.ما،عالوهبرشعرخوانی،چایو

شریینیهمبهمردممیدهیم.«
پرسیدم:»پسبهمردمبلیطمیفروشید؟«

گفت:»خری،بهرایگانبرایشانخدمتمیکنیم.«
پرسیدم:»پسخرجچایوشریینیازکجافراهممیشود؟«

گفت:»عدهایکمکمیکنند.«هرچهمیپرسیدمجوابیحاضروآمادهداشت.
گفتم:»مطمئنیدجمعیتیکهمیآیندبرایشنیدنشعرمیآیند؟«

گفت:»برایهرچهمیخواهندبیایند،فرقنمیکند.مهمایناس���تکهبیش���رتبیایندتا
دیگرانازمیدانبهدرروند.«

ازهماکنونمیدانمکارایندستهنخواهدگرفت،ویلبااینکارخودبرنامۀگروهاولرانیز
بههمخواهندزد.چهفایده!

شنبه  26 ژانویه  1985
بادوستهرنمندی،کهبهزحمتیکنمایشنامهرارویصحنهبردهبود،صحبتمیکردم.
ازاودربارۀنتیجۀکارهاوبرنامهاشپرس���یدم.گفتبهعلتعدماستقبالوحمایتمردم
مجبورشدبرنامهرانیمهکارهتعطیلکند.میدانستمچقدربرایاینکارزحمتکشیدهبودو
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چهامیدیبهتماشاگرانایرانیبستهبودتاازاوحمایتکنندکهنکردند.
بالحنگالیهآمیزیگفت:»اگریکدهمکسانیکهدرطولهفته،یکیادوشبازوقت
خودرادرکابارههاویاکنسرتهایریزودرشتمیگذرانندبهدیداربرنامۀمنآمدهبودند،
اینچننیبازیانمایلوشکس���تمواجهنمیشدم.«سپسپرسید:»شایدبهاندازۀکافی
تبلیغنکردم؟«دلمنخواس���تبرخوشباوریمعصومانهاشخطبطالنبکشموبههمنی
دلیلسکوتکردم،ویلخوبمیدانستمکهمسئلهکمیتبلیغواینچیزهانیست.مسئلهسری
قهقراییرفنتسلیقههاوانتخابها،تغیریماهیتفرهنگوهرنوابتذالروزافزونموسیقی
وهرندرجامعۀایرانیاناینمحدودهاست.کمیکالهتانراقاضیکنیدوبهداوریآنچه
بهناممریاثفرهنگوهرنوادبیاتبهخوردمانمیدهندبنشینید.ببینیدمردمبیشرتبرای
چهکسانیوچهگروهیسرودستمیشکنند،خواندههایشانچیست،شنیدههایشانکدام
است،باچهبرنامههاییسرگرمهستندوکدامفعالیتفرهنگیراحمایتمیکنند.آنگاه،

اینداستانبرایتانمصداقخواهدیافت.
میگویندیکیازشاهزادگانقاجار،زمانیکهحکمرانآذربایجانبود،گاهوبیگاهمجلس
بزمیتشکیلمیدادوسازوآوازیبهراهمیانداخت.کسانیکهشعریمیگفتندویاازهرن

نوازندگیوخوانندگیبهرهایداشتندبهمجالساوراهمییافتند.

شبیدرمحفلاوسیدجاللالدین،کهصدایینیکوداشت،حضوریافت.شاهزادۀحکمران
ازاوخواستکهآوازیبخواند،ویلنوازندهاینبودکهسیدرایاریکندوخوداونیزبهدلیل
س���رماخوردگی،شوروحالخواندننداشت.اماشاهزادهکهلبیبهمیترکردهبوداصرار
میورزیدکهبزمیبهراهاندازد.تالشاطرافیانبرایپیداکردننوازندهایکهبتواندقطعهای
بنوازدبهجایینرسید.باالخرهخدمتکاریراکهنیلبکیداشتآوردندکهدرپائنیمجلس
نشس���توش���روعبهنواخنتکرد.یکیازحاضراننیز،گرچهازهرنضربگرفنتبهرهای

نداشت-برایخایلنبودنعریضه-بههمراهیبانوازندۀنیپرداخت.
سیدجاللالدینکهدلودماغخواندن-آنهمدرچنانفضاییرا-نداشت،ازرویبیمیلی

چندبیتازغزیلرازمزمهکردکهمطلعآنچننیبود:
دلمگرفتهزعشقنگاررعناییبهغریعشقمجویازحیاتمعنایی

شاهزادهباشنیدناینابیاتچهرهدرهمکردوبرسبیلتمسخرواعرتاضبهخوانندهگفت:
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»سیداشعارتخیلیآبکیبود!«
سیدجوابداد:»حضرتواال،برایاینسازوضربواینسینۀمجروحومجلسیبهاین

سردیوحاضرانیبهاینبیحایل،اینشعرهمزیاداست!«



درشهربهماپیشنهاداتیمیشود

یادشبخریعنیالله،یکیازشخصیتهایسریالسرکاراستواروصمدآقا،تکیهکالمجالبی
داش���ت.اومرتبازپیش���نهاداتیکهدرمدتاقامتکوتاهشدرشهربهاوشدهبود،دم
میزد،کارهاییکهرویشنمیش���داسمشانرابربدویلبرایاینکهازتنگوتانیفتددائمًا

»درشهربهماپیشنهاداتیشد«رابهرخدیگرانمیکشید.
اینعنیحکایتروزنامهنگارانلوسآنجلس���یاس���ت.نمیدانیددرعرضروزبهیک
روزنامهنگارایرانیمقیمشهرفرشتگان،چندپیشنهادمیشودوآنهمدرچهطیفگسرتدهای!
ویلاگرهمۀاینپیشنهاداترارویهمبگذاریم،نانوآبکهنمیشودهیچ،فقطبهدرد
اینمیخوردتاگهگاهپشتچش���مینازککنیم،بادیدرغبغببیندازیموضمنافاده

فروخنتوقمپزدرکردنبهدیگرانبگوییم:درشهربهماپیشنهاداتزیادیمیشود!
البتهگوناگونیوکثرتاینپیش���نهاداتنیز،مواقعیانسانرادرموردکارآییهایخودبه
شکمیاندازد،گاهبیجهتازخودشخوششمیآید،گاههمازاینکهتوانانجامدادن

وبرآوردنخواستههاراندارددلگریمیشود.
مننمیدانمچهچیزیلوسآنجلسنشیناندوستداشتنیرابهفکرارائۀاینپیشنهادات
میاندازد.دلیلشهرچهباشداصاًلبهجالبینوعپیشنهاداتدریافتینیست.همنیچند
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دقیقۀپیش،تلفنیراپاسخمیدادموباشخصناشناسیصحبتمیکردمکهازسرلطف
ومهربانیمرایافتهبود.اومیخواستپسرنوجوانشرابرایچندماهدرخانهامونزدمن
بهامانتبگذارد-کهازاوسرپرستیونگاهداریکنم-تاویبهکشورمحلاقامتکنونی
خودوهمسروسایرفرزندانشبازگرددوآنهارانیزبهاینجابیاورد.چهمسئولیتسنگینی

وچهحسناعتمادی!چگونهمیتوانپاسخاینهمهلطفومحبتراداد؟
ازتلفنهایکسانیکهدنبالکارمیگردندوفکرمیکنندروزنامهنگاران،بهدلیلآشناییبا
افرادمختلفاجتماع،میتوانندبرایهرجویندۀکارشغلوحرفهایبیابندچهبگویمکه
یکیازبیشرتینمراجعنیراتشکیلمیدهد.شایدکمرتکسیفکرکندکهاگریککاردرست
وحس���ابی-آنهمدراینشهروامانده-پیداش���ود،روزنامهنگاراولآنرابرایخودش

دستوپاخواهدکردتابلکهبهنواییبرسد.
ب���هآنهاییکهازمامیخواهندپزش���کباانصافوقابلاطمینان���یرامعرفیکنیمچه
میشودگفتجزاینکهخودماهمچراغبهدستگرفتهایمودنبالشانمیگردیم؟اگربا
وکیلیمصاحبهکنیم،بسیاریتصورمیکننداینمصاحبهکارخودشراکردهاست،مایکپا
مشاورحقوقیشدهایمودرنتیجهمیتوانیمبرایشانکارتسبزواجازۀاقامتهمبگرییم
یاپروندهایرابرایشانبهجریانبیندازیم.غافلازاینکهبسیاریازروزنامهنگارانخود

هنوزبهدنبالراهیمیگردندتااقامتشاندراینسرزمنی،قانونیشود.
اگراستاداندانشگاهمایلند،ازطریقما،مردمرادرجریانآنچهدرمحیطآموزشیاینجا
میگذردقراردهند،مرتببهماپیشنهادمیشودکهدستاندرکارایجادیکمدرسهبرای
فرزندانایرانیبش���ویمتابچههازبانمادرییادشاننرود.جالباینجاستکهمردمفکر
میکنندچونمادستبهقلمهستیمبچههایمانهمالجرممثلبلبلفارسیحرفمیزنند!
درمجلسعروسینشستهایمکهمادرعروسپیشمامیآیدوباالتماسمیگوید:»فیلمربدار
یقۀمراگرفتهتاچندکلمهجلویدوربنیبرایعروسودامادحرفبزنم.منبلدنیس���تم
احساس���مرابهزبانبیاورم،توکهاینکارههس���تیبیاوازجانبمنحرفبزنواحساس
مرابیانکن!«ش���مارابهخدایکلحظهخودتانرا،دراینموقعیت،جایمابگذارید.

احساساتفرمایشیهمازآنکارهاست!
پدردخرتیکهچندیپیشازهمس���رشجداشدهاس���ت،تلفنرابرمیداردومیگوید:
»دامادس���ابقخیلیاذیتمانمیکند،چقدرخوبمیش���داگرتودریکیازنوشتههاو
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یاگفتههایتکمیرویآقایدامادسابقراکممیکردیودرددلمارامیگفتی.البتهبدون
اینکهنامونشانیازمابربیکهمردممتوجهشوند!«اینیکی،یکتلۀدرستوحسابیو
مامانیاست.مگرمیشودکسیدرلوسآنجلسزندگیکندویادشنباشدکهدارددرمهد
السوتپرورشمییابد؟آنهاخودشانازسوشدنمیترسند،ویلاباییندارنداگرتوبه

ایندامبیفتیو»تعقیبقانونی«گریبانترابگرید.
یکیازآش���نایاننهچنداننزدیک،کهفقطبااوسالموعلیکیداریموبهتازگییکیاز
منسوبینشدرگذشتهاست،بالفاصلهبهیاددوستروزنامهنگارشمیافتدکهدرمجلس
ترحیم»آنعزیزازدس���ترفته«پش���تمیکروفونب���رودوازبیوفاییدنیاوبدعهدی
زمانهبگوید.ایندیگرازآنکارهایش���اقاس���ت.اماازاینس���ختترهنگامیاستکه
سازمانییاگروهیتصمیممیگریند،براییکهدفمقدسفرهنگییااجتماعی،پویل
جمعآوریکنند.بازماراجلومیاندازندوبااینپیشنهادکه:»تورویتمیشودازدیگران
طلبپولکنیوآنهاراتورودربایس���تیبیندازی«بهسراغمانمیآیند.شایدکمرتکسی
بتواندبپذیردکهبیش���رتبچههایمطبوعاتیورادیوتلویزیونی-هرچندچهرههایشناخته
شدهایهستندودرپشتمیکروفونیادرپسنوشتهوتصویرخودانسانهایباشهامتو
ُرکوباجسارتیبهنظرمیآیند-دراینقبیلموارد،تاچهاندازهکمرومیشوندوچگونه

برایانجامچننیپیشنهاداتیرخسارشانهفتباررنگبهرنگمیشود.
دوستانهرنمندهمبهجایخودپیشنهاداتیبرایروزنامهنگاراندارند:»هوایماراداشته
باشید،بهدوستانتانتوصیهکنیدکتابمارابخرند،نوارمانرابخرند،تابلویمانرابخرند...«
اگربرپسیم»چراخودتاینکاررانمیکنی؟«جوابشانخندهداراست:»آخرمارویمان
نمیشود،درثانیدرستنیست!«چگونهاینتقاضاازجانبیکروزنامهنگاردرست

است،خدامیداند!
ازآنهاییکهس���فارشدارندزیادنمیتوانگلهداشت-چهایننوشتهپرکردنپرسشنامۀ
بانکیباش���دچهنوشنتشرححالیکدانش���جوبرایرفنتبهدانشگاهیاکارتدعوت
وکارتتربیک-اینپیشنهاددستکمدرردیفکاریاستکهانجاممیدهی،یعنیقلم

رویکاغذگذاشنت:بااینیکیمیتوانبهگونهایکنارآمد.
دوشنبه4فوریه1985
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دوشنبه  11 فوریه  1985
سالهاینخستورودبهامریکا،مرتبگوشمبهرادیو،چشممبهتلویزیونونگاهمبهمقاالت
روزنامههایاینجابودتاخربی،نوشتهاییاگفتهایازایرانوایرانیانرادرآنهاپیداکنم.
باچهش���وروهیجانیپیچرادیوراازاینفرس���تندهبهآنفرستندهمیپیچاندم،کانالهای

تلویزیونراتغیریمیدادموروزنامههارازیرورومیکردم!
اماتازگیها،بههنگامش���نیدنخربویاخواندنروزنامهها،آرزومیکنمکاشهیچیکاز
رس���انههایهمگانیامریکاکاریبهکارایرانوایرانینداشتهباشندومارابهحالخود
بگذارند.چگونهممکناستیکگروه،کهوظیفۀاصلیشانوقایعنگاریوحقیقتنویسی
وبررس���یرویدادهاس���ت،تاایناندازهافرادیکجامعهرابادیدمنفینگاهکنند؟مگر
میشودچشمهارارویهمۀخصوصیاتمثبتوسازندهوخوبیکگروهمهاجربستو
تنهااشکاالتوایرادهارادید؟درمیاناینهمهایرانیکهدراینسرزمنیزندگیمیکنند،
شمارانسانهایفرزانه،دانش���مند،پژوهشگر،متخصصوهرنمندواقعاًچشمگریاست.
ویلروزنامهها،تلویزیونهاورادیوهایاینایالتوایاالتدیگرتنهااندکخطاکارانیرا
میبینندکهدستبهقاچاقاسلحه،خریدوفروشموادمخدر،دزدییکپاوندگوشتیا
نیمپاوندانگورمیزنند.آگاهانهچشمبراینهمهدانشجویممتازدانشگاهیودبریستانی
میبندندووجوداینهمهمتخصص،پزش���ک،مهندسواس���تادرانادیدهمیگریند.در
عوض،اگرازیکهموطنخطاکارماکارخالقیسرزد،باآبوتابدرروزنامهورادیوو
تلویزیوننقلشمیکنندوازاوبهعنوانیکایرانی)باتأکیدرویکلمۀایران(یادمیکنند.
اینگونهاستکهناچارمیشویآرزوکنیرسانههایهمگانیاینسرزمنیهرگزازایرانو

ایرانیخربینداشتهباشند:مارابهخریتوامیدنیست،شرمرسان.

سه شنبه  12 فوریه  1985
خوب،چش���مملتامریکابهیکیازنامزدهایدریافتجایزۀنوبلصلحامسالروشن!
رئیسجمهورهفتادوچهارسالۀامریکا،پرزیدنترونالدریگان،ازسویسهشخصیتاز
سهکشورمختلف،نامزدگرفنتجایزۀنوبلصلح1985شدهاست.بعضیخربهاغریازآنکه
خودش���انجالبوتعجببرانگیزند،حسکنجکاویآزاردهندهایرانیزدرانسانبیدار
میکنند.اینکهآقایریگانرابهخاطردس���تزدنبهکداماقدامصلحطلبانهنامزدجایزۀ
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نوبلصلحکردهاند،فکرمرابهخودمشغولکردهاست.بهخاطرحملهبهگراناداونیکاراگوئه
ودخالتدرکارهمسایگانجنوبیخود؟بهخاطرسرکشیدرمقابلشورویهاوننشسنتبر
سرمیزمذاکرهباآنها؟بهخاطردخالتهایبجاوبیجادرکارکشورهایخاورمیانه؟بهخاطر
لطفومرحمتشبهنیازمندان،سالمندانوبیمارانمملکتش؟بهخاطرحذفبودجههای
بخشهایضروریوالزمبهمنظورحفظبودجۀدفاعیکشور؟نکندمفهومصلحدراین
س���الهاتغیریکردهاستومانمیدانستیم.تاآنجاکهبهیاددارم،سالهایگذشتهکسیرا
حافظوطالبصلحمیدانستندکهاگردرسطحجهانیخدمتینکردهبود،حداقلقدمی
درراهآس���ایشملتخودبرداشتهبود.حتماًآقاینوبلخدابیامرزباشنیدننامبعضیاز

نامزدهایجایزۀصلح،درگورخودمیلرزد!

چهارشنبه  13 فوریه  1985
هیچکارومس���ئولیتیدردنیا،پرنیشونوشترازبزرگکردنوتربیتفرزندوبچهداری
نیست.ازروزیکهپسریادخرتیبهنامفرزند،قدمهایکوچکونازننیخودرابهداخل
خانهایمیگذاردوباچهرهوخندۀمعصوموگریههایبیامانخودخانهرارونقیدیگر
میبخش���د،یککاربیستوچهارس���اعتۀبدونمرخصیبهگردنپدرومادرمیافتدکه
نهپایانیبرآنهس���تونهرهاییوفراری.بههرحال،دراینرابطۀپربدهوکمبس���تان،
مرحلهایفرامیرس���یدکهسبزش���دنچندتارموپشتلبپسرجوانیاسروسینهبههم
زدندخ���رتنوبالغ،دگرگونیهاییبهدنبالمیآوردکهگاهچنداندلچس���بپدرومادریا
حتیخودفرزندنیست.نخستنیدگرگونیهنگامیرویمیدهدکهپدرومادر،درنهایت
تعجب،متوجهمیشوندفرزندنوجوانشانازهمزیستیونشستوبرخاستباآنانلذتکه
نمیبردهیچ،برایشآزاردهندهوکس���التآورنیزمینمایدوبههزارویکدلیلخواهان
جداییازآنهاس���ت.پدرومادریکه-دهپانزدهس���الهرجارفتهاند-موجودینقنقو،
بداخالق،گرسنه،تشنهوخوابآلودرابهدنبالخودکشیدهاندوهموارهنگرانزمنیخوردن،
زخمیشدنوآسیبدیدناوبودهاند،درستدرزمانیکهویراانسانیمستقلومتکی
بهخویشنتمیبینند-وازهمراهیاشاحساسآرامشولذتمیکنند-متوجهمیشوندکه
طرفچونیککبوترس���بکبالآمادۀپریدنش���دهاس���ت.درایندوره،پدرومادردچار
احساسغنبمیشوندوشدیدترینبرخوردهابنیآنهاوفرزنداننوجوانشانپیدامیشود.
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برایپدرومادر،بریدناینریسمانارتباطیبسیارسختوناگواراست،درحایلکهبرای
بچههاامریطبیعیاست.دراینسرزمنی،همۀشواهدوقرایننیزبهنفعاینخواستهحکم
میدهند،درحایلکهدرایران،جداییطلبیواس���تقاللبهشدتسرکوبمیشدوپسریا

دخرتراهدیگریجزماندندرمیانخانوادهنداشتند.
خدابهماپدرومادرهاییکهفرزنداننوجوانداریم،صبوریوطاقتوتحملبسیارزیاد
بدهدتابتوانیمرمیدناینآهوانگریزپارابپذیریموبهنوجوانهاوجوانهاقدرتتشخیص

وتمیزخوبازبد،تاکارینکنندکهپشیمانیبهدنبالداشتهباشد.

پنج شنبه  14 فوریه  1985
امروزنوشتهایرامیخواندمکهپاسخبرخیازنویسندگانوصاحبنظرانبهسؤال»کدام
شهرجهانرابیشرتازهمهدوستدارید؟چرا؟«بود.اقرتاحجالبیاستوبراییافنتپاسخ
آننیازیبهتفکرزیادندارم.درتمامطولزندگیام،هربارکهبهسفررفتم)چهدرداخل
ایرانوچهدرخارج(وبامنظرهایزیبا،طبیعتیمسحورکننده،بناییباستانیوفرهنگیتازه
آشناشدموازدیدارآنلذتبردم،باتماموجودوازرویصمیمیتگفتهام:»ویلتهران
چیزدیگریاست!«بارهاازخودپرسیدهام:»چرا؟چراتااینحدبهتهرانعشقمیورزی؟
مگرتهرانچهدارد؟هوایتمیز،خیابانهایگش���اد،ترافیکخوب،آثارباستانیعظیم،
زندگیراحت،خدماتشهریمناس���ب،گلوگیاهفراوان،وسایلنقلیۀعمومیدرخور
س���تایش؟تهرانچهدارد؟«هیچگاهبرایاینپرسشخودجوابقانعکنندهاینیافتهام.
ویلاینرامیدانستموهنوزمیدانمکهتهرانبرایمنخصوصیتیداردکههیچشهربزرگ
وکوچکدیگردنیاندارد:ویژگیتعلق.تهرانشهرمناستوازاینرویبسیاردوستش
دارم.درستمثلفرزندخودمکهحتیاگربیمارباشد،علیلباشد،ناقصالعقلباشد،زشت
باش���دیاش���رور،بهحکمآنکهفرزندمناست،ازهمۀدخرتهاوپسرهایدیگردنیابرایم
عزیزتراست.همنیحستعلقداشنتاستکهتهرانرا-برایمن-یکسروگردنازهمۀ
شهرهایدنیاباالترنگاهمیدارد.بههمنیدلیلنیز،باهمۀعشقیکهبهتهراندارم،بهخود
اجازهمیدهمگاهازدستاینشهرومردمانشعصبانیشوم،فریادبرآورموشکایتکنم.
درستمثلمادریکهازسرمهروعالقهبهفرزندنافرمانخودخشممیآورد.مناینکار

را،نهبافرزندمادراندیگرونهباشهرمردماندیگر،نمیتوانمانجامدهم.
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جمعه  15 فوریه  1985
همۀآدمها،ازروزیکهقدمبهدنیایفانیمیگذارندتاروزیکهبهجهانباقیمیشتابند،
بدوناستثناودرسهمرحلۀبسیارمهماززندگانیخود،انسانهایبدونعیبوبسیارخوبی

میشوند.
مرحلۀاولزمانتولداست.هرگزندیدهامکسیازیککودکنوزادبدیبگویدچونهمۀ

نوزادانمعصومودوستداشتنیونازننیهستند.
مرحلۀدومشبزفافوازدواجاست.کدامعاقدیرادیدهایدکهشبعروسییکدخرت
وپس���ر،ازعروسودامادوس���جایایاخالقیآنهانگوید؟همیشهعروسخانمهازیبا،
باکمال،دوستداش���تنیوخوشاخالقخواندهمیشوندوآقایدامادبرازندهومحرتمو
مردزندگی.اینیکیجایحرفدارد.یعنیهیچیکازانسانهایبدیکهمامیشناسیم
ازدواجنمیکنند؟پستکلیفبدهادرش���بعروسیچیست؟نکندناگهانوبراییک
ش���ب،دارایهمۀمحسناتاخالقیوظاهریمیش���وندیااینکهباپوزشزیاد،عاقدان
محرتم-کهغالباًمردانخداوروحانینیزهس���تند-انسانهایراستگویینیستند.خدا

میداند!
امامرحلۀس���ومهنگاممرگاس���ت.تابهحالبهکداممجلسختمیاترحیمیرفتهایدکه
ازش���خصدرگذش���تهبدبگوین���د،انتقادکنندیاآنخ���دابیام���رزراهمانگونهکهبود
توصیفکنند.گوییهمیشهتنهاخوبانمیمریند.پسبدهاچهبهسرشانمیآید؟نمیمریند
ویااینکهچندساعتقبلازمردنتغیریماهیتمیدهند؟بازهماینجابایدمردانخدارا
زیرسؤالبردکهوظیفۀگرداندنمجلسختمرابرعهدهدارند.تکلیفمردمباآنخدابیامرز
چیست؟اگرمنش���نوندهبدانمکهطرفدرطولعمرخودچهخطاهاوگناهانکبریهای
مرتکبشدهاست،حاالکهدارمبهسخرنانگوشمیدهم،چهکنم،ُدمخروسراقبولکنم
یاقسمحضرتعباسرا؟آنهمازدهانمردانخداکهنبایدجزحقیقت،کهخداوندشان

امرفرمودهاست،چیزدیگریبگویند!

شنبه  16 فوریه  1985
آقایدکرتسالهاس���تدرامریکابهسرمیبرد.تحصیالتشرادراینجابهپایانرساندهو
درهمنیجانیزبهطبابتمشغولاست.شاهدگفتگویویبایکدخرتخانمدانشجوی
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ایرانیهستم.
دخرتخانمس���الآخررش���تۀوکالترامیخواندودرپاسخآقایدکرتدرمورداینکهپس
ازگرفنتلیسانسچهمیخواهدبکندمیگوید:»تحصیلبیشرت،گرفنتفوقلیسانسوشاید

همدکرتا!«
ش���نیدناینپاس���خخیلیهمآقایدکرتراخوشنمیآیدچونبااعرتاضبهدخرتخانم
میگوید:»چ���هحوصلهای!دخرتجانبهج���ایدرسخواندن،کمیوقتتراصرفکن
تایکنفرراپیداکنیکهدرسخواندهباش���د.بعدهمۀمسئولیتهارابهگردناوبینداز.
چشمشهشتتا،نانتووبچههارامیدهد!توهممثلخانمخانمهادرخانهبنشنی،به

خودتبرس،غذاییدرستکن،بابقیۀزنهادورۀقهوهخوریبگذاروخوشباش!«
حاالنوبتمناستکهچشمانمازتعجبگردشود.میپرسم:»جدیمیگویید؟«

میگوید:»بله،مگرباهمشوخیهمداریم؟«
پاس���خمیدهم:»نخری!ویلآخرصدورچننیبیانیهای،ازطرفیکمردتحصیلکردهو
مدعیروشنفکری،بسیارجایتعجبدارد.اگراینحرفراپدربزرگشمامیزدباری.

ویلشماچطور؟«
ازاینواکنشدلخورمیش���ودومیگوید:»اصاًلبهش���ماخانمهاخوبینیامده!مگر

پیشنهادمایرادیدارد؟«
معلوماست!پیش���نهادحضرتآقایدکرتایرادکهداردهیچ،توهنیآمیزهمهست.آنهم
دراینزمانهکهزنهاحاضرندباکمالمیلش���ریکزندگیهمسرخودشوند،گوشهایاز
بارزندگیرابهدوشبگریندودرمس���ائلاقتصادیخانوادهنیزسهیمباشند.هنگامیکه
مردتحصیلکردۀجامعۀماچننیفکرکند،ازکمسوادانوبیسوادانچهانتظاریمیتوان

داشت؟

شنبه  23 فوریه  1985
خانهسیاهاست...خانهسیاهاست...

هفتهایراکهبایادفروغفرخزادآغازکردیم،پش���تس���رمیگذارم.درتمامطولهفته،
صحنههایفیلمخانهسیاهاستساختۀاوازجلویچشممدورنمیشوند.گویییکنفر

درگوشممیخواند:»تنهاخانهسیاهنیست،همهجاسیاهاست،همهجا.«
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هفتهرابابیماریپدرآغازکردم.بیماریرادوستنمیدارم.پزشکوبیمارستانودارو
بهشدتافس���ردهاممیکند.درکش���اکشاینبیماری،درحایلکهمیزباندوستانبسیار
نزدیکیازکش���وردیگرهستم،زنوش���وهریجوانازآشنایاننهچنداندوربهدیدارمان
میآیند.نه،درواقعبهماپناهمیآورند.نیازدارندباکسیحرفبزنند،میخواهنددرجایی
فریادبزنند،میخواهنداشکبریزندودلشانهمنمیخواهدافرادخانوادۀخودشانازاین

ماجرابوییبربند.
منکهازآغازهفته،عینکس���یاهافسردگیرابرچشمدارم،انگارازقبلآمادهباشم،دل
بهدلش���انمیدهموهرسهباهماش���کمیریزیم.انگارسیاهیخانهحقیقیاست.به
هرکجاکهنگاهمیکنممشکلاستوگرفتاری.انسانهابدجورگریافتادهاندودارنددست

وپامیزنند.
آیآدمها...آیآدمها...

اینتنهایکنفرنیستکهدرگوشهایدستوپایدائممیزند،همههستند،همه.هرکس
بهگونهایودرگریبالیی.

مادردرس���کوتخودودرعمقنینیچش���مانشفریادکمکویاریمیزند.پدردر
حلقههایدودس���یگارش،باسرجنباندنهایمداوموپرسش»چکنم؟چکنم؟«تصویر
زندۀسرگردانیاست.چشمانورمکردۀپدرومادرحکایتازشببیداریهایبسیاردارد.
ویلبردهانشانُمهراست.نمیتواننددردخودرانزدهمهکسفریادبزنند.چهبگویند؟

»دخرتمانمعتادشدهاست؟!«

آیآدمها...آیآدمها...
جوانانرادریابید...بعضیازجواناندارندازدستمیروند.اعتیادوعصیانوسرکشیدر
میانگروهیازجوانانمارخنهکردهاست.پدرومادرماتومتحریند.باورشاننمیشود.
نیازبهکمکدارند.نمیدانمچهبگویم.دوستاندیگرمنیزانگارزبانشانبندآمدهاست،
همههمدیگررانگاهمیکنیم،اشکمیریزیمونمیدانیمچکارکنیم.دخرتکسیزدهسال
بیش���رتنداردودوروزپیشدرکناردرورودیمدرس���ه،درحالخریدیکبستهکوکائنی،

توسطپلیسدستگریشدهاست.
وای...وای...وای...اینیکیرادیگرنخواندهبودم...دوستندارمخانهسیاهباشد،به
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تنهاییهمکاریازدستمساختهنیست.
آیآدمها...دستمبهدامنتان...کمک.

دوشنبه  21 فوریه  1985
دراینش���شسایلکهدرامریکازندگیمیکنم،دوستانوهمنشینانامریکاییامازشمار
انگشتاندودستتجاوزنکردهاند.ویلاینچندنفریراکهبرگزیدهاموگاهمیبینمبسیار
میپسندم:یکخانمنویسنده،یکزنکارگردان،یکشاعر،یکمربییوگاومدیتیشن،
یکروانشناس،یکروزنامهنگارویکویولونیست.اینهاراماهییکبارمیبینموهر
بار-درطولدوسهساعتیکهباهمگپمیزنیم-گفتگویجالبیبنیمادرگریمیشود.
امروز-برخالفهمیش���ه-کهفرهنگوسنتهایش���رقدررویاروییبافرهنگغرب
موردس���تایشدوس���تانامریکاییامبودبحثیپیشآمدکهباصداقتاقرارکردم،دراین
زمینهغربیهابهمراتبانس���انیتر،منطقیتروواالتررفتارمیکنند.بحثبرسرطالقو
جداییوسرنوشتبچههاییبودکهبهدنبالجداییپدرومادرمجبورمیشوندبایکیاز
والدینوهمسرشزندگیکنند.بامقایسۀآنچهدرایرانشاهدبودموآنچهاینجامیبینم،
زنانومردانامریکاییرانس���بتبهفرزندانیکهازآنخودشاننیستندمهربانتر،پذیراتر
وخوشرفتارترمییابم.درایران-کهدرطولس���الهاوبهخاطرنوعکارم-ازنزدیک
بامش���کالتومس���ائلخانوادگیدیگرانآش���نابودم،بارهادیدموشنیدمزنانچهبر
س���رفرزندانهوویاشوهرخودمیآوردندوناپدریهاچهبیرحمانهفرزندانهمسرخود
رامیزدندوشکنجهوگرسنگیمیدادند.درواقعپذیرفنتفرزنددیگریکهنامرایجش
»تخموترکۀیهحروملقمۀدیگه«بود،امریدورازذهنمینمود.درایران،فرزندخوانده
داشنتمثلاینجارایجنبود.ماایرانیهابچهدوستداریم،خیلیهمدوستداریم،ویل
فقطبچۀخودمانرا.امریکاییهابهش���دتمابهبچههایش���اندلبستهنیستندوبهآنها
عش���قنمیورزند،ویلمیتوانندبچههایدیگرانرانیزدرحدبچۀخوددوستبدارند
وپدرخواندهومادرخواندۀقابلقبویلباشند.ایندوگانگیحتیازمقایسۀنامگذاریها
هممحس���وساست.آنراکهامریکاییانپدرخواندهومادرخواندهمینامند،ماناپدریو

نامادرییازنباباوشوهرننهمیخوانیم.
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سه شنبه  26 فوریه  1985
دیشبگوش���هپنجرۀاتاقخوابرابازگذاشتم.هوایخنکشبونسیمیراکهبویگل
یاسوشببوباخودمیآورد،نمیتوانونبایدپشتپنجرهمحبوسکرد،بهویژهکهدوسه
بامداداستصدایآشنایبلبلوپرندگانیراکهبهشهربازگشتهاندازدرونحیاطمیشنوم.
نزدیکیهایسحر،درخیابانوکوچۀپشتخانۀماقیامتیبرپاست.گنجشکها،سهرههاو
چندیننوعپرندۀخوشآوایدیگر،آنقدرازبویگلوهوایخوشبامدادیوفرارسیدن
بهارشادوسرمستندکهنمیدانندچهکنند.مسابقۀجالبیبینشاندرگریاست.هریکآنچه
راکهدرچنتهدارد،بریونمیریزدوتو،درحایلکههنوزکس���التبدخوابیشبگذشتهو
اندیش���ۀآغازروزیپرکارآزادتنمیگذارد،ناگهانگوشج���انرابهاینآواهایدرهم
میس���پاری.درمیاناینهیاهو،آرزومیکنیکاشتوهمپرندهبودیوباطلوعآفتابیا
وزشنسیمبهاریبیخیالازآنچهدراطرافتمیگذرد،بههرسومیپریدیونغمۀشادی
س���رمیدادی.ویلتودرگریمش���کلبزرگحفظظاهرهستی.مگرتومیتوانیوقتیاز
هوایخوشوآسمانآبیوبویگلسرمستمیشوی،درخیابانآوایشادیسربدهی؟
ابداً.آنوقتمردمچهمیگویند؟میگویندفالنییادیوانهاس���تیاجلف.پسناچاری
احساسترادرونسینهمدفونکنی.ویلکسیبهپرندهکارینداردکههیچ،ازدیدنشهم
لذتمیبرد.وقتیهمپرندهازغمغروبآفتاب،سرماویابیغذاییسرزیربالخودفرو
میبردوبهگوشهایمیخزد،بازکسیبهکاراوکارندارد.ویلاگرتوغمگنیباشیویااز
مسئلهایرنجبربی،بازهمدرگریهمانمشکلبزرگحفظظاهرهستی.بایدلبخندهای
مؤدبانهبهدیگرانتحویلبدهیونقشبازیکنی.وقتیشادوسرمستی،سنگنیورنگنی
باشی،وقتیغمگنیوافسردهایخندهرووشادابجلوهکنیوزمانیکهخشمگنیهستی
بهزورخودراآرامجلوهدهی.اینداستانزندگیانساناستوآنداستانزندگیپرنده.

هنوزصدایچهچهوجیکجیکمرغکانمحلماازپنجرهشنیدهمیشود.مندردلبه
پرندههاحسادتمیکنموازاینکهانسانهاراحیواناندیشمندمیخوانندلجممیگرید.

همۀآتشهاازگورهمنیاندیشیدنبرمیخیزد.

چهارشنبه  27 فوریه  1985
نمیدانمسخنانوپیاماخریسرهنگقذافیرابهکنوانسیونبنیالمللیملتهایمسلمان
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-کهدرشیکاگوتشکیلشدهبود-شنیدید؟قذافیدراینپیامخودازسیاهپوستانامریکا
خواستهاستکهسربهشورشبردارند.ویهمچننیبهنظامیانوسربازانسیاهپوست-که
تعدادش���اندرارتشامریکامتجاوزازچهارصدهزارتناست-میگویدازارتشخارج
شوند،خودارتشیمستقلتشکیلدهند،ایالتینیزبرایخودانتخابکنندوآنرابهصورت

یککشورمستقلسیاهپوستدرآورند.
خوش���بختانهاینپیام،ازسویسرانسیاهپوستامریکا،موردانتقادقرارگرفتوردشد.
یکیازرهربانگفت:»سیاهپوس���تانسالهاس���تبرایبهدستآوردنحقوقمساویو
یکسانشدنباسفیدپوستانمبارزهکردهاند،حاالکهدراینراهقدمهایزیادیبرداشتهاند،
نمیآیندازنوفکرجداییسفیدوسیاهومتفاوتبودنشانرامطرحسازندومیدانتازهای

برایبروزعقدههایسرکوفتهوتبعیضهایناعادالنهبسازند.«
اینمنطقیترینوصحیحترینواکنشیکانسانسالمبرایرفعیکمشکلاست.بهگمان
منراهحلهایی،مثلطرحآقایقذافی،نهتنهاباعثازبنیرفنتعقده،تبعیضوحقارت
نمیشودبلکهآنراتشدیدهممیکند،یعنیرفعفاسدباافسد.خوبمیدانمستمیکه
دراینمملکتبرس���یاهانرفتهاس���ت-وهنوزهمشاهدآنهستیم-آنقدرغریانسانی
اس���تکهتصورشنیزقلبآدمیرابهدردمیآورد.آیافرارازواقعیتتلخوگوشهگرییو
حصارکشیدنبهدورخویشنتراهحلدرستیاست؟مقابلهبهمثلچطور؟سعیدربیداری
وجدانهاوشعورهایخفتهوکوششدرراهپاککردنآثارپرازغمودردگذشتهچطور؟
خوشبختانهجامعۀسیاهپوستانامریکایی،باوجودتماممشکالتیکهرودرروداشتهودارد،
هنوزمنزلتانسانبیگناهراحفظکردهاستودرمسریدرستیپیشمیرودوبهگونهای
صحیحباستمیکهبراورفتهاستمبارزهمیکند.همنیرویهاستکهعاقبتروزی،عرق
شرمبرگونۀیکیکسفیدپوستانیکهاسالفشاناربابانیبیرحم،نامهربانوناعادلبودند

خواهدنشاند.

پنج شنبه  28 فوریه  1985
امروزدومنیس���الخاموش���یزنهرنمندیاس���تکهاورابهعنوانس���تارۀاپرایایران
میش���ناختیم.منریوکیلیدوسالپیش،دریکس���انحۀاتومبیلدرخارجازکشور،جان
سرپد.اینروزهاشاید،دربارۀاینزنهرنمندمطالبیخواندهیاشنیدهباشید.منریوکیلی
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برایمن-درمیانس���ایرهرنمندانوافرادمش���هوروشناختهشدۀایرانی-پایگاهویژهای
داشتوهنوزهمداردکهدلیلآنبههیچوجهبههرنویاسبککاراوربطیندارد.برایمن
خربنگار،منریوکیلیازاینجهتموجودیبهیادماندنیاستکهاولنیمصاحبۀزندگیام

رابااوانجامدادم.
دقیقاًبیستوسهس���الپیش،روزیقرارشدیکمجموعهمصاحبهباافرادسرشناسو
هرنمندرادرمجلۀزنروزانتش���اردهیم.اینکاربهمنس���رپدهشدوقرعۀفالقبلازهمه
بهناممنریوکیلیافتاد.بااوتلفنیقرارگذاشتموتحتتأثریادبومتانتوخانمیوی
قرارگرفت���م.روزیراکهبرایمصاحبهبهخان���هاش-دریکیازخیابانهایفرعیجادۀ
شمریان-رفتم،هرگزازخاطرنمیبرم.درطولراهمثلیکشاگردمدرسهسؤالهاراپیش
خودتکرارمیکردموترسووحشتزیادیوجودمرافراگرفتهبود.اولنیمصاحبهبرایم
اهمیتویژهایداشت.وقتیواردخانهشدم،منریوکیلیراحاضروآمادهودرحالریخنت
چایبرایخودموعکاسمجلهدیدم.کمینشستیموپسازسالمواحوالرپسیمعمول،
خیلیصادقانهبهاوگفتم:»ایناولنیمصاحبۀمناست،بسیارهمترسیدهامودستوپایم

رادرمقابلاوکهخانمیباشخصیتومتنیوهرنمنداست،گمکردهام!«
منریوکیلیدرپاسخمنجملهایگفتکهتاامروزآنرافراموشنکردهاموهربارکهبرای
مصاحبهایآمادهمیشومبهیادمیآورم.ستارۀاپرایایرانگفت:»گماننکنمنکمرتاز
توترسیدهامدخرتجان!ویلتویکبرتریبرمنداری.توبهزودیدراینکارتجربهپیدا
میکنیوترستمیریزد.ویلماهرنمندانوافرادمشهورکهموردتوجهخربنگارانهستیم،
هموارهترسازمصاحبهوخربنگارراباخودخواهیمداشت.یادتباشد،ازاینپسهرگاه
برایمصاحبهنزدش���خصسرشناسیرفتی،بدانکهاوشبقبل،ازفکرمصاحبهخواب
راحتنکردهوتانتیجهاشهممعلومنشود،همچناندردلهرهودلشورهخواهدماند!«

آنروزمنچقدربهاینپشتگرمینیازداشتم!

جمعه  اول  مارس  1985
آخرینچمدانفریوزهدوس���تمرا،درصندوقعقباتومبی���لمیگذاریموراهیفرودگاه
میشویم.درفاصلۀبنیخانهوفرودگاه،دراتومبیلسکوتسنگینیسایهانداختهاستو
فریوزهآهستهآهستهبهطوریکهمنمتوجهنشومگریهمیکند.صورتشرابرگرداندهاست،
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بریونرانگاهمیکندوزیرلبمیگوید:»لعنتبهایندنیا!«فریوزه،پسازیکاقامت
چندماههدرلوسآنجلس،بهدوبیبازمیگردد.محلزندگیاشرادوس���تندارد،ویل
چندسالپسازانقالب،بهاجبارهمراههمسرشبهآنجاپناهبردهاستوماندگارشدهاند.
ف���ریوزهبرایوضعحملفرزندشنزدماآمدهبود،چونبهپزش���کانومراقبتهایالزم
بیمارستانیدردوبیزیادنظرمس���اعدینداشت.کاوه،فرزندیکماههاشرادرآغوش
دارد.ازاینکهبایدازمنکهدوس���تچندینس���الهاشهستمخداحافظیکند،ازاینکهنه
میتوانددرایرانکهوطنشاس���تزندگیکندونهاینجا-کهتع���دادزیادایرانیانبهاو
احساسامنیتبیشرتیمیدهد-بماند،عصبانیاست.میگوید:»نمیدانمچراآدمباید
ازهرچهبهآنعالقهمندمیش���ودودلمیبنددجداشود.آدمهاییراکهدوستدارییا

خداازتمیگریدیاانسانهایبیرحم!«
درف���رودگاه،پ���سازرف���نتاو،درحایلکهبهانتظ���ارپروازهواپیمایشتنهادرس���الن
ایستادهام،فکرمیکنممدتهاستخداحافظیهایمارنگدیگریبهخودگرفتهاست.
خداحافظیهایگذشتهبیشرتشکلبهامیددیدارداشتویلخداحافظیهایامروز،امید
دیداریدرخودندارند.ازهرکهجدامیشویوبههرکهبدرودمیگویی،حسمیکنیاین
آخرینباراستکهاورامیبینیوممکناستدیگرموفقبهدیدارشنشوی.شایدچون
هرکهازتوجدامیشود،نمیداندداردبهسویکدامهدفودرمسریکدامسرنوشتگام
برمیدارد.سالهاس���تکهدیدارهایمادرگروُمهروامضایفالنمأمورادارۀمهاجرت،
یاس���فریوکاردارفالنسفارتخانه،یاخواس���نتونخواسنتفالنمسئولوزارتخارجهو

ادارۀگذرنامهاست.نفرینبهسفرکههرچهکرداوکرد...

شنبه  2 مارس  1985
گاهبایداینضربالمثلهایفارسیرارویورقزرنوشتوقابگرفت.نمیدانمگویندگان
اینجمالتنغز،درآنلحظهایکهچننیکلماتیرابرزبانمیآوردند،چهاحساسیدردل
داش���تند.هربارموقعیتیدستمیدهدتاازضربالمثلیمددبگریم،ازگویندهاش-که

چننیزباندلرافهمیدهاست-سپاسگزارمیشوم.
درزبانفارسیدوضربالمثلمشابهداریمکهامروزهردویآنبسیاربجامینماید:یکی
آنگفتۀمشهورکاس���ۀداغترازآشودیگریمثالخانبخشیدهشیخعلیخاننمیبخشه
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است.
درمیانجمعینشستهایمبایکیازمردانیکهدرگذشتهمصدرکاریبود.تازگیازواشینگنت
بازگشتهاستوازسفرخود،نتایجآنودیداریکهدراینسفرباشاهزادۀرضاپهلویداشته
اس���تحرفمیزند.دربیاننظریاتخودوتوضیحکارهاییک���هدرپیشداردبهقدری
تندرویمیکندوآنچنانازاینکه»اعلیحضرتاوامرمؤکدیصادرفرمودند«س���خن
میراندکهانسانمتحریمیماندچهخرباست؟قضیهچیست؟چهبوییبهمشاماینجنابان
خوردهاستکهازنودرجلدسالهایپیشخودفرورفتهاند؟کاریکهمدتهابودیاازسر

ترسیاازبیاعتقادیبهبادفراموشیسرپدهبودند؟
اوداردحرفمیزندومنبهفکرمصاحبۀتلویزیونیشاهزادهرضاپهلویباسندیفریدمن
 )Sandy Friedman(خانمخربنگارش���بکۀتلویزیونیسیانان)CNN( هستم.سؤالو

جوابهابهیادمماندهاستوهمینطورکوشششاهزادهرضاپهلویکهدرطولیکساعت
مصاحبهمیخواستبهخربنگاربقبوالندداردبهخواستۀمردمرفتارمیکندوبههیچروی
دستوروفرمایشوامریدرکارنیست.وارثتاجوتختایرانپافشاریمیکردکههرچه
اکثریتمردمکشورشبخواهند،خواستۀاونیزهستواگرطرفدارمشروطۀسلطنتیاست

ازآنرژیمیسخنمیگویدکهدرآنشاهسلطنتمیکندنهحکومت.
بله،جالباینجاستکهخانمدتهاستکهبخشیدهاستویلشیخعلیخانهایکاسۀ

داغترازآش،هنوزنمیبخشند.



مندورهدیده

یامندرایرانِقبلازانقالبانسانیاملوبهقولجامعهشناسانحاشیهنشنیبودموحاال
پیشرفتهومعاشرتیشدم،یااینکهسایرایرانیهاباابتکارهاونوآوریهایخودهرروزنقش
تازهایمیآفرینندوپدیدهایجدیدبهجامعهعرضهمیکنندومرامتحریبرجایمیگذارند.
درهردوحال،مندرایرانباپدیدهایبهنامدورهبهکلیغریبهوناآش���نابودم.ازبرکت
س���رانقالبومهاجرتبهکالیفرنیا-پسازچندیکهآبهاکمیازآسیابافتادوتبو
تابهایروزهایاولخوابید-هرازگاهدوستیوآشناییبااینپیشنهادخداپسندانهسراغ
مامیآمدکه:»فالنیبیایکدورهبگذاریم!«منازهمهجابیخرب،اینپیش���نهادهارا
-درعنیناآگاهیازنیتصاحبفکر-میشنیدموبعدتوضیحمیخواستم.کمکممتوجه
شدمکهغرضازدورهگذاشنتیعنیگردهماییمنظمگروهیازدوستانوآشنایانکهیک
یاچندوجهمشرتکبایکدیگردارند!کهالبتهامریبودبسیارپسندیده،بهویژهدرآندوران

وانفساکهماتشنۀدیداریکدیگربودیموخریداراخباروشایعاتریزودرشت.
باوربفرمایید،ظرفدوسالاولآشناییبااینپدیده،بندهدردورههاییشرکتکردموبانی
ایجاددورههاییشدمکههمنیامروزازیادآوریآنهادچارحریتوتعجبمیشوم.گاههم
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برخودلعنتمیفرستمومیپرسم:»زنحسابیتودرخانۀفالنیودرکنارآنمهمانانقدو
نیمقدچکارمیکردی؟کداموجهمشرتکترابهفالندورهکشاندهبود؟«دردسرتانندهم،
پسازدوسالمطالعهوسرکشیدنبههردروخانهایونشستوبرخاستباغریبهوآشنا،
بندهیککارشناسویژۀدورهازآبدرآمدم.البتهنهبهایندلیلکهانسانباهوشیهستم،

خری!تنهابهاینعلتکهانسانفضولونظارهگرکنجکاویبهدنیاآمدهام.
هماکن���ونمنبهدایرۀالمعارفوچموخمهمۀدورههایموجوددرلوسآنجلسورایج
بنیایرانیانمحرتمبرونمرزی،آشناییدارمومیتوانمازببسماللهتاتتمتآنرابرایتان

بازگوکنم.شکدارید؟اینگویواینمیدان،بهمقالۀپژوهشیبندهتوجهبفرمایید.
تعریف  دوره :

دورهیعنیگردهماییتعدادیانسانهمزبانوهموطن،بهقصدگذراندنوقتوبدانگونهکه
شرکتکنندگاندردورهصالحبدانند.

تعداد شرکت   کنندگان  دوره :
دورههایرایجامروزازحداقلپنجنفرش���روعمیش���ودتاحداکثرصدوبیستنفرهم

میرسد.بستگیبهتوانوقدرتمایلوعالقۀشرکتکنندگاندارد.
زمان  تشکیل  دوره :

دورهمیتواندیکگردهماییمنظمچندنفرهبرایصرفناهاریاحتیصبحانهباش���دیا
دورههایشبانه،عصرانهونیمروزی.بستگیبهمیزانمشغلهوگرفتاریشرکتکنندگاندارد.

چگونگی  تشکیل  دوره :
دورهبهصورتهایمختلفوباچندتقسیمبندیجداگانهتشکیلمیشود.

• اول-دورهمیتواندزنانه،مردانهیامختلطباشد.	
• دوم-دورهمیتوان���دهمراهباصرفغذایاصلی)ناهاروش���ام(یابدونغذای	

اصلی)چایوشریینی،عصرانهوپسازشام(باشد.نوشیدنیوخوردنیهاییکهدر
دورههایمختلفمصرفمیشودبستگیداردبههدفیکهدورهبهخاطرآنتشکیل

شدهاست.
• سوم-دورهمیتواندمنظمباشدوبهطورهفتگی،دوهفتهیکباریاماهانهتشکیل	

شودوهرباردرروزمعینی)مثلسهشنبهها،پنجشنبهها،روزهایاولماه،چهارشنبههای
آخرماهو...(برقرارش���ودیااینکهبهطورنامنظموبنابهتوافقشرکتکنندگانبرگزار
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شود.دردورههایمنظمهربارروزوتاریخگردهماییآیندهمشخصمیشود،ویلدر
دورههاینامنظممهماندارموظفاستدوستانرابهوسیلۀتلفنازتاریخگردهمایی

آگاهسازد.
• چهارم-دورهمیتوانددرخانۀشرکتکنندگانیاخارجازخانهتشکیلشود.اگردر	

خانههاباشد،یکنظمالفباییکارراسادهمیکندوهرکسباتوجهبهاولنیحرف
نامخانوادگیاشمیداندچهموقعنوبتاوستوکیبایدفراخوانراانجامدهد.اگر
دورهدرخارجازخانهتشکیلشودبازدوصورتدارد:یاشرکتکنندگانپولمیزرا

دانگیمیپردازندویااینکههرباریکنفرمادرخرجمیشود.
• پنجم-دورهمیتواندیکگردهماییجدیوسنگنیورنگنیباشدیایکگردهمایی	

خودمانیوبیشیلهپیلهوبیدنگوفنگ.دردستهبندیاول،دربرخیدورههاحتی
اساسنامۀکتبینوشتهمیش���ودوبهامضایشرکتکنندگانهممیرسدتاهیچکس
ازدس���تورالعملهمگانیعدولنکند.دردس���تهبندیدوم،درواقعقضیهخودمانی
اس���ت.هرکسهرکاریدلشخواس���تمیکندوشرکتکنندگانزیاددرقیدوبند

محدودیتهاوچارچوبهانیستند.
انواع  دوره :

دورهانواعزیادیدارد.بههماناندازهکهسلیقههاوخواستهایانسانهامتفاوتاست،
دورههممیتواندبهدالیلمختلفیتشکیلشود.

• دورۀقمار-اعمازورق،تخته،لوتوو...یکیازاجزایالینفکایندورههاسیگار	
است.البتهایندورهمیتوانددورۀقمارزنانهباشدکهمعمواًلروزهاتشکیلمیشود
یادورۀقمارمردانهکهشبهاستویادورۀقمارمختلطکهدیگروقتوزمانندارد.

• دورۀب���زنوبکوب-درایندورهها،ش���رکتکنندگانپویلرایککاس���همیکنند	
ویکگروهنوازندهوخوانندهیادرصورتش���یکب���ودندی.جی.)D.J.( دعوت
میکنندوبعدمیزنندومیخوانندومیرقصندوصفامیکنند.درایندورههامشروب

نقشمهمیرابازیمیکند.
• دورۀخانوادگی-درایندورهافرادخانوادۀگسرتدهکهبهعلتگرفتاریزیادامکان	

دی���دارزودبهزودهمدیگرراندارندفرصتیمییابندتاس���اعاتیراباهمودرکنار
یکدیگرباشند.ناگفتهنماندکهاگرایندورهبهدعواهایخانوادگینکشدازسالمترین
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نوعدورههاستوشایدتنهادورهایاستکهبچههارادرآنراهمیدهند.
• دورۀروشنفکرانه-درایندوره،افرادشرکتکنندهبافاصلهایمحرتمانهازیکدیگرو	

باادبواحرتامگردهممیآیند.بیشرتاوقاتمهمانانومیزبانشانبهبحثوصحبت
وگاهشعرخوانی،ردوبدلکردناطالعاتسیاسی،تجزیهوتحلیلرویدادهایداغ
هفتهوازاینقبیلمیگذرد.اختالفعقیدههاوسلیقهها،درنهایتخضوعوخشوع
ومتمدنانه،ابرازمیشودومهمانانهمانگونهکهشستهورفتهآمدهاند،شستهورفته

برمیگردند.
• دورۀتریاککشیواس���تفادهازسایرموادمخدر-بانهایتشرمندگیآگاهیمن	

درموردایننوعدورههاهیچاس���ت.چونترسووحش���تفراوانازموادمذکور،
مانعردیابییاکنجکاویدربارۀاینیکیش���دهاس���ت.درای���نزمینه،اطالعاتو
آگاهیکسانیکهدرایندورههاشرکتمیکنندوآمادهانددرموردشحرفبزنندرا،

بهبهایگرانخریدارم.
• دورۀهمس���ایهها-اینیکیازمضحکتریندورههاس���ت.چونافرادیکهدراین	

دورهگردهممیآیندهیچوجهمش���رتکیجزهمس���ایهبودنیاهممحلبودنندارند.
اینگردهماییهابیشرتبدونهدف،کسالتباروبیسرانجامهستند.

• دورۀف���القهوهی���افالگریی-باپوزشازهمجنس���انخودمبای���دبگویمکهاین	
وقتگذرانیخیلیتیتیشمامانی،بیشرتاختصاصبهبانوانخانهدارداردوصبحها
درفاصلۀصبحانهوناهاریاعصرهادرفاصلۀناهاروشامتشکیلمیشود.فالقهوهرا
یکیازخانمهامیگرید،گاهیهمبانویاآقایفالگرییرادعوتمیکنندوتکتک

بهاوپولمیدهندتاطالعشانرابازگوکند.
• دورۀقمپزدرکردنوچشموهمچشمی-هرکسبهیکیازایندورههانرفتهباشد،کلی	

خندهازکفدادهاست.درایندورهها،خانموآقایصاحبخانه،بهقصدفخرفروشی
ونمای���شداراییوثروتخویشهرچهراکهدرقدرتدارندرویدایرهمیریزند:
ازدرودیوارومبلمانولباسخانموآقاگرفتهتامیزمیوهوپیشغذاودسروشامو
تعدادگارسنها.بسیاریازظروفوتزئیناتکهدرروزهایعادیتویگنجههاپنهان
هستند،دراینروزدرمیآیند،سابیدهمیشوندورویمیزقرارمیگریند.ازویژگیهای
ایننوعگردهماییهاایناستکههرمیزبانیبایدازمیزبانبارقبل،یکگامجلوتر
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رفتهباش���دویایکقمپزبیش���رتدرکردهباش���د.مثاًلاگرآنخانمرویمیزخودرا
باگلرزتزئنیکردهباش���د،اینخانمبایدگلارکیدهراجایگزینشسازدواگرآنآقا
یکپیشخدمترابهکارگرفتهباش���د،اینآقابایدیکبارمن)Barman(همبهآن
بیفزاید.بعدهمهردوبافروتنیفراوانازبیقابلیتبودنخانهوامکاناتپذیرایی
خویشگالیهکنندودرعنیحالدلتویدلش���اننباش���دکهباردیگر،سومیچکار

خواهدکردکهاینهایادشاننبودهاست.
عوامل  تشکیل دهندۀ  دوره :

برایاینکههردورهایشکلبگریدودوامداشتهباشد،بهچندعاملنیازدارد.
• ناظم-ناظمبایدحواسشجمعباشدوهرگونهزیادهروییاکجرویازاصولمقدس	

دورهرابهمیزبانویامهمانانتذکردهد.مثاًلاگرقراراستدریکدورۀشام،تنها
یکنوعغذاپختهش���ود،ناظمدورهموظفاستاولسرمیزغذابرودوبهخانمو
آقایصاحبخانهتذکربدهدکهغذایدومیاسومراازسرمیزبردارند.گاهیهمناظم
موظفاستبهآقایاخانمیکهنوبتشانرسیدهاستویلدارنداززیردورهدادنطفره
میروندیادآوریکندکهنوبتآنهاستوجرنزنند.شرکتکنندگاندوره،همناظمرا

دوستدارندوهمازاومیترسندودلگریند.
• میانجی-برایاینکهتوازندورهبههمنخورد،یکیازش���رکتکنندگانبایدنقش	

میانجیرابازیوس���وءتفاهمهارابرطرفکند.ازتندرویهایلفظیجلوگرییکند،
میانجروبحثدونفررابگریدیامانعآنبش���ود،هوایناظمراهمداشتهباشدکه

هرگاهآنیکیبهنعلزداینیکیبهمیخبکوبد.
• میداندار-ماایرانیهاوقتیدورهممینش���ینیمیاهم���هباهمحرفمیزنیمویا	

سکوتمطلقبرجلسهحاکممیشود.تنهالبخندهایملیحوتکانهایسربهنشانۀ
احوالرپسیودس���ترویسینهگذاردنبهنشانۀاخالص،ردوبدلمیشود.وظیفۀ
میدانداردورهایناستکهدراینقبیلمواردباآغازیکبحث،تکراریکشایعه،

تعریفیکلطیفهسکوترابشکندوجلسهرارویغلطکبیندازد.
بحث های  رایج  دوره :

11 بحثالغریوچاقیورژیمهایغذایی..
21 صحبتازآخرینرویدادهایسیاسیدرایرانوامریکاوسعیدرپیداکردنسرنخ.
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قضایا.
31 بحثهاییدرارتباطبااقتصادیارونقوکسادیبازار..
41 گلهوشکایتازجوانانومسائلآنها..
51 گلهوشکایتازپریهاومسائلآنان..
61 ردوبدلکردندستورپخنتغذاوشریینی..
71 راهنماییهایحقوقیدرموردچگونگیگرفنتویزا،گرینکارت،تابعیت،السوتو.

ازاینقبیل.
81 تعریفوتکذیبازپزشکانایرانیومسائلآنهادرارتباطبابیمۀدرمانی..
91 بحثشریین»غیبت«و»شایعهپردازی«کهازهمهپرطرفدارتروهیجانبرانگیزتراست.

وچاشنیمیهمانیبهشمارمیرود.
امیدوارمپسازخواندناینمقالۀپژوهش���ی-کهبرایگردآوریاشچندسالعمرخود
رادردورههایمختلفگاهخوشوگاهناخوشگذراندهاموهمنوششراآزمودهاموهم
نیششرا-تخصصوآگاهیمرادستکمنگرییدوازاینکهخودراانساندورهدیدهای

میدانمپرمدعایمنخوانید.
یکشنبه10مارس1985

دوشنبه  11 مارس  1985
-  کتمرامیکنم،کیفمراجابهجامیکنم،کمربندایمنی صندیلامراپیدامیکنم-
رامیبندمومنتظرمیمانمتاهواپیمابهپروازدرآید.ازواشینگنت،پسازیکسفرکوتاه
چهلوهشتساعتهبهلوسآنجلسبازمیگردم.کتابیبرداشتهامتادرراهبخوانم،حوصله
ندارمآنرادستبگریم.ترجیحمیدهموتصمیممیگریمهمزمانباپروازاینپرندۀآهننی
غولپیکر،بهکبوترسبکبالخیالمنیزپرپروازبدهموفکرکنم.تازمانیکهخلبانهواپیما
اجازۀبازکردنکمربندهاراندادهاستهنوزامکانفکرکردننیست.ویلهمنیکههواپیما
درمس���ریخطهواییخودقرارمیگرید،ازپنجرهبریونرانگاهمیکنموازبهیادآوردن
بعضیساعاتولحظاتیکهدرپایتختایاالتمتحدهگذراندمچنداناحساسخشنودی

ورضایتنمیکنم.
درواشینگنت،شمارروزنامهنگارانوبچههایحرفهایرادیووتلویزیونوکسانیکهسالهادر
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اینکاراستخوانخوردکردهاندبیشرتازلوسآنجلساست.ویلبرخالفلوسآنجلس،در
آنجاازفعالیتهایمطبوعاتیخربینیست.یکیادوبرنامۀتلویزیونیکهدرلوسآنجلس
ساختهمیشود،درآنجاتکرارمیگردد،روزنامهایدرواشینگنتمنتشرنمیشودورادیویی
همندارند)البتهبهاستثنایصدایامریکاکهبرایخارجازکشوراست(.ویلبازارشایعات،
رقابت،چشموهمچش���می،بدگوییودشمنیبههمنیگرمیشهرخودماناست.ظرف
اینچهلوهشتساعت،بهچندتنازبچههایقدیمیتلفنمیکنمودوسهنفرشانرا
میبینموسختمتأثرمیشوم،چونآنهاراپراکندهتروسردرگمترازلوسآنجلسنشینان
میبینم.آنقدرظرفاینمدتبدگوییاینیکیراازآنیکی،شایعۀدعوایاینیکیرا
بادیگریش���نیدموکنجکاویشدیداینیکیرابرایسردرآوردنازکاردیگریدیدمکه

متحریماندهام.
جال���باینکهپسازاینهمهحرفوگفت،س���اکنانکرانههایش���رقیامریکابالحنی
پرشماتتمیگویند:»شنیدیمدرلوسآنجلسوضعایرانیهاخیلیخراباست،همهاش
برایهمدیگرشایعهمیسازند!«سپسبااداییفیلسوفمآبانهیادآوریمیکنندکه:»باید

بهفکرنجاتمملکتبود.اینکارهاچیستکهشمامیکنید؟!«
طفلکهاآنقدربهفکرایرادگرفنتازدیگرانهستندکهخودشانرابهکلیفراموشکردهاند.

خداراشکرکهمالوسآنجلسنشینانهستیمتاهمهمارابهچوبتکفریشانبرانند!

سه شنبه  12 مارس  1985
اگرازمنبرپس���یدکهدراینجابهجاییومهاجرتناخواسته،کدامگروهبیشازسایرین
درخشیدهاندوتوانایینش���اندادهاندخواهمگفت:»زنانایرانی،بهویژهآنهاکهقبلاز
انقالبخانهداربودندوبهکارخارجازخانهاشتغالنداشتند.«آفرینبهاینزنانکهچه

جانانهدرخشیدند!
زنانایرانی،بهدنبالواکنشغریمنتظرۀآقایان،یعنیبهدلیلجازدنوعقبنش���ینیبسیار
محرتمانۀایش���ان،دارندکاریمیکنندکارستان.اگرکس���یاینواقعیترانادیدهبگرید

بیانصافیکردهاست.
مردانایرانی،اینناخدایانکش���تیخانواده،اینفرماندهانچندس���تارهوچندقپهواین
 )Samsonite(حکامبیتاجوتخت-کهوقتیصبحهابااهنوتلپکیفسامسونایت
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خودرابهدستمیگرفتندوسرکارمیرفتندفکرمیکردیدارندفتحخیربمیکنند-در
اثرتغیریوتحوالتاخری،یکبارهبیپاگونشدند.کیفشان،کراواتوکتوشلوارسورمهای
اداریشانومنشیوصندیلومیزشانراکهگرفتند،گوییهمهچیزشانازدسترفت.همه
ناگهانمثلیخآبشدندوقیافۀواقعیشاننمایانشد:بچههایلوسودرشتهیکلیکه
ششسالاستبغضکردهاندوپایشانرامرتببهزمنیمیکوبندواسباببازیخودشان

رامیخواهند)یعنیهمانمیزوصندیلومنشیورانندهوپستومقام...(
اگربهقیافۀآقایاندقیقشوی،همگیشبیهکلمۀکمکشدهاند.ویلتکلیفاینکشتیدر
حالغرقشدن،یعنیکشتیخانوادهچیست؟باالخرهکسیبایدسکانآنرابهدستبگرید
یانه؟آقایانکه-خداحفظش���انکند-ماتومبهوتبرجایماندهاند.خداراشکرکه
خانمهاواردمیدانعملش���دهاندوفرماندهیرابهدستگرفتهاند.زنانیکهقرنهامورد
تحقریبودندونامشاننانخوراضافیبود،وظیفۀسنگنیهدایتخانوادهرابهعهدهگرفتهاند

وبهیاریمردشانشتافتهاند.
امروز،اگربههرمحلکسبومغازهودفرتیسربزنید،خانمخانهدارسابقرامیبینیدکهبه
رتقوفتقامورداخلیآنمشغولاست:صندوقداریمیکند،خریدمیکند،فروشندهشده
اس���ت،رانندهشدهاست،منشیوتایپیستوحسابدارشدهاستو-بدونآنکهندانسنت
زبانیانداشنتتخصصبرایشدردسریباشد-کارهاراراهمیاندازد.ازآنگروهزنانیکه
درخانههایخودبهشریینیپزیوآشپزیوخیاطیوآرایشگریمشغولشدهاندتانانیبه

سفرهبیاورند،هرچهبگویمکمگفتهام.
درشرایطیکهمردها،اینفرماندهانمیدانرزم،خلعسالحشدهاندونمیدانندچکارکنند
زنان،هشیاروصبوروبدوناحساسشرم،بهکارهایسختکارگریبادرآمدکممشغولند.
درحایلکهمردانهنوزسوگوارعزتگذشتۀخویشهستند،زنانبهکالسدرسمیروند،
انگلیس���ییادمیگریند،بهچموخمکارهایبانکیواردمیشوندوخالصهباکوششی
اعجابآوربامحیطدمسازمیشوند.شنیدهامدرایراننیز،زناندگرگونیهارابهرتازمردان
تابآوردهاندوباوجودیکهبیشازآنانآزارواذیتمیبینند،خویشنترایافتهاندودرراه

بهبودوضعخودمبارزهایسختراآغازکردهاند.
آفرینبههمتزنانایرانی.درایندیارغربت،وجودانسانهاییاینچننیسختکوشو

بردبارافتخارآفریناست.
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چهارشنبه  13 مارس  1985
جوزپهجیوردانو)Jozepe Giordano(روانشناسومشاورخانوادۀپنجاهسالۀایتالیاییتبار

ساکننیویورک،کهسهنسلگذشتهاشبهامریکاآمدهاند،پسازمطالعاتزیادوپژوهش

درزندگیومس���ائلاقلیتهایقومی،مذهبیونژادیاعالمکرد:»بس���یارمهماستکه

اقلیتهایاینکشوراصالت،هویتوبنیادقومیونژادیومذهبیخودراحفظکنندو

ازارزشهایواالیاینگوهریکهدردستدارندآگاهشوند.«دکرتجیوردانوبهاقلیتها

میگوید:»توماسوولف ) ThomasWoolf( س���ختدراش���تباهبود،شمابایدازنوبه

آغوشخانوادهبازگردیدوبهخانههایتاننظمبدهید.«اومعتقداستاقلیتبودنوایمان

داشنتبهاینویژگی،برایسالمتروانمفیداست،بهشرطیکهانسانبتواندبنیسنتها

وارزشهاییکهقابلاجرانیس���تندوآنهاییکهانجامدادنش���انمثبتومؤثراست،فرق

بگذارد.بهنظراینپژوهش���گر،جوامعامروزیبهویژهغربیان،نسبتبهاقلیتهایقومی

ونژادیبهگونهایرفتارمیکنندوآنانرانسبتبهآنچههستندآنقدربدبنیمیسازندکه

اینگروهترجیحمیدهندهویتخودراانکارکنند.مقصراصلیبهاعتقاداینپژوهشگر،

رسانههایهمگانیمیزبانوپیامهاییاستکهاینرسانههابهخوردمردممیدهند.بههمنی

دلیلگروههایاقلیتقومیونژادیومذهبیسعیمیکنندازسنتهاوارزشهایخودبه

سرعتدورودرنتیجه،سرخورده،سرگشتهوبیریشهشوند.
اینروانش���ناسکهخود-پسازسالها-بهاهمیتگرمایکانونخانواده-چیزیکهدر
فرهنگایتالیایییکاصلانکارناپذیراس���ت-پیبردهودرصددیافنتآناس���ت،به
دیگرانتوصیهمیکند:»اگرهنوزراهمرانرفتهایدوارزشهایملیوقومیونژادیخود
رابهخاطرهمرنگشدنباجماعتبهدورنریختهاید،آنهارادودستیبچسبید.نمیدانید

چهتکیهگاهبزرگوچهاعتمادبهنفسوقدرتوصفناپذیریاست.«
سخناناینپژوهشگر،برایآنپدرومادرهاییشنیدنیاستکهاگرفرزندشانایرانیبودن
خویشراپنهانمیکندیاازاقلیتبودنخودشرمساراست،اورادرراهیکهپیشگرفته
استتش���ویقمیکنندونمیدانندبااینکارخود،چهلطمهایبهزندگیخویشوآیندۀ

فرزندشانمیزنند.
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پنج شنبه  14 مارس  1985
س���اعتهفتصبحاست،تلفنزنگمیزند.انتظارکس���یراندارم.باعجلهگوشیرا

برمیدارم،صداینگرانسیمااست-یکیازآشنایانم.
میپرسد:»شنیدهامشمالتهرانرابمبارانکردهاند،درستاست؟«

میگویم:»بلهخربچننیاست.چطورمگر؟«
جوابمیدهد:»مگرنمیدانیخانهاماطرافالهیهاس���ت؟میترسمبالییسرشآمده

باشد!«
منهمنگرانمیشومومیپرسم:»سرکی؟مگرکسیازافرادخانوادهاتدرتهراناست؟«
ج���وابمیده���د:»نهبابا،خودخان���هامرامیگویم!نمیدانیچقدربرایس���اختنش
زحمتکش���یدم،دوس���التم���ام،یکییک���یآجرهاوس���نگهایشراب���اخونجگر

رویهمگذاشتم...«
سیماداردحرفمیزندومنمثلکسیکهیکسطلآبسردرویشریختهباشندوارفتهام
وبقیۀحرفهایشرانمیفهمم.دلممیخواهدگوشیتلفنرابگذارمزمنیوزاربگریم:
ب���هحالخودم،بهحالاو،بهحالهمه،بهروزگاریکهدرآنارزشچندآجربرترازجان
یکانسانیاانسانهاشدهاست.بهنظرمیآیدسیمااصاًلنمیداندبمب،افزونبرآنکه
ساختمانیراخرابمیکند،میتواندانسانیراهمبکشد.گویاارقامواعدادیکهازتلفات
جنگمیشنودبرایشمعنایینداردونمیتواندبفهمدکهتنهایکیازاینجگرگوشگان،
شانزده،هفده،هجدهسالهکهدرخونخودمیغلتندتمامزندگیوهستیوسرمایۀموجودی
بهناممادریاپدرهستند.عظمتفاجعهراحسنمیکند.میپرسم:»دلتبهحالآنهاییکه

درزیرآواروبمبکشتهمیشوندنمیسوزد؟«
جوابرادرآستنیدارد.میگوید:»چشمشانهشتتا!میخواستندانقالبنکنند!«

وایکهماانسانهاگاهچقدربیرحممیشویم.امثالسیماکمنیستند.وقتیعدهایمجازات
اعدامرا،حتیبراییکقاتلوجنایتکار،زیرسؤالمیبرند،چگونهعدهایدیگرمیتوانند

درمقابلآنکشتارهاچننیواکنشینشاندهند؟

جمعه  15 مارس  1985
اخریاًیکپیشنهادازسویهساه)Hessah(همسرشاهزادهعبداللهابنعبدالعزیزولیعهد
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عربستانسعودی،درمورداینکهزنانحقکارکردندارند،آغازگربحثطوالنیوپیچیدهای
دراینکش���ورشدهاست:بحثبرسراینکهنقشواقعیزندرجامعۀاسالمیچیست؟
درعربس���تانسعودی،زنانهنوزاجازۀرانندگیندارند،حقحرفزدنبایکمردغریبه
راندارند،تعدادکثرییازآنانهنوززیرچادروحجابهستندوشیوۀآموزشزناندارای
ویژگیهاوتفاوتهاییاست.زن،درجامعۀامروزعربستانسعودیتنهامیتواندمشاغلی
چونپرستاری،آموزگاریمدارسدخرتانه،فروشنگیدرفروشگاههاوکارمندیبانکهای
مخصوصزنانراداشتهباشد.درسفارتخانههاوشرکتهایخارجی،فقطزنانخارجی

اجازۀکارکردنبامردانرادارند.
شاهزادهخانمکهحرفهایشبسیارانقالبیبهنظرمیرسد،درمصاحبهایبایکروزنامۀ
محلیگفتهاس���ت:»اگرحقکارکردنبهزناندادهنشود،درستمثلایناستکهآنها
محکومبهاعدامش���دهاند.«درحالحاضردرروزنامهها،دررادیووتلویزیونعربستان،
دردانش���گاههاومراکزعلمیپژوهشی،سخنانشاهزادهخانمداغترینبحثروزاست.
مردانعربستانسعودی،بااینموجفزایندۀآزادیخواهیزنانهموطنخود،بهشدتمقابله

میکنندونظرمخالفمیدهند.
 )University of Colorado( یکزنآموزگارس���عودیکهتحصیلکردۀدانشگاهکلرادو
اس���تدرمصاحبهایمیگوید:»برقراریچننیمحدودیتهاییبرایزنان،درکشورهای
اسالمیوباتکیهبهاصولمذهبی،درواقعریشههایکهنفرهنگیواقتصادیدارد.در
تماماینکشورها،زنان،بهخصوصدردهکدههاومزارع،دوشادوشمردانکارمیکردهاند
ویابهپرورشحیواناتمشغولبودهاند.بنابراینمذهبهرگزکارکردنزنانرادرکنارمردان
منعنکردهاست.آنچهمردانعربستانسعودیوکشورهاینظریآنرامیترساند،حضور
رقبایجدیددرمیداناقتصادیاست.اینهامیترسندنتوانندبرخالفسنتمردساالری،

تصویرخودرابهعنوانجنساولحفظکنند.«
اینچننیپیداستکهدرعربستانسعودیهم،باتمامفشارهایدستوپاگرییکهبرزنان
واردمیآورند،زنانآزادیخواهسربلندکردهاند.اگراینزنان،مثلبسیاریازهمنوعانشان
درکشورهمجوارخودایران،اشتباهنکنند،شایدبتوانندازاینمیدانمبارزهسرافرازبریون

آیند.
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شنبه  16 مارس  1985
ازصبحبرنامۀمفصلوفشردهایبرایخودتدارکدیدهام:بایدبهدیدارنمایشگاهنقاشی
استادجالیلسوسنآبادیونمایشگاهخطحیدریبروم،درتظاهراتجنگشرکتکنم
واگرزمانیباقیماندبهدیدارفیلماسرارگنجدرۀجنیساختۀابراهیمگلستانوباشرکت
پرویزصیادبروم.ساعت3بعدازظهرازخانهخارجمیشوم.اولنیبخشبرنامه،دیداراز
نمایشگاهجالیلسوسنآبادیاست،استادبیهمتایمینیاتورمدرنایران.نمایشگاه،دعوتی
استبهضیافتچشمها.درحدودهفتادتابلوازآثارسوسنآبادی،درمحیطیآرامودوراز
سروصدایرایجسایرنمایشگاهها،بهنمایشگذاشتهشدهاست.اینهمههرنوظرافتو
ذوق،باورنکردنیوستودنیاست:آمیختگیرنگها،ظرافتنقطهپردازیها،غمواندیشۀ
پنهاندرچشمها،کشیدگیهاوگردشهایاستادانۀخطوطوصبوریتوصیفناپذیربرای
آفرینششاهکارهاییکهترادرمقابلخودمیخکوبمیکنند.ایندیدارآغازخوبیبرای
بعدازظهرشنبهاست.بیشاززمانپیشبینیشدهدرآنجامیمانم،دوباروسهبارسراغهر
تابلوییمیروموازتهدلآرزومیکنماینهرنمندبرایعرضۀکارهایشمیدانیگسرتدهتر

ودرسطحجهانیبیابد.
ساعتنزدیکپنجبعدازظهربهنمایشگاهخطاطیعلیحیدریمیرسموبادرهایبسته
مواجهمیشوم.ازبرنامۀدومبازماندهامچونساعترااشتباهکردهام،تصورمچننیبودکه
نمایشگاهتاساعتُنهشبادامهدارد.اینبرنامهرابهفرداموکولمیکنموبهسرعتبه
 Wilshire(میرانم.دربول��وارویل��شری )Federal Building(سویس���اختمانف��درال
Blvd(پشتفرمانهستمکهدوسویخیابانراشلوغمییابم.یکدستهایرانیدرشمال

خیابانوگروهیدیگردرجنوبآنجلویهمصفبستهاندوبراییکدیگرشاخوشانه
میکشند.بهدوستم،کهدرکنارمنشستهاستوباتعجبخیابانرانگاهمیکند،نگاهی

پرسشگرانهمیاندازم.
زهرخندیمیزندومیگوید:»حدسمیزدم!یعنیمطمئنبودم.ماهیچوقتدرس���ت
نمیشویم.هیچوقتیادنمیگرییم.همیشهاشتباهاتمانراتکرارمیکنیم.مگرقرارنبود
دستهبندینشود؟مگرقرارنبودهمگیبهاتفاقودرکناریکدیگرفریادنفرتازجنگرا
برآوریم؟پسچهشد؟اینصفبندیهابرایچیست؟«همچنانباتعجببهاینمنظره

نگاهمیکنموشیشۀپنجرۀاتومبیلپائنیاست.
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ناگهانازمیانجمعیت،جوانیباتندیبرسرمانفریادمیزند:»پیادهشنیدیگهترسوها!«
صفتیراکهباتأکیدبرزبانآوردهاستدردلتکرارمیکنموازخودمیپرسم:»ترسو؟
آیاازچیزیمیترسم؟«وپاسخمبهخودایناستکه:»بلهمیترسم.نهازاینکهبیجهت
یاباجهتمهروابستگیبهاینیاآنایدئولوژیبهپیشانیامبخورد،بلکهمیترسمازآنکه
اینقافلهتابهحشرلنگبماند.بله،ازاینمیترسمهموطنپرخاشگر!نهازپیادهشدنو
درکنارتویااوایستادن-کهنهدرکنارهمبلکهروبرویهمصفکشیدهاید.منهموارهاز

صفکشیدندرمقابلهموطنممیترسیدموهنوزهممیترسم.«
نگاهیبهدوستممیاندازم.زبانمرامیفهمدوباسراشارهمیکندکهبهرتاستبهبرنامۀ
چهارمبرسیم.فرماناتومبیلرامیچرخانموبهسویدانشگاهیوسیالایراهمیافتم.شاید
تماشاییکفیلمایرانیبارگرانسرخوردگیراکمکندوازیادمانبربدکهچهآیندهایدر

انتظارماناست.
تماش���ایفیلم،گرهکورمشکلرانمیگش���ایدکههیچ،یادممیآورددرآنزماننیزبودند

افرادیکهفریادمیکشیدندویلکسیگوشدلبهسخنانشاننمیسرپد.
پسازپایانفیلمدوستممیگوید:»تعجبمیکنمچگونه-دردورۀقبل-اجازۀنمایش
اینفیلمراکهسراسرانتقادازرژیمبوددادند!«اجازۀنمایشفیلمتعجبیندارد،پندنگرفنت

ازآنجایتعجبدارد!

دوشنبه  18 مارس  1985
ساعتیازدهشبیکشنبه،پسازپایانبرنامۀرادیو،خستهوباعجلهازپلههایاستودیو
پائنیمیآمدمتابهسویاتومبیلمبروموراهیخانهبشوم.دخرتجوانیپائنیپلههاایستاده
بود.درآنپارکینگوسیعوخلوتازحضوراوتعجبمیکنم.وقتیبهپلۀآخرمیرسم
بهفارسیصدایممیکند.بهطرفشمیروموبااوبهسالمواحوالرپسیمشغولمیشوم.

دستشرابهسویمندرازمیکندوشاخهگلیبهدستممیدهد.
میگوید:»اینرابرایشماآوردهام.ازباغچۀخانهامچیدم!«
دردستاویکشاخۀگلمرواریداست.پرازگلهایسفیدگرد.

رویمرابهسویایرجگرگنیمیکنمومیگویم:»وایگلمروارید!نگاهکنید!«
دخرتجوانمیگوید:»چندشبپیشداشتمبهبرنامۀشماگوشمیدادم.صحبتازگل
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مرواریدمیکردید.دلتانبرایاینگلهاتنگشدهبود.مگرنه؟«
بیاختیارگلرابهطرفبینیمیبرمتابوکنم.انگاریادمرفتهاستکهگلمرواریدبوندارد.

میخنددومیگوید:»بونداردکه!«
رویشرامیبوسم.شنوندۀجوانبرنامۀرادیویی،ازراهدوریآمدهاستتاازسرلطفو
مهربانیمراخوشحالکند.نمیدانمچهبگویم.دستپاچهشدهام،حالآمدهام،خستگیاز
تنمدررفتهاستویلمثلآدمهایدستوپاچلفتیزبانمبندآمدهاست.باالخرهمیگویم:
»بایدبربمبهبچههانش���انبدهم.باورمنمیشود!یعنیتویلوسآنجلسهمگلمروارید

هست؟«
لبخندیمیزند،لبههایکتشرابههممیچسباند،هواکمیخنکاست،تانزدیکاتومبیل
بدرقهاشمیکنیم.ازاویکدنیاتش���کرمیکنموهمراهباگلمرواریدبهسویخانهراه

میافتم.
مهمانتازهواردخانۀما،درونگلدانکوچکشیش���های،آراموسربهزیررویمیزصبحانه
نشس���تهاستوخاطراتش���رییندورانکودکیرابامنمرورمیکند.دوستجوانمن،

شنوندۀخوبووفادار،سپاس.چهعیدیارزندهای!.

سه شنبه  19 مارس  1985
ازصبحزودباخودکش���مکشغریبیدارم.نمیدانمبرایسالتحویلامسالچهبکنم؟
سفرۀهفتسنیراکهحتماًخواهمچید،ویلبرسرسفرهنقلوگلوشریینیهمبگذارم؟
نمیدانم.دلمراهنمیدهدونمیتوانمتصمیمبگریم.فکرمیکنمبهرتاستبرایخرید
ازخانهخارجشومودراتومبیلفکرکنم.درراه،دردوطرفجاده،گلهایبنفشوقرمز
وزرد،شکوفههایصورتیوسفید،شقایقهایسبکبالرویتپهها،زیرآفتاببهاریآن
چنانوسوسهانگیزندکهگوییباتماموجودمیگویند:»بهارانراباورکن«.بادیدناین
همهطراوتوگل،ازاینکهآغازس���النوونوروزماایرانیهاهمزمانباشروعبهاراست
احساسغرورمیکنم.چهانتخابزیبایی!چهتقارنشادیآفرینی!نهنمیتوانچشمبراین
جانیافنتدوبارۀطبیعتبست.بایدآنراارجنهادوبهپاساینانتخابشایستۀنیاکانمان،

سنتبسیارارزندهایراکهبنانهادهاندحراستکرد.
درفروشگاهایرانی،جاییکهبیشرتخریدهایمراانجاممیدهم،شوقوشورسالهایگذشته
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رانمیبینم،ویلهمۀخریداراندرعنیحالوس���ایلس���فرۀهفتسنیراتهیهمیکنند.
میدانمدردلهمهچهمیگذردومیدانمکههمهچگونهدودلهس���تند،ویلامیدوارمکه

هیچکس-بههیچبهانهای-درپاسداریازسنتهاوفرهنگدیرپایمانتردیدنکند.
بهخانهکهمیرس���مدرمیاننامههایرسیده،کارتتربیکسهیالدوستمازایراندرمیان
آنهاس���ت.اولهمهآنرابازمیکنم.درالبالیجمالتوکلماتیپرازاندوهونگرانی،
نوروزراتربیکگفتهوامیدبرگزارینوروزهایبهرتازامسالراازدستندادهاست.سهیال

نوشتهاست:
»امس���المجبوریمس���فرۀهفتس���نیرادرزیرزمنیخانهبچینیم.چونازبمبانداخنت
عراقیهاهراسداریم.ویلاینکاررابدونبروبرگردمیکنم،یعنینوروزرابدونهفتسنی
سرپینخواهمکرد.بهکوریچشمآنهاییکهوابستگیمارابهگذشتههایماننمیخواهند!«

تردیدراازدلمیرانموبهسرعتسفرۀهفتسنیرامیگسرتانم.

چهارشنبه  20 مارس  1985
پسازتحویلس���النو،تلفنخانهلحظهایاززنگزدنبازنمیایستد.درفاصلۀبنیدو
تلفنازفرصتاستفادهمیکنمومنهمبهچندتنازدوستانزنگمیزنمتانوروزرابه
آنهاتربیکبگویم.امسال،برخالفگذشتهوروالمعمول،انجمنایرانیانمقیمایاالت
متحدهبرنامۀدیدوبازدیدهمگانیندارد.بسیاریازدوستانرا،کهسالهایگذشتهدرچننی
روزیدرگردهماییعیدانجمنمیدیدم،نخواهمدید.تنهادیدوبازدیدس���الیانۀانجمن
نیستکهبههمخورده،گردهماییظهرهایسهشنبههمتعطیلشدهاست.ازگروهیکه،به
سرپرستینادرصالح،چهارسالتمامبانظموترتیبوسیلۀجمعشدنجمعیازایرانیان
رادراینشهرفراهممیکردوکاریهمبراینزدیکیودوستیبسیاریافرادانجاممیداد
دیگرخربینیست.باعثتأسفبسیاراست.گماننمیکنمدرهیچجامعهای-بهاندازۀ
جامعۀایرانی-اتحادوهمبستگیدرراهخرابکردن،منهدمکردن،تعطیلکردنوازبنی
بردنحرکتتازه،وجودداشتهباشد.پرتوقعبودن،ناسپاسی،ایرادگرییهایبیجا،احساس
مسئولیتنکردن،عقدهوبغضوحسد،جاهطلبیهایبیدلیلوارجنگذاشنتبهخدمات
دیگرانازجملهعواملبازدارندۀمادربهانجامرس���اندنبرنامههاییازایندستاست.

حیفازآنهمهزحمت!
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پنج شنبه  21 مارس  1985
امس���التامبرادیل)Tom Bradly( شهردارلوسآنجلس،باردیگرروز21مارچرابهنام
نوروزایرانیخواندوبرایسپاس���گزاریازمهاجرانایرانیکهباحضورخوددراینشهر
بهاقتصادوکسبوکارلوسآنجلسرونقدادند،لوحهایبهایرانیاناهداکرد.سالگذشته،
برایاولنیبار،شهردارلوسآنجلسبرایآشناییباجامعۀایرانیقدمپیشگذاشتوازآن
روزتابهحالازهرفرصتیبرایدیداروگفتگوباایرانیاناستفادهمیکند.ویقولمساعد
دادهاس���تکهبهزودیزمینیرانیزبهایرانیاناهداکندتادرآنیکمجتمعفرهنگی-

اجتماعیبناکنند.
یادممیآیدتامبرادیلدرس���خرنانیسالگذش���تهاش،درمهمانینوروزکهبههمتمرکز
ایرانیانبرگزارش���د،باشورزیادیازجامعۀایرانیسخنگفتوهنگامیکهسخنانشرا
برایحضارترجمهکردم،همهبهشوقآمدندکهپسازگذراندنپنجسالدراینمملکت
واینمنطقه،باالخرهدستاندرکاراناموربهاهمیتومرتبتشایستۀایرانیانپیبردهاند.
امسال،هنگامیکهبهشهردارخربدادیمبهمناسبتشدتگرفنتجنگوبمبارانشهرها،
ازبرگزاریمهمانینوروزصرفنظرکردهایم،گفت:»یکملت،بههنگامبحران،اصالتو
ش���خصیتخودرانشانمیدهد.«وهماندمدستوردادتابرایهمدردیباایرانیانیکه

درگریجنگهستندازسویدفرتاویکپیامهمدردیمنتشرشود.
Ethel( ت���امب���رادیلش���هردارلوسآنجلس،بانویمش���اوریداردبهن���اماتلناروی���د
 Narvid(.اینزنبامطالعهوروشنفکر،عاشقایرانیهاوفرهنگایراناست.ماایرانیان

لوسآنجلسنشنیبایدباچننیانسانهایی،کهقدرفرهنگکهنودیرپایمارامیدانند،هر
چهبیشرتآشناشویموازآنهادرراهشناساندنخودبهسایرامریکاییهابهرهبگرییم.

جمعه  22 مارس  1985
بحثگ���رموداغیبود.موضوعصحبتدراطرافروابطزنومرددرچارچوبرابطۀ
زناش���ویییامحیطکاردورمیزد.اغلبزنانحاضراعتقادداشتندمردانشرقیوبهویژه
ایرانیان،هرگزدربرخوردهایخودبازنان،تحملزنمتفکر،فهمیده،باشعوروآگاهتراز
خودراندارند.حاصلکالماینکهمردشرقی،زنراهموارهدرمقاممرئوسوفرمانربدار،
یکعروس���ککوکیبدوناندیش���ه،بدونابتکاروبدونحقاظهارنظرمیخواهد.در
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چننیرابطهای،اگرزنفرمانربدارباشد،اگرنفهمدیابفهمدوتظاهربهناآگاهیکند،مورد
توجهقرارمیگرید،اعضایخانوادهاشاحساسخوشبختیمیکنند،درمحیطکاررئیسش

خشنودوراضیمیماندوکارهابهخوبیوخوشیپیشمیرود.
ویلامانازآنروزیکهزنیبخواهدتصمیمگریندهشود،بخواهدنظربدهدوبخواهداز
عقلوشعورخودبهرهبگرید.امانازآنروزیکهمرداحساسکنددرکنارشزنیایستاده
اس���تکهمیفهمد،میخواهدبفهمد،آگاهاس���ت،میلبهدانسنتداردوظرفیتشراهم
دارد.دراینجا،مردشرقیواکنشینشانمیدهدکهویژۀخوداوست،یعنیسربهعصیان
برمیداردوباتمامکوششمقاومتمیکندوهمۀتوانخودرابرایمسدودکردنراهزن

بهکارمیگرید.
مردشرقیاعتقادنداردموجودیبهنامزن،هممیفهمدوهمحقداردبفهمد.پسچه
میکند؟بهحیلهایناجوانمردانهدستمیزند،یعنیزنرادچاراحساسگناهمیکند.زمنی
وزمانرابههممیبافدتابههمسرشبفهمانداگرزمانیراصرفآموزشوآگاهیخود
میکند،اززمانمادربودنوهمسربودنخودمیزند،اگربهپرورشفکرخویشمیرسد،
درعوضبهدیگراننمیرسد.درنتیجهمادرخوبوزنخوبینیست.متأسفانهاینحیله
درمواردزیادیمؤثرواقعمیش���ودوزنش���رقیبهجایآنکهازتواناییهایخوددرراه
صحیحبهرهبرداریکند،موجودیخدمتگزاروناراضیمیشود:خدمتمیکندچوناگر
نکند،احساسگناهآزارشمیدهد،ُغرهممیزندوناراضیاستچونمیفهمدکهتوان

انجامکارهایشایستهتریرادارد.



هفتمینبهارغربت

باالخرهپس���تچینامۀپذیرشدانشگاهیوس���یالایرابرایهومنآورد.خوشحالشدم،
میخواس���تمازذوقممثلبچههاب���االوپائنیبرپمویلقیافۀجدیگرفتموکمیس���ربه

سرشگذاشتم.
گفتم:»مژدگانیبده.یکخربخوشبراتدارم!«

فوریفهمید.گفت:»آمد؟«
س���هماهمنتظرایننامهبود.دلتویدلشنبود-مثلهمهجوانها.سهماهاینمهمرتین
مسئلۀزندگانیاششدهبود.هرروزکهازمدرسهمیآمدمیپرسید:»آمد؟«ومنسرمرا
بهعالمتنفیتکانمیدادم،دلخورمیشدومیرفت.نامهراازدستمقاپیدوبهگوشهای

خزیدتازیرورویآنراچندباربخواندومطمئنشود.
نگاهشمیکردمودرحایلکهحرکاتشرازیرنظرداشتمبهفکرفرورفتم.یادبیستسال
پیشافتادم،وقتییکبعدازظهرگرمماهمرداد-درتهران-نگرانپشتدرخانهایستاده
بودمتاروزنامهفروش،کیهانرابیاورد.قراربودآنروزاسامیقبولشدگانکنکورسراسری
اعالمشود.کنکوررادادهبودمومیخواستموارددانشگاهبشوم.چهبعدازظهرپرهیجان
وخفهکنندهایبود!روزنامهکهآمد،ش���شصفحهاولاسمبود-ردیفپشتسرهم.با
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عجلهنگاهکردموازباالخواندم.همدنبالاسمخودممیگشتموهمدنبالاسامیدوستانم.
چهگزینشدشواریبود،چهشمارزیادیشرکتمیکردندوچهتعدادکمیرامیخواستند.
بچههااسمشراگذاشتهبودندهفتخوانرستم،سرپلصراط.وقتیاسمخودمرادیدم
چهحایلکردم.یکبارهتمامترسودلش���ورۀهفتههایقبلرافراموشکردم.ویلخوشیام
دیرینپایید،چوننامبعضیازدوس���تانمرانیافتم،آنهاییکهپذیرفتهنشدهبودند.حال
دوگانهایداشتم:خشنودوخشمگنی.درهمانعالمجوانیبههرچهکنکورومسابقهبود
نفرینکردم.مثلهمۀجوانهاسرپرشوریداشتموانتقادمیکردمکهچرانبایدبرایهمه

دردانشگاهجاباشد.
هیچنمیدانستمبیستسالبعد،بازهمدچارهمانهولوترسخواهمشد،منتهیبرای
پس���رم.اینبارهمش���ادیامدیرینپایید.یادجوانهایدیگرافتادم:دخرتعمهاش،پسر
عمویش،پسرهمس���ایهمانوپسرهاودخرتهایهمسنوس���البچههایمکهاالندرایران
هس���تندودانشگاهینیستکهبهآنواردشوند،یادتلفنهاوالتماسوتمناهایشانبرای
اینکهکاریبکنیمتابتوانندبهخارجبیایندچوندلشانمیخواهدمهندسودکرتبشوند.
چهکاریازدستمابرمیآید؟آنهانهاجازۀآمدنبهخارجرادارندونهاجازۀتحصیلدر
داخلرا.چندسالاستکهعمروزندگیاینجوانها-اینآرزوهایفردایایران-دارد

بهبادمیرودوخودشانهرزمیروند.
فیلمهایخربیهفتۀگذشتهتلویزیونهاجلویچشممزندهمیشود.اجسادجوانهایسیزده
چهاردهسالۀایرانیرامیبینمکهدرمرزایرانوعراق،درصحرایخشکوبیحاصل،در
میدانجنگرویهمریختهشدهاندوکسینیستبلندشانکند.چشماننگرانکوچولوهای
اسریجنگیرامیبینمکهنمیدانندچرادراردوگاههستندونمیدانندچهبهسرشانمیآید.
خدایا!اینهااالنبایددرخانۀخود،درکنارپدرومادریاس���رکالسهایدرسباش���ند.

اینهاراچهبهجنگ؟!
یاددوستیمیافتمکهبهتازگیازترکیهبهامریکاآمدهاستومیگوید:»نمیدانیچقدر

جوانایرانیدرمرزترکیهوشهروانسرگردانوبیپولوبیپناهماندهاند!«
ازپنجرهبریونرانگاهمیکنم،یکروززیبایبهاریاس���تباآفتابیگرمودلچس���ب.
درختانمیوههمهشکوفهزدهاند،اینهفتمنیبهاریاستکه-دردیارغربت-شاهدفرا
رسیدنشهستم.هربهاررابهامیدبهاریبهرتسرمیکنم،آنچهکهدردلآرزویشرادارم
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ازراهنمیرسد:بهارآرامشوامنیت،بهارصلحوآزادیچقدردورودستنیافتنیاست.
رنگسفیدوسرخوبنفشگلهاوشکوفههابهجانمنمینشیند.جیکجیکپرندگانیکه
بیخیالآوازسرمس���تیسردادهاند،پرندۀپروبالبستهودرقفسنشستۀآزادیرابهیادم
میآورد.همۀاندیشهاممتوجۀسرزمینیاستکهدرآرزویپیوسنتبهآنروزشماریمیکنم.
ازاینکهقبولشدنپس���رمدردانشگاهیوسیالایخوشحالمکردهاست،شرمندهمیشوم.
خوب،اوقبولش���د،تکلیفبقیۀهمس���نوساالنشدرایرانچیس���ت؟اگراالنهمۀ
مادرهایایرانییادس���تکمبیشرتشانمثلمنغرقشادیبودند،چهمیشد؟بهکجای

دنیابرمیخورد؟
آنهاغمگینند؛برخی،یعنیخیلیازمادرهاعزادارند؛بسیاریدرهولوترسونگرانی
بسرمیبرند؛ازامنیتخربینیستومااینجاچهمیکنیم؟هیچ.گلهایباغچههاراعوض
میکنیم،لباسمیخریم،گردشمیرویموخداراش���کرمیکنیمکهاینجاهمهچیزامنو

اماناست.
آفتابدرخش���انبهاربابیخیایلرویشهرپهناست.هشدار!نسیمهفتمنیبهارغربت
داردباخودفراموش���یمیآورد،سازگاریوخوابزدگیمیآورد.کاشتندبادبیداریو

هشیاریمیوزید!
یکشنبه31مارس1985



بهایرانمسیح

بهیادکوچۀبچگیهایم

امسال،سیزدهبدرآنقدربیخربآمدورفتکهشبمتوجهشدمهنوزسبزههارابهدستآب
رواننسرپدهام.شایدچونوسطهفتهبود،شایدهمکاروگرفتاریهایصدمنیکغازاین

شهرنمیگذاردبهنگاموسروقتیادبرنامههایتبیفتی.
شب،دوستیتلفنیازمنمیپرسد:»میدانیمردمامسالسیزدهبدرراکیجشنمیگریند
وکج���امیروند؟«ومنمتوجهمیشومکمرتکس���یازاطرافیانمنیزیادشماندهکهامروز
سیزدهبدربود.گوشیتلفنرازمنیمیگذارمویادآنروزهاییمیافتمکهکودکخردسایل
بیشنبودم.آنسالهاهمه،چهبااشتیاقوشوق،انتظارفرارسیدنروزسیزدهفروردینرا
میکشیدیم!چهتهیهوتدارکیبراییکروزخروجازشهرمیدیدیموچهشوروهیجانی

برایچندساعتبیخیایلوخوشگذرانیداشتیم!
آنس���ال،تقریباًسیوچندسالپیش،خانۀمادرکوچۀرازی،غربخیابانکاخوشمال
خیابانش���اه،بود.درکوچ���ۀرازی،کوچۀبچگیهایمن،بیشازس���یخانوادهزندگی
میکردندکههیچهماهنگیوشباهتیباهمنداشتند،ویلآنقدربههمنزدیکوصمیمی
بودندکهمثلافرادیکخانوادهبهشمارمیرفتند.آنسالقرارشدروزسیزدهبدر،بهجای
اینکهاهایلکوچهبهدش���تودمنبروند،س���روتهکوچهراببندند،هرکسجلویخانۀ
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خودشرافرشکندوبساطس���یزدهتویکوچهگسرتدهشود.قرارشدمردانکوچهمیوهو
آجیلوتنقالتبخرندوزناندیگآشرشتهوباقایلپختهبارکنند.ازسرکوچهتاانتهای
آن،بیشازدهسماورذغایلبااستکانونعلبکیوقوریوقندجلویدرخانههاردیف
شدهبود.زنهایکوچهچنانبرووبیاییمیکردندکهانگارمیخواهندعروسیراهبیندازند.

حوایلساعتدهصبح،منرویسکویجلویخانهنشستهبودم،رفتوآمدهاراتماشا
میکردمویکیکزنهارااززیرنظرمیگذراندم.

مادامبلورمطابقمعمولمیدانداربود:باآنقدبلند،هیکلچهارش���انه،پوس���تسفیدو
موهایکمرنگ.تندوتندسیگاراش���نودودمیکردودرالبهالیپکهایمحکمیکه
بهسیگارمیزد،سرفههایخشکوهمیش���گیاشراتحویلدیگرانمیداد.سرفههای
مادامبلورطبیعتدوماوش���دهبودند.ازبسس���فیدوتمیزبوداسمشراگذاشتهبودند
بلوروچونازآذربایجانوحوایلمرزشورویآمدهبودولهجۀغلیظیداشتمادامبلور
صدایشمیزدند.کارشبنداندازیبودومشاورخانوادگیزنانکوچه.شوهرشمردهبودو
دوپسررشیدوخوشقدوباالداشتکهدلخیلیازدخرتهایجوانکوچهدنبالشانبود،
مخصوصاًهوشنگکهمثلمادرشپوستومویروشنداشت.مادامبلورمردهارادوست
نداشتوجوریبهزنهادستورشوهرداریمیدادکهگوییبزرگترینخیانترادرزندگی
ازشوهرشدیدهاست.اوبراینباوربودکهمردنجیبوسربهزیردردنیاپیدانمیشودوبه
زنهاهشدارمیدادچهارچشمیهوایشوهرهراداشتهباشند.گاهیهمکهازدستمردها

عصبانیمیشدمیگفت:»مردپولشبیادسرا،خودشبرهکاروانسرا!«

شمسیخانمزنخوشگلولوندکوچه،مثلهمیشهصدایخندهاشبلندبودوبالودگی
ومتلکگفنتبهاینوآن،سربهسرزنهامیگذاشت.شمسیخانمصدایخوبیداشت
ویلش���وهرشآقاجاللخیلیحس���ودبود،آنقدرحسودکهاگرمیفهمیدکسیبهزنش
نگاهچپکردهاس���ت،میخواستخودشرابکشد.طفلک-درعنیحسودی-خیلی
همدستوپاچلفتیبودچونصبحتاازخانهخارجمیشد،شمسیخانمهمآراوپریا
میکردوراهمیافتادتویخانۀهمسایههاوروزرابهخندهورقصوآوازومتلکگویی

میگذراند.
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دیگآشرش���تهدرحیاطخانۀآشتیانیهابارگذاشتهشدهبود-رویهیزم.مشتیکارگر
پریخانۀآشتیانیهاکهموهایشسفیدوکمرشبهکلیتاشدهبود،هنوزخودراازتنگوتا
نمیانداختودوروبرآتشپرسهمیزد،یعنیداردکارمیکند.مدتهابودکهدیگرکسی
ازمشتیتوقعکارنداشتویلاوبهگفتۀخودش»غریتشبرنمیداشت«وباالخرهدستی
وردستعفتخانممیگذاشت.عفت،یکیاززنهایخانه،سالهاپیشازدواجکردهبود
وبچهاشنمیشد،ویلعاشقبچههابود.بااینکهسنیازاوگذشتهبود،تافراغتیبهدست
میآوردبچههایمحلرادورخودجمعمیکردومیشداوساوآتیشدارمباالترکبازی
میکرد.عفتخانمزندوستداشتنیوپرکاریبود.گرچهیکیازپاهایشکمیکوتاهتراز
دیگریبود،ویلایننقصعضومانعفعالیتشنمیشد.آنروزاوبهقولخودششدهبود

مأمورآشوباالیسردیگایستادهبود.

عمهخانمخانۀآش���تیانیها،پریدخرتیبودهشتادوخوردهایسالهباموهایسفیدمثل
برفکهدوس���هسایلبوددراثرزمنیخوردنزمینگریشدهبود.صندیلراحتیاوراکنار
درگذاش���تهبودند.عمهخانممثلیکعروسکچینی،باآنچشمهایریزبادامی،روی
صندیلنشستهبود،قالومقالکوچهراشاهدبودوتسبیحمیانداختودعامیخواند.
میگفتندعمهخانمدرجوانیعاشقپسرباغبانشانشدهبودوچونپدربهازدواجآنها
رضایتنداد،س���وگندخوردکهجزاوزنکسدیگرینش���ودونشد.عمهخانم،بهقول
آنروزیهاآنقدردرخانهماندتاموهایشمثلدندانشس���فیدش���دویلازحرفخود

برنگشت.

شمسیخانمیکیدیگراززنهایخانۀآشتیانیبود.درآنخانهچندینخانوادۀمنسوب
باهمزندگیمیکردند.پنجپس���رتخسوش���یطانداش���توهروقتازدستآنهاو
عذابهایشانعصبانیمیشد،درحالنشستهاتاقنشیمنخانهراباجارویکوچکدستی
تمیزمیکردوبهآنهانفرینحوالهمیداد.خیلیدلشدخرتمیخواست،چونفکرمیکرد
دخرتکمکیبهحالشمیشد.ویلخواستهاشهرگزبرآوردهنشد.ابویل،پسرکوچکشرا
دادهبودعفتخانمبزرگکند،چوندیگرتحملپسرپنجمرانداشت.شمسیخانمزنی
وسواسیومنظمبودوهیچچیزبهاندازۀاینکهباکفشوارداتاقشبشوی،اوراعصبانی
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نمیکرد.چونهمیشه،شمسیخانمجارووآفتابهبهدستهرجاراگریشمیآمدآبپاشی
وجارومیکرد.تویکوچه،ودرآنهریوویر،اوهنوزوسواسشرافراموشنکردهبود.

ابتهاج،دخرتش���ازده،پسریکیدوس���الهاشرابغلکردهبودواوراتویکوچهراهمیبرد
تارویدس���تخوابشکند.ابتهاجالغروبلندبودوقیافهایماتمزدهداشت.چندینماه
پیش،شوهرجوانش،بهدنبالدرگرییبایاغیان،دریکیازگردنههایجنوب،کشتهشدهبود
وازآنروزکس���یلبخندبهلبابتهاجندید.دخرتعزیزدردانۀشازده،بدونمادر،بزرگ
ش���دهبودوازوقتیچش���مبازکردهبودش���ازدهپدرشودایهخانمراباالیسرشدیده
بود،مدتکوتاهیهمش���وهریکهعاشقشبود.حاالبایکپسرکوچک،ازنوبههمان
خانۀقدیمیپدربازگش���تهبود.آنروزیکهخربکشتهشدندامادشازدهدرکوچهپیچید،
یکیازروزهایفراموشنشدنیبود.درسراسرکوچهپرچمسیاهآویزانکردند،همۀزنها
سیاهپوشش���دندومردهانوارسیاهبهیقهشانزدند.ابتهاج،یکهفتهبعد،موهایبلند
بلوطیرنگشراکهتاکمرمیرسیدکوتاهکوتاهکرد.گفتشوهرشموهایبلندشرابسیار
دوس���تمیداشتواودیگرتحملدیدنآنهاراندارد.کسیکاریبهکارابتهاجنداشت
وهمهبهاولبخندیمحبتآمیزهمراهبادلسوزیمیزدند.شازدهپدرش،مثلهمیشهباآن

عرقگریپیژامایراهراه،تویحیاطبهدرختوگلهایشورمیرفت.

وقتیهیکلالغروبلندکُلفتکُلنل،باآنچادرچرکوکهنۀسیاهگلدارازدورپیداشد،زود
خودراجمعوجورکردم.مابچههااجازهنداشتیمباکلنلوکلفتشحرفبزنیمیانزدیک
آنهارویم.کسیعلتشرابهمانمیگفت،ویلوقتیبزرگترهاباهمدرددلمیکردند،
میگفتند:دوتایآنهاعملیهستند«.منآنزمانمعنیاینکلمهرانمیفهمیدمودرعالم

بچگیتصورمیکردمکاریاستهمردیفدزدیوجنایت.
کلنلبازنشستههمچونکلفتش،الغروبلندوسیاهچردهبود.لبهایهردوکبودودندانها
وانگشتانش���انزردبود.خیلیباکسیکارینداشتندوسرشانبهکارخودشانگرمبود.با
وج���وداین،ازکلنلهمدعوتکردهبودندبیایدآشبخورد.اوهمکلفتشرابایکدیس

بزرگشریینیداخلمعرکهفرستادهبود.
کلنلیکمغازۀکوچکانباریمانن���درا-کهجلویحیاطخانهاشبود-بهمشاصغر
سبزیفروشکرایهدادهبودومشاصغرپریهمروزیخودوخانوادهاشرا،بافروشسبزی
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وخرتوپرتهایدیگر،ازآنجادرمیآورد.
درانتهایدیگرکوچههمکمخربهایینبود.عزیزآغاکوزههایس���بزهاشراجلویدرخانه
چیدهبود،آنهاراباالوپائنیمیکردولذتمیبرد.دخرتهایشبهخانمهایهمسایهکمک
میکردندواوکهبهعلتچاقیوسنزیادنمیتوانستتروفرزحرکتکنددخرتهارادعا
میکرد.عزیزآغاوخانوادهاشاهلتربیزبودندودس���تپختاووکدبانوگریاشردخور
نداشت.اودوپسربزرگهمبهنامصمدواحدداشت.صمدافسرارتشبودوهرزمانکه
بالباسنظامیازخانهخارجمیشد،مادرپشتسراوراهمیافتاد،وردهاییمیخواندو
بهپسرفوتمیکرد.میترسیدپسرشراچشمبزنند.عزیزآغامتخصصاسپنددودکردنهم
بودوآنروزبساطمنقلواسپنددرجلویخانهاشآمادهبودتاآخرسربویمطبوعاسپند
رادرفضایکوچهبرپاکند.آقایصفرزادهشوهِرعزیزآغابسیارالغروبلندقدونظیفبود

وکتوشلوارهایاطوکردهوپریاهنیقهآرویسفیدشضربالمثلبودند.

درخانۀآقایمدیرکلوزارتبهداریبس���تهبود.مثلهمیش���ه،اینخانوادهازجمعجدا
بودند.آقایمدیرکل-کهنامشراهرگزندانس���تمچیست-س���هدخرتبسیارنازنازیو
تیتیشمامانیداشت.هرسهموهایبلندوگیسهایبافتهداشتندوبهآنهاروبانسفیدو
صورتیوآبیمیبستند.بیشرتلباسهایتوروارگانزاهایچنیداروجورابدانتلوکفش
ورنیمیپوشیدند.هرسهپیانومینواختندوباهمانسنکم،وقتیبامامانوبابابهگردش
میرفتنددستکشتورسفیددستمیکردندوکیفدستهداربلندرویشانهمیانداختند.
آنهاهیچگاهاجازهنداشتند-مثلما-دمدرخانهبنشینندیابابچههایمحلبازیکنند.
پدرومادرهمزیادبااهایلمحلنمیجوشیدند.زنهایمحلهازدستخانمآقایمدیرکل
دلخوشینداشتندومرتبپشتسرشلغزمیخواندندکه»خیلیافادهایه!«آنروزآنها
غایببودندوکسیهماحوالشانرانمیپرسید.آنها-درجمعهمسایگان-وصلۀناجور

بودند.

جهانخانم،درگوشهایباچندخانمهمسایه،دربارۀسفریکهمیخواستبهفرنگبکند
ح���رفمیزد.همهبادهانبازبهحرفهایاوگ���وشمیدادندوراجعبهفرنگازوی
سؤالمیکردند.اومدتهاپیش،چندسایلراباپدرومادرشدرپاریسبهسربردهبودو
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فرانسهصحبتمیکرد.حال،پسازچندسالکهازازدواجوبچهدارشدنشمیگذشت
-چونوضعمایلروبهراهیداشتند-میخواستبهاتفاقبچههاکهماشاءاللهتعدادشانبه
پنجرسیدهبودباهواپیمابهفرنگبرود.جهانخانم،درنظرزنهایکوچهیکزنپیشتاز
وازبندرستهبودکهخودتصمیممیگرفتوخودمدیریتمیکرد.زندگیاومایۀحسرت
بسیاریبود.روزیکهباالخرهبهقصدسفربهفرودگاهمهرآبادرفتند،نیمیازاهایلمحل

-برایتماشایپروازهواپیما-بهبدرقۀآنهاشتافتند.

اقدسخانمهمرویس���کویخانۀیکیازهمس���ایههانشس���تهبود.بچۀنوزادشرازیر
پستانگرفتهبود،شریمیدادومرتببچههایدیگررادعوامیکردکهسروصداوورجه
وورجهنکنند.ازتابستانسالپیش،هنگامیکهپسرپنجسالۀاقدسخانم-درغیبتپدر
ومادر-درحوضخانهخفهشد،زنبیچارهازدلودماغافتاد.شوهرمرتبسربهسرش
میگذاشتواورامتهمبهبیعرضگیوبیلیاقتیمیکردوبارگناهخفهشدنبچهراروی
شانههاینحیفاومیگذاشت.اقدسخانمدیگرحوصلۀهیچبچهایرانداشت.باوجود
ایننمیفهمیدمچرابالفاصلهباردارشدویکپسردیگرزایید.زنهامیگفتند:»شایداین

بچهرحمتودلشوهرشبندازهواخالقشوخوشکنه!«

مردهاکهازخریدبرگش���تند،نزدیکیهایظهربود.بعضیازکسبۀمحلراهمباخودشان
آوردهبودند.دوبرادرکهبههردومیگفتیم»حاجآقا«ویکدکانعطاریداشتند.بویتند
زردچوبه،نهتنهادردهانۀدکانعطاریمینومشامترامیآزرد،بلکهخودشانهمبویادویه
میدادند.آقایش���یک،صاحبلوازمالتحریرفروشیروبهرویکوچهکهباهمۀاهلمحل
حسابوکتابداش���ت.رحیمآقایلبنیاتیکهدرمحلمعروفبودومیگفتندترازویش
پارسنگمیبرد.دستشکجبودوهمیشهجنسراکمرتمیداد.محمدآقایروزنامهایهم
ازصبحتویکوچهولوبود.محمدآقاابوابجمعیکوچۀرازیومحلۀکاخبود.صداییرسا
وبلندداشت،شایداگردلشمیخواستمیتوانستآوازخوانبشود.محمدآقامیگفت:
»پدرماصرارداشتکه-اگرمیخواهیبخوانی،روضهخوانشو-منهمقبولنکردم!«
اوهرروزبعدازظهر،بافریاداطالعات،کیهانسواربردوچرخه،واردکوچهمیشدوتااز
سرکوچهبهانتهایآنبرسد،یکساعتطولمیکشید.محمدآقادمدرهرخانهایچند
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دقیقهمیایس���تاد،گپیمیزد،چایوآبیمینوشید،مجالتکرایهایراپسمیگرفتو
مجلهدیگریمیدادومیرفت.

یکیازمردهایکجعبۀبزرگشریینیدردستداشت.تاماراخانم،زنمیانسالتنهاییکه
بااتوکش���یدرخانههاامورشرامیگذراندوباهمهدوس���تبود،ازاوپرس���ید:»چی
خریدی؟«واودرحایلکهادایلهجۀروسیزنصاحبقنادیکاخرادرمیآوردگفت:

»بریاشکی!«
مادامرادعوتکردهبودندویلجوابرددادهبود.حتماًترسیدهبودخوردنآشوباقایل
پختهدروس���طکوچهاورابیمارکند.ازمیکربوکثافتخیلیبدشمیآمدوبهش���دت
میترس���ید.هروقتبرایخریدآبنباتکشیسراغشمیرفتیم،بافارسیشکستهبسته
میگفت:»بچهجان،اولدستتبش���ور!«وبعدمیفرستادمانسراغدستشوییپستوی

مغازهاش.

محلۀماهمانسانهایویژهوخاصهمۀمحالتدیگرراداشت.آقایجدی،روشنفکرمحلهکه
پاپیونمیزد،کتچهارخانهوشلوارطوسیمیپوشیدودرخانۀکوچکشکهکالسهای
تقویتیبرایبچههایمحلترتیبمیداد.کارآقایجدیآموزگاریبود،همیشهیککتاب
یامجلهزیربغلداش���توپاتوقشکافهنادریبود.هرگاهاورامیدیدی،درحالبحث
وگفتگوبادیگرانبودوتنهاانسانسیاسیمحلهبهشمارمیرفت.ازاینکهمیدیدهیچکس
توجهیبهسیاس���تنداردرنجمیبرد.آقایجدیگرامافونخودشراباچندصفحهاز
آهنگهایقدیمیآوردهبودکهبهمجلسرونقبیش���رتیبدهد.آقایجدیبنانرابسیار

دوستداشت.

دکرتداروسازداروخانۀکاخ،برایاهایلمحلچونیکپزشکخانوادگیدلسوزومهربان
بود.گهگاهبیماریهایس���ادهراهمباتجویزدارودرمانمیکرد،برایزردزخمبچهها،
سوختگیهایتابستانی،تب،سرفهوضعفوسردردداروداشت.دکرتناتانمورداحرتام
پدرومادرهابودوبچههاهم-گرچهازآمپولهایاومیترس���یدند-ازلبخندمهربانو
نگاهگرمشمیفهمیدندخطریمتوجۀآنهانیس���ت.آنروزجایاودرمیاناهایلمحل

خایلبود.
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میلوپس���رجوانالیلکهچندسالپیشبههمراهخانوادۀخودازعراقبهایرانکوچکرده
بودونبوغیاستثناییدرساخنتدستگاههایبرقیوصوتیداشت،چراغزنبوریهارابا

سوزنیکهدردستداشتتنظیموبرایغروبآمادهمیکرد.

کوچۀمازنتنهاییهمداشتکهدرباالخانۀیکیازساختمانها،اتاقیاجارهکردهبود.
اشرف،زیادآرایشمیکرد،لباسهاییبارنگتندمیپوشید،پاشنۀکفشهایشهمخیلی
بلندبودوزیادهمموردعنایتاهلمحلنبود.همس���ایههامرتببهصاحبخانهاش-که
بهپولبیش���رتازخواستههایدیگرانعالقهداشت-شکایتمیکردندومیخواستنداو
رابریونکند،ویلویمحلنمیگذاش���تومیگفت:»باباچیکارشدارید!«اشرفهم

دعوتنداشتوخودشمیدانستآنجاجایشنیست.

ابراهیم،پسرآنخانوادۀمتعنیکاشی-کهسرکوچهمینشستند-دچارعقبافتادگیذهنی
بود.آنزمانبههمۀاینآدمهامیگفتنددیوانه.ابراهیمدیوانهنبود،فقطرشدمغزیاش
درسنبیستوهفتهشتسالگی،هنوزبهاندازۀیکپسرده،دوازدهسالهبودودلش
میخواستبابچههاهمزبانوهمبازیشود.ماازاومیترسیدیم،باهمۀبیآزاریاش،ما
راازاوترساندهبودند.اماآنروزابراهیمهمجوازورودبهجمعرایافتهبودوآراموخجول
منتظربودتاغذایشرابدهند.آنیا،دخرتکآنخانمقدبلندآس���ورینیزدرکنارماروی
صندیلچرخدارشنشستهبود.آنیادرکودکیمبتالبهفلجاطفالشدوباتمامکوششیکه

اهایلمحل،برایکمکبهاووخانوادهاشکردند،معالجاتمؤثرواقعنشد.
وقتیشاگردنانوایکعالمنانسنگکرا-کهرویتختهایبهشکلنانسنگکچیده
ورویسرشگذاش���تهبود-آورد،همۀوسایلبرایآشخوریآمادهشدهبود.آشرشته
راکاسهکاسهکشیدند،نعناداغوپیازداغرویشریختندوتقسیمکردند.وقتیمحتویات
دیگبهآخررس���ید،همۀمابچههامثلروزهاییکهش���لهزردنذریمیپختنددوردیگ
جمعشدیم،دستهایکوچکمانرادروندیگبردیموکنارهوتهدیگراپاککردیمو
انگشتهایمانرالیسیدیم.سرمراکهباالکردمقیافۀعفتخانممأمورآشرادیدم.ادای
عصبانیشدنرادرآوردوگفت:»دخرتجون،چندفعهبگمدخرتنبایستتهدیگبخوره!
شبعروسیتهوابارونیمیشهها!«مابچههاقاهقاهخندیدیم.منهیچوقتازاینتهدید
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عفتخانمنمیترسیدم.شبعروسیام،هوامطبوعوگرمبودوجایعفتخانمخایلکه
ببیندپسازآنهمهتهدیگلیسیدنهوابارانیهمنشد.

ازآنروز،بارهایادتکتکس���اکنانکوچۀبچگیهایمرادردلگرامیداشتم.همهشان
رادوس���تدارم.خداوندآنهاییراکهدرگذشتهاند،بیامرزدوآنهاییراکهدرقیدحیات

هستندحفظکند.همنیطورکوچهبچگیهایمرادرتهرانخوبودوستداستنی.
یکشنبه7آوریل1985



بنبست

درکوچههایشهرمهاست.
درکوچههایشهرغماست.
انگارغبارمرگفضارا،

دربرگرفتهوجایینمیرود.
نگاهخودرابهپشتسر

گربیفکنی،
افسوسعمرفناشده

بهدنبالتوست.
درپیشرویویل

خورشیدگرمودرخشندگینور
هیهات،نیست،نیست!

مندرکوچههایشهر،
پریشانوبیهدف،

یکرهروم.
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دیوارهایسنگیبلند،
درهردوسویمن،
سربرآسمانکشیده
راهنفسراگرفتهاند.

درکوچههایشهر
برایمنغریب،

بنبستزندگیرارقمزدند.
بنبستندیدننوردرخشانبامداد.

درعمقدل،
سنگینیعهدشکستهوپیمانریخته

آزارمیدهدمرا.

ایکوچههایغریب
امیدگشایشبنبسترا

برمننویددهید!
14آوریل1985
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دوشنبه  15 آوریل  1985
مدتهاپیش،دوستیقطعهشعربلندیازرودیاردکپلینگ )Rudyard Kepling( -شاعر
اواخرقرننوزدهواوایلقرنبیستم-رابرایمرویکاغذینوشتهبودکهگاهوبیگاه،ضمن
زیروروکردنکاغذهایرویمیزم،آنرامیخواندم.امروزبیشازهرزماندیگراینشعر

بهدلمچسبید.ترجمۀقسمتیازشعراگرسرودۀکپلینگچننیاست:

اگربتوانیخونسردیاتراحفظکنی،هنگامیکهاطرافیانهمه
آرامشخودراازدستمیدهندوترامقصرمیدانند.

اگربتوانیبهخودایمانداشتهباشی،
آنزمانکههمهباتردیدترامینگرند

وبرایبیایمانیخودبهانههایینیزمیتراشند.
اگربتوانیصبورباشیوازصربکردنخستهنشوی.
اگربتوانیدروغبشنویوهرگزبادروغنسازی.

اگرموردنفرتباشیویلهرگزنفرترابهدلراهندهی.

اگربتوانیخیالپردازیکنی،ویلبردۀرؤیاهایتنشوی.
اگربتوانیبیندیشی،ویلتنهابهاندیشیدناکتفانکنی.

اگربتوانیباپریوزیوشکستروبروشوی
وباهردویاینفتنهانگیزانیکسانمقابلهکنی.

اگریارایشنیدنبازتابسخنانتراداشتهباشی،
آنزمانکهازسویدیگرانتغیریشکلمیدهند.

اگربتوانیباجمعسخنبگوییوفضیلتهایتراازدستندهی،
اگربتوانیدرکناربلندپایگانگامبرداریوخویشنتراگمنکنی،

اگرنهدشمنانونهدوستان،هیچکدامنتوانندبهتوصدمهایبزنند،
جهانوهرچهدرآناستازآنِتوست.
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سه شنبه  16 آوریل  1985
منهمیش���همیگویمانس���اندررویاروییباهرپدیدۀجدیدبایدبادستپر،باآگاهیو
ب���ااعتمادبهنفسجلوبرودتابهقولآنضربالمثلقدیمیبتواندتنگشراخوردکند.
حالاینرویاروییبهقصدس���ازشوکنارآمدنباش���دیابهقصدسرکوبیوازمیانبردن
فرقنمیکند.غرضدوستیباشدیادشمنی،مبارزهباشدیامباحثه،بازهمفرقنمیکند.
بااینباور،وقتیایرانیانیرامیبینمکهپسازحدودش���شسالزندگیدراینسرزمنی،
هنوزباابتداییتریناطالعاتوآگاهیه���ایمربوطبهامریکا،کالیفرنیایالوسآنجلس
بیگانههستند،هنوزشمالوشرقوغربشهریراکهدرآنزندگیمیکنندنمیشناسند،
هنوزنمیدانندهمسایگاناینکشورچهکسانیهستند،انتخاباتریاستجمهوریچگونه
است،ترکیبسازمانی،دولتیوایالتیامریکاچیست،اصولسیاستداخلیوخارجیآن
چگونهتعینیمیشودودرتاریخدویستسالۀاستقاللاینمملکتچهاتفاقاتیرخداده
است،تعجبمیکنم.درایراننیزاکثرما،چننیبیتوجهبهآنچهدراطرافمانمیگذشت،
روزگارراطیمیکردیم.اینگونهآگاهیهابرایعدۀکثرییغریضروریوغریالزمبهشمار
میرفت،سکانکشتیرابهدستیکیاچندنفرسرپدهبودیموخودبهخوابخرگوشی

فرورفتهبودیمتادیگرانکشتیرابهساحلنجاتبرسانند.
اگردرآنروزگارانبرایاینبیفکریوبیتوجهیدلیلیمیتراش���یدیم،امروزدیگرچه
بهانهایمیتواندپذیرفتنیباش���د؟امروزکهازبدروزگاربس���یاریازماکارچندانیهم
نداریم؟یکنقشۀلوسآنجلسراخریداریکنید،یککتابدربارۀامریکابخوانید،کمی

بهاخبارورویدادهایروزتوجهبفرماییدوآخرسردعایشرابهجانخودتانبکنید!

چهارشنبه  17 آوریل  1985
میتوانیدتصورکنیدهنگامیکه،برایخریدهایروزانۀخود،واردیکسوپرمارکتامریکایی
میشوید،چهنریووانرژیوپولوابتکاریصرفمیشودتااجناسداخلفروشگاهدر
پاکتهایخریدشماریختهوبهمنزلتانسرازیرشود؟یکیازبودجههایهنگفتوقابل
توجهسوپرمارکتها،درکنارهزینۀخریداجناسوهمچننیحقوقکارمندانیاکرایۀمحل،
تبلیغاستودرکنارآناستفادهازمغزهایمبتکرونوآورتااجناسداخلفروشگاهبهرت،
سریعتروبهطرزصحیحبهفروشبرسند)البتهطرزصحیحازدیدگاهصاحبمغازه،یعنی
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سودبیشرتوهرزرفنتوبنجلشدنکمرت(.باری،دریکیازبرنامههایتلویزیونیبامردی
مصاحبهمیکردندکهمس���ئولچیدنوسایلوموادغذاییرویقفسههاوطبقاتداخل
سوپرمارکتبود.ویمدتپانزدهدقیقهبهدقتتوضیحمیدادکهمثاًلبستههایشریینی،
تنقالتوامثالآندردوردیفپائنیگذاشتهمیشوندچوناینموادبایدجلویدیدبچهها
باش���ندتابچههاآنهارابردارند.راهروهایتمامفروشگاههاطوریطرحریزیشدهاندکه
ازهرکدامآنهابرویدنهایتاًازقسمتگوش���تفروشگاه-کهدرانتهایمغازهوچسبیده
بهدیوارقراردارد-سردرمیآورید.آخرگوشتومرغوماهیبیشرتیندرآمدرادارندو
درضمنزودخرابمیشوندومشرتیانبایدهرچهبیشرتآنهاراخریداریکنند.جناب
متخصصپرسشهایجالبیهممطرحمیکرد.اینکهچرانمونههایمشابهیکجنس
طوریدرکنارهمقراردادهمیش���وندتاگرانترینش���اندرمعرضدیدتانقراربگرید؟چرا
میوههاوس���بزیهایتازهدرردیفهایزیرینومیوههاوس���بزیهایروزقبلرویآنها
چیدهمیش���وند؟چرادرکنارصندوقهایحساب،اجناسریزبهدردنخورمثلآدامسو
مجالتبیمایهوقرصنعناعوازاینقبیلگذاش���تهمیشود؟باالخرهچهکلکیدرکار
طبقاتمخصوصیاستکهدرسرهرراهروتعبیهمیکنندواجناسمختلفرادرآنهابه

حراجمیگذارند؟
بهگفتۀگویندۀتلویزیون:»هرمشرتیس���وپرمارکتبرایصاحبانآنحکمیکطعمهرا
داردکهبایدبههروسیلهایبهدامافتد.حالایندیگرمیلشماستکهخودتانرابهسادگی

دراختیارآنهاقراردهیدیااینکهبهرویاروییومبارزهبرخیزید.«

پنج شنبه  18 آوریل  1985
اولنیروزیکهواردامریکاشدیم،دوستیکهمدتهاقبلازمابهامریکاآمدهبودودراینجا

اقامتداشت،بهدیدارمانآمد.
درنیمههایصحبت،ازاوپرسیدم:»امریکاچطوره؟اینکهمیگنکشورامکاناتهدرسته؟«
خندۀتلخیکردوگفت:»بله،معلومهکهکشورامکاناته.همهچیزدراینجاممکنهبهشرط
آنکهوکیلداشتهباشی!«آنروزبهکُنهاینحرفپینربدم،ویلامروز،پسازششسال
اقامتدرلوسآنجلس،بیشرتمتوجهآنمیشوم.امریکاتنهاکشوریاستکهتومیتوانی
درآنخالفکنی،مرتکبجرمبش���وی،دزدیکنی،ازمالی���اتدادنفرارکنیوآنگاه
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باراهنمایییکوکیلیابهیاریاو،ازمجازاتنیزبرهی.یکنمونۀبس���یارس���ادۀآن،
آگهیهاییاستکهبرخیازوکالیمحرتمدادگسرتیبرایجامعۀایرانیانلوسآنجلس
میدهند:»تصادفکردهاید،بیمهندارید؟مانعینداردباماتماسبگرییدتاهزاراندالر
برایش���ماخسارتبگرییم!«یا»بهافرادخانوادۀشماویزایورودبهامریکانمیدهند؟
باماتماسبگرییدماآنهارابهامریکامیآوریم!«یا»درخانۀکسیصدمهایدیدهاید؟
مانعیندارد،بهمامراجعهکنیدماآنهاراسومیکنیم.حتیاگرصدمههمندیدهایدمهم

نیست،مابازآنهاراسومیکنیموپولشراباشمانصفمیکنیم!«
بعضیازپزش���کانهمجایخوددارند.آنهابهس���ادگیاع���الممیکنند:»ماباهمه
بیمهایکنارمیآییم،کافیاستشمابیمهداشتهباشید!«معنیاینکالمچیست؟همانکه
خودتانمیدانید.حقبادوستمبود،درامریکا-اینسرزمنیامکانات-همهچیزممکن

است.

جمعه  19 آوریل  1985
درقصههاآمدهاستچوننمرود-کهادعایخداییداشت-باابراهیمخلیلروبهروشد

بهاوگفت:»خدایتوکیست؟چهفعلکندوچهقوتدارد؟«
اوجوابداد:»خدایمنُمردهرازندهکندوزندهراُمرده!«

نمرودگفت:»اینکهکاریندارد.منهممیکنم!«
آنگاهدستورمیدهدتادوزندانیراکهواجبالقتلبودنداززندانبریونآورند.یکیرا
میکشدودیگریراآزادمیس���ازد.سپسروبهابراهیمکردهمیگوید:»اینراکهکشتم

بمریاندموآنراکهآزادکردمزندهساختم!«.
حکایتاینسوءتفاهمواشتباهبزرگتنهابانمرودپایاننمیگرید.درتمامدورانزندگی
بشر،نمرودهایبس���یاربودهوهستندکهچننیجاهالنهادعایدردستداشنتسرنوشت
انس���انهاراداشتهاندوازبِدروزگاریاتس���لیمبودنبندگانورضایتشانبهرضایخدا،

توانستهاندبرجایگاهنیمهخداییهمتکیهزنند.
درهمنیروزگارماودرهمنیهفتهایکهگذشت،گفتههایگوناگونیراازدهانسخنگویان
ابرقدرتهایجهانشنیدیم.ازالبهالیکالمآنهادیدیمکهچگونههریکتصورمیکند
حاکمواقعیوخدایرویکرۀزمنیاستوچگونهسرنوشتانسانها،ملتهاوکشورها
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بهخواستۀآنهابستگیدارد.امااشکالکاردرکجاست؟دراینکهسایرکشورهایجهان،با
دیدنچشمبندیهاینمرودیاینابرقدرتها،باورشانمیشودایناناگرنهخودخدا،که
نیمهخدایانند.اولترابهزندانکینۀخودمیافکنند،س���پسبانخوتتمامازآنحصار
بریونتمیآورندوبرایتخطونشانمیکشندکهاگردستازپاخطاکنی،ترامیمریانند

واگربچۀعاقلیباشیترازندهمیکنند.شوربختانهمیکنندآنچهراکهمیگویند!

شنبه  20 آوریل  1985
کتابچگونهانس���انغولش���داثرایلنی)Ilyin( وسگال)Segal(رامیخوانمکهشرح
تحولزندگیانسانهاس���توتاری���ختکاملازآغازآفرینشتااواخرقرنوس���طی.این
نخستنیکتابیاستکهدربارۀسریتکاملیانسان،بازبانیسادهودرعنیحالواقعبینانه،
نوش���تهشدهاست.نویس���ندگانبادرنظرگرفنتاثراتروانیوقایعرویخوانندگان-که
درواقعنوجوانانهس���تند-بهآنهامیگویندهریکتنازآنانیکغولارزش���مندو
تواناستکهمیتواندبهراحتیموانعراازسرراهخویشبردارد.درگوشهایازاینکتاب

مطلبیمیخوانمکهشایدنقلآنخایلازلطفنباشد.
ایلنیوسگالخطاببهخوانندۀخودمیگویند:»کتابهاچونرودخانههاییهستندکه
جهانرامش���روبمیس���ازندوسرچش���مۀخردند.دنیایکتابچوناقیانوسیبیپایان
اس���ت.هنگامیکهغمهجوممیآورد،کتاببهرتینتسلیاست.«سپسدرشرححملۀ
مغوالنبهروس���یهدرقرنسیزدهم،ازاینکهچگونهمردماینکشوربرایحفظکتابها-
اینتس���لیدهندگانخود-ازدستربددشمن،تالشکردندسخنمیرانندواینتالشرا،
درکنارکوش���شنویسندگانوشاعرانوسخنس���رایان،برایجایگزینکردنآنچهدشمن

میسوزاندومیخشکاند،میستایند.شاعریروسدرآنزمانسرود:
رودهایمعرفتراخشکاندند

وسرچشمۀخردبهدستآنانویرانگشت.
مردمهموطناو،گذشتهرابهیادسرپدندوامیدبهآیندۀبهرتراازدستندادند.امابرای
بهیادسرپدنگذشتهوهمبرایامیدبهآینده،نیازبهنوشتهها،سرودههاوگفتههاداشتندوتا

آنجاکهتوانستندبراینگهداریآنکوششکردند.
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آهکهلعنتبرجنگباد!

هفتۀبسیارینادریراآغازکردهایم-هفتۀسالگردهاوسالروزها-هفتۀیادآوریفجایعیکه
هریکبهتنهاییبرایجامعۀبش���ریتضربهایطاقتفرس���ابود.اینهفتهسالروزپایان
جنگجهانیدوم،یادبودس���قوطسایگون،س���الروزپیمانسیسالۀورشووتمدیدآنو
س���الروزهفتادمنیسالقتلعامارامنهدرترکیهاس���ت.ازسویدیگر،ادامۀجنگایرانو
عراق،بهپاخاسنتجوانانپرشورامریکاییعلیهشیوۀغریانسانیتبعیضنژادیدرافریقای
جنوبی،تشکیلجلساتاضطراریوفوریبرایرسیدگیبهجنگایرانوعراق،باالگرفنت
مبارزۀکامبوجیهاعلیهدشمناشغالگریعنیویتنامومالقاترهربانکشورهایعضوناتو
برایشاخوشانهکشیدندرمقابلیکدیگرنیزافزونبرهمه،انسانرادمیازفکرجنگ،
فارغنمیکند.همۀاینهایادآورخاطرههایجنگوبرادرکُشی،خونریزیودشمنیهستند

وتکرارایننکتهکهجهانبهاینزودیهارویآسایشنخواهددید.
درتاریخدیرپایبشریت،آنقدرکهدربارۀنفرتازجنگوعشقبهصلحوآزادیرساله
وکتابومقالهنوش���تهشده،دربارۀهیچچیزدیگریسخننرفتهاست.دوگانگیدراین
اس���تکهآزادیوصلح-اینآرزویبسدورودستنیافتنیبشر-بهدستخوِدویدر
قلههایرفیعودوردستبهزنجریکشیدهشدهیابسانپرندهایدرقفسماندهاست.ماخود
آزادیرابهزندانانداختهایموچونبوتیمار-کهدرحسرتنوشیدنآبدرساحلدریا
تشنهلبمینشیند-درحسرتآزادیمیمرییموگامیبرایدسرتسیبهآنبرنمیداریم.
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جنگبنیایرانوعراق،درچندروزیکهگذشت،باگسرتشحمالتدوطرفبهشهرها
ومناطقمسکونییکدیگر،بدجورشدتگرفتهاست.درچهرۀبیشرتکسانیکهمیشناسی،
ترسووحشت،نگرانیودلهرهوغمواندوهسایهافکندهاست.سربازانوجوانانومردم
بیگناهدستهدستهکش���تهمیشوندوخونگرمشانتنورجنگراداغنگاهمیدارد.جنگ،
چهکلمۀوحشتناکی!چهپدیدۀغریانسانیوغریقابلقبویل!جنگتنهاکوتهبینانجاهطلب
راخ���وشمیآید.جنگتنهانوجوانانوجوانانرا،بهدلیلجس���ارتیکهمنطقوفکرو
آیندهنگریپشتشنیس���ت،بهسویخودجلبمیکند.چراارتشهایجهانمتشکلاز
جواناناست؟چراسنانجامخدمتنظامدرسراسردنیا،دهۀبنیشانزدهتابیستوسهو
چهارسالگیاست؟غریازاینکهجزدراینسننینمیتوانانسانهارا،بابهانۀظاهرفریب
پریوزیوتسلطوحفظخاک،بهکشنتدادوبهکشتاروادارشانکرد؟منِمادر،کهدرتمام
دقایقولحظاتزندگیفرزندم،آدمکشیوتجاوزوزورگوییرابرایشنفیکردهاموآن
راگناهیغریقابلبخش���شخواندهام،چرابایدبااتکابهیککلمه-یعنیجنگ-همۀ
اینارزشهاراتغیریدهم؟اگرآدمکش���ی،درشهریکهزندگیمیکنید،جنایتاستو
محکومیتآناعدام،چگونهآدمکشیدرشهردیگروکشوردیگرقهرمانیمیشودوپاداش
میطلبد؟اگرتجاوزبهحقوقهمشهریهایتمجازاتهایگوناگوندارد،چراتجاوزبه
حقوقمردمکش���وردیگر،مردمآنسویمرز،هلهلهوش���ادیبهدنبالمیآورد؟یعنیبا

استفادهازبرچسبجنگمیتواناینچننیراحتوسادهباورهاراتغیریداد؟
آدمکشیبههرصورتیجنایتاست،تجاوزدرهرشکلیمردودوزورگوییبههرگونهای

محکوم.منایندستاویزوبهانهرا،کهبرآننامجنگگذاردهاند،نمیتوانمبپذیرم.

هرروزاینهفته،دریکیازنقاطدنیا،مراس���میادبودوبزرگداشتیبرایقربانیانجنگ
خانمانس���وزجهانیدومبرپاست.جنگیکهآتشآنتوسطمردیباپیچیدگیهایروانی
زیادبرافروختهش���د.مردیکهتاریخازاوبهعنوانمحبوبترینودرعنیحالمنفورترین
موجودرویزمنینامبرده،انسانیعصیانزده،لجوجوخریهسربهنامهیتلراستباقدرت
بیانیحریتانگیزونفرتیعمیقوریشهدارنسبتبهگروهیازانسانها.هیتلر،درسنیازده
سالگی،باوجودمقاومتشدیدپدر،اعالمکردکهمیخواهدیکنقاشهرنمندبشود.وی،
ازهمانزمان،مبارزۀسختوطوالنیخودراباپدرآغازکردتانشاندهدمیتواندکسی
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بشودودراینمبارزهچنانبهبریاههرفتکهدورانشوموسیاهیرادرتاریخبشریترقم
زد.

درسننوزدهس���الگی،آدولفهیتلر-پنجسالپسازدرگذشتپدر-مادرشرانیزکه
دراثرس���رطاندرگذشتهبودبهخاکسرپدودردفرتخاطراتشنوشت:»بهپدرماحرتام
میگذاشتم،لیکنمادرمرادوستداشتم،تنگدستیوسختیمعیشتناگزیرممیساختبه
سرعتتصمیمبگریم.درحایلکهازتماممالدنیا،جزیکجامهدانکوچکمحتویلباس
وقلبیماالمالازیکارادۀشکستناپذیر،چیزدیگرینداشتم،عازموینشدم.امیدوار
بودمآنچهراکهطبیعت-پنجاهس���الپیش-ازپدرمگرفتهبود،ازچنگشبریونبکشم.

میخواستمچیزیبشوم،نهیککارمند.«
ه���ربارکههیتلرجواندرانجامکارهایشدچارس���رخوردگیمیش���ود،ازآنهاییکهدر
تصمیمگرییهایسیاسیواقتصادینقشداستند،نفرتوکینۀبیشرتیدرنهانخانۀدل
انبارمیکندتاباالخرهروزیاینعقدههاسربازمیکنند.طبیعیاستزمانیکهتخمکینه

میپراکنی،نفرتدرومیکنی.هیتلر،نمونۀزندۀاینواکنشبود.

بیش���رتروزهایاینهفتهرا،درجستجوییافنتپاسخی،بهخوانندگانکتابیانوشت�های
 William( میگذرانمکهدربارۀج�نگ،ایندست��اوردبشر،سخنگفتهاند.ویلی��اماگب�رن
Ogburn(ومئی�رنیمکف)Meyer Nimkoff(دوجامعهشناسمعاصرامریکایی،جنگ

راباایندیدمینگرند:
درجوامعابتدایی،جنگبهشکلستیزۀگروهیوجودداشتهاستودامنۀبسیارمحدودی

نیزدارد.ستیزههایدرونیجوامعابتداییمعمواًلزائیدۀاینعواملبودند:
اولغنیمتوغارتکهبهصورتربودنخوراکوابزارگروههایدیگر،جلوهگرمیشود.

دومبیگانهترسیکهدرپیحفظصیانتذاتاست.
سومخودنماییبرایاثباتشجاعت.

چهارمتالفیبهقصدمبارزهبااهانتیابیدادیکهازسویگروههایدیگرواردمیشود.
درجامعۀمتمدن،ستیزۀگروهیگس���رتدهشدهوافزایشیافتهاست.دراینجامعه،جنگ
معلولعواملنظریوعملیپیچیدهومتعددیمیش���ود،ویلمهمترینعلترابایددر
اختالفاتطبقاتیجست.طبقۀحاکم،برایدفعطبقۀمحکومجامعۀخودونیزبرایتاراج
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جوامعدیگر،دستبهجنگمیزند.معمواًلطبقۀحاکمیکجامعه،چوندرصددجنگ
باجامعۀدیگریبرآید،بهقصدآنکهاکثریتمردمجامعۀخودراهمموافقمنافعخویش
بهجنگبکش���اند،ندادرمیدهدکهجنگآنانجنگیسودجویانهنیستبلکهجنگی
اس���تبهخاطرمصالحوطن،دینیاانسانیت.طبقۀحاکم-بااینشیوه-خودخواهیو
سودجوییخودرالباسشرافتوافتخارمیپوشاندومردمسادهدلرابهجانفشانیبیدریغ

برمیانگیزد.
)Federico Garcia Lorca(دررابط���هب���اهمنیطرزتفک���رفدریکوگارس���یال���ورکا

شاعرپراحساساسپانیاییمیگوید:
اینجانهکسینانوشرابتقسیممیکند،

نهکسیسبزهدردهانمرگمیکارد،
نهکسیبرایزخمهایخوننیمیگرید.

تنهایکمیلیونآهنگر،
سازندۀزنجریبرایکودکانیکهبهدنیامیآیند.

تنهایکمیلیوننجار،
سازندۀتابوتهاییکهنشانصلیبندارند.

تنهاجماعتیسوگوارند
کهجامهمیکنندودرانتظارگلولهاند.
احتضار،احتضار،رؤیا،دلشورهورؤیا

چننیاستجهاناییار،احتضار،احتضار
مردگانزیرساعتشهرها

ازهممیپاشند.
جنگبایکمیلیونموشخاکسرتی

گریانمیگذرد.

اینهفته،س���الگردسقوطس���ایگونوخروجنریوهایامریکاییازویتنامنیزبود.ازاین
واقعه،کهدهسالپیشرخدادوفجایعیکهبهنامجنگدرزندگیانسانها)چهویتنامی،
چهویتکنگ،چ���هامریکایی(اتفاقافتاد،مرتبمیگویندومینویس���ند.تلویزیونها
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فیلمکشتهشدنیکشورشیویتکنگرا،بهدسترئیسپلیسسایگون،درمقابلدوربنی
فیلمربداریتلویزیونهاوعکاسان،نشانمیدهند.ازفرزندانبیپدرومادریکهبهجای

ماندهاند،حرفمیزنندوازکینهونفرتیکههنوزدردلبسیاریخانهکردهاست.
اوریانافاالچی)Oriana Fallaci(خربنگارمشهورایتالیایی،کتابزندگی،جنگودیگر
هیچرادرسال1970نوشت.ویدرپاسخخواهرکوچکشکهازاومیپرسد:»زندگییعنی
چه«دریکجملۀکوتاهمیگوید:»زندگیلحظهایاستبنیتولدومرگ.«ویلنویسنده
ازپاسخخویشناخشنوداستودرپییافنتپاسخیدرست،درجبهههایجنگویتنام
ودرکشاکشدرگرییهایداخلیمکزیک،بهاینجاوآنهارومیکند.دربخشیازکتاب

فاالچیمینویسد:
ازجورجمیپرسم:»دروقتشلیکبهچهچیزفکرمیکنی؟«

اوپاسخمیدهد:»فقطبهکشنتوبهاینکهکشتهنشوم.همیشههنگامحمله،ترسعجیبی
سراسروجودمرافرامیگرید.آنروز،بابدوستمدرکنارمبود.باهمبهویتنامآمدهبودیمو
همیشهدرکنارهمبودیم.وقتیموشکبهطرفماپرتابشد،آنرادیدمویلچیزیبهباب
نگفتم.خودمرابهزمنیانداختمویلاوراخربنکردم.میدانی!فقطبهفکرخودمبودم

ودرهمانحالکهفقطبهخودممیاندیشیدمدیدم!دیدمکهبابمنفجرشد.اومرد...«
درجاییدیگر،بهنقلازیکس���ربازویتنامیمینویس���د:»یکویتکنگباتمامقوا
میدویدوهمهبهاوشلیکمیکردند.درستمثلاینکه،درغرفۀتریاندازیپارکشهر،
بههدفهاتریمیاندازند.ویلتریهابهاونمیخورد.بعدمنیکتریش���لیککردمواو
افتاد،انگاربهیکدرختشلیککردهباشم.حتیجلورفتموبهاودستزدم،ویلهیچ

احساسینکردم.جنگ،بشرراهمانطورکههستنشانمیدهد:یکحیوان!«
درپایاننویس���ندهاضافهمیکند:»زندگیهرچههست،خواستنیاستودردنیایما،
هرکسبهزندگیخویشبیشازهمسایهاشدلبستگیدارد.اینطبیعیاست!ویلباب
هرگزدربهارمتولدنخواهدشد،آنویتکنگهمهمنیطور.بنابراینزندگی،یکنوع
محکومیتبهمرگاستومابایدآنراطوریطیکنیمکهقدمیبهاشتباهنرویمویکثانیه
خوابماننربد.نبایدتردیدکنیمکهاشتباهمیکنیم،چوندراینصورت-درنیمۀراه-حکم

محکومیتبهمرگمانرا،دیگریامضامیکند.«
یکشنبه28آوریل1985
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دوشنبه  29 آوریل  1985
باتمامحسننیتهاوکوششهاییکهافرادوجامعۀبشریت،بهصورتفردییاگروهی،
برایپیکارباگرسنگیوقحطیانجاممیدهند،برنامهریزیهایسازمانهایجهانیبهنظر
چیزیجزیکنمایشبینتیجهوبیاثرنمیرسد.دهسالپیش،اولنیکنفرانسجهانیغذا،
باشرکتگروهزیادیازمتخصصانوپژوهشگران،تشکیلشدکهنتیجۀآنایجادیکشاخۀ
جدیدوابستهبهسازمانمللبهنامشورایجهانیغذابود.نمایندگاناینشورابالفاصله
یکبرنامۀوس���یعدومرحلهایراطرحریزیکردند:طرحنخس���ت،افزایشتولیدغذاو
رشدکشاورزیسنتیوکاهشگرسنگیبودوطرحدیگربهبودروشهایپشتیبانیبنیالمللی
درموارداضطراریوتجاری،کمکغذایی،هماهنگکردنبرنامههایکمکرس���انیو
جمعآوریوهش���داربموقعدرصورتمشاهدۀکمبودموادغذایی.باوجودایندوطرح
وس���یعودهانپرکن،امروزگرسنگیدرجهانس���وموبهویژهدرافریقاچهرۀکریهخودرا
نش���انمیدهدوبهبرنامهریزیهایش���ورایجهانیغذا،کهوعدهمیدادپسازدهسال
هیچکودکیسرگرس���نهبربالنینخواهدگذاش���توهیچخانوادهاینگراننانفردایش

نخواهدبود،زهرخندمیزند.
آماروارقامیراجمعآوریکردهامکهنش���انمیدهدس���ازمانهایبنیالمللیوجهانی،تا
چهحددراجرایطرحهایخود-کهرویکاغذبسیارجذاببهنظرمیرسند-ناموفق

بودهاند.
-ازسال1974،افزایشتولیدموادغذایی،درکشورهایدرحالرشد34%بودهودسرتسی
بهموادغذاییهمبهطورمحسوسیبهرتشدهاست.گزارششورایجهانیغذا،حاکیاز
ایناستکهگرچهدرصدرشدتولیدموادغذاییدراینکشورهابیشازکشورهایپیشرفته
اس���ت،ویلبهدلیلنابرابریالگویتوزیع،تعدادمطلقافرادیکهباگرسنگیوسوءتغذیه
مواجههستند،کاهشنیافتهاس���ت.درحالحاضرتعدادکسانیکهازگرسنگیمزمن،در

سطحجهانیرنجمیبرند،بنیچهارصدتاششصدمیلیونتنتخمنیزدهمیشود.
-درسال1974،هدفاولیۀکش���ورهاییکهامروزهباکمبودموادغذاییروبهروهستند،
رس���یدنبهمرحلۀخودکفاییازراهافزایشتولیداتکشاورزیداخلیبود،بهاینامیدکه
ازوابستگیخوددرسطحبنیالمللیبکاهند.ویلامروز،وارداتغذابرایکشورهاییکه
مبادالتخارجیدارندراهحلارزانتریبهش���مارمیرود.یکبازارغذاییجهانیدر
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حالتکویناستکهروزبهروزوابستگیکشورهایفقریرابهموادغذاییبنیالمللیبیشرت
میکندودرعوضازمقدارتولیدداخلیآنهامیکاهد.

-گرچهتولیدموادغذاییدرکش���ورهایمختلف-بهاستثنایمناطقصحراییافریقا-
ظرفدهسالگذش���تهدرحالافزایشبوده،ویلاینافزایشنتوانس���تهاستهمگامرشد
جمعیتپیشبرود.ایننتایج،افزونبرخشکسایلسهسالۀاخریکهدرقرونگذشتهبیهمتا
بود،جمعیتگرسنگانافریقاییرادربیستوچهارکشوربهصدوپنجاهمیلیونتنرسانده

است.
-ازس���ال1960تابهامروز،قارۀافریقاشاهددوازدهجنگ،پنجاهکودتاوسوءقصد،قتل
سیزدهرهربکشور،خشکسایلمداوم،مشکلروزافزونمهاجرانوافزایشکویربودهاستکه
همگیاثریمس���تقیمرویطرحهایکش���اورزی،روشکش���توزرع،حاصلبرداریو
بازاریابیداشتهاند.ازسویدیگر،دولتهایمختلف،صنعتیشدنکشورهارابهکشاورزی
شدنشانترجیحدادهاند.بس���یاریازکشورهایافریقاییبرایدستیابیبهصادراتبهرت،
آگاهانهمحصوالتیرابهبارآوردهاندکهخریداربیش���رتیدربازاربنیالمللیدارند.بهاین
ترتیبکش���تکاکائو،پنبه،دانههایروغنیومیوههایکمیاب،برکشتموادغذاییاولیه
ارجحیتیافتهاند،درحایلکهدرآمدحاصلازفروشاینمحصوالت،کمرتازبهایخرید

موادوارداتیالزممثلذرتوموادغذاییاولیهشدهاست.
-دودهۀپیشتولیدموادغذاییومصرفآندرجهانسومبهطوروسیعیمنطقهایو
داخلیبود.درحالحاضروارداتبنیالمللیاینکشورهابهسرعتدرحالرشداستو

دردهۀآیندهبهطورقطعدوبرابرخواهدشد.
عرضنکردم!

سه شنبه  30 آوریل  1985
میدانیدغمانگیزترینچیزدنیاچیست؟زندگی.دراینمسابقۀلعنتی»ترین«هاهیچچیز
دیگرینمیتوانداززندگیغمانگیزترباشد.زندگی،میدانوسیعوعرصۀبسگسرتدهای
اس���تکهنهبهمیلخودبدانپامیگذاریونهبهخواستۀخویشازآنخارجمیشوی.
آمدنورفنترابهناچارجربمیخوانیوفاصلۀبنیایندورا،سعیمیکنیباری،بهاختیار
بگذرانی.باترسولرزوپاهاینامطمئن،قدمبهراهیمیگذاریکهتنهادلخوش���یات
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آرزوستوامیدوتنهاتکیهگاهتاطرافیان.
ویلش���وربختیراببنیکه،هرچهپیشرتمیروی،تکیهگاههاراسستترمییابیوهرچه
میگذردخودراتنهاترمیبینی.گاهوحشتمیکنیکهتکیهگاهینداریوبیگداربهآب
زدهای،آنگاهزمانتردیدهاوپرسشهاپیشمیآیدونگاهبهعقب.ویلآنجاکهتوایستادهای
جایاینتردیدهانیست!جایمکثنیس���ت!سیالبخروشانزندگیداردترامیبردو
بهاینس���ویوآنسویمیکش���اند.تردیددردیرادوانمیکند.درنتیجه،زمانعصیان
برایگروه���یوزماندلبهدریازدنبرایگروهدیگرپیشمیآیدکهنتیجۀهردوبیتردید
یکیاست:غمانگیز.آنکهعصیانمیکندبهجنگشاخغولرفتهوآنکهخودرابهدست
امواجمیسپاردفنایخویشراشاهداست.آنیکیپرخاشگروخشمگنیمیشودواین

یکیدستبهگریبانافسردگی.خوشبهسعادتسومیکهکرهخرآمداالغرفت!

پنج شنبه  2 مه  1985
امروزکنفرانساقتصادیسرانهفتکشورصنعتیغرب،درُبنآغازبهکارکرد.دراولنی
نشست،مسئلۀمحدودکردنسالحهایاتمی-کههماکنوندرژنوبنیامریکاوشوروی

جریاندارد-موردبررسیوتوجهقرارگرفت.
دوستیمیپرسید:»آیاممکناستروزییکیازکشورهایامریکایاشوروییاهرکشور
دیگربهفکراس���تفادهازبمباتمیبیفتد؟اینهاهمهحرفاستونوعیابرازوجودو

نمایشقدرتدرمقابلیکدیگر.منکهنمیتوانمتصورچننیروزیرابکنم.«
گفتم:»تونمیتوانی،ویلآنهاییکهطراحانایننقشههاوسازندگاناینسالحهاهستند،
چننیروزیراپیشبینیهمکردهاندوبهقولخودشانسناریوآنراهمنوشتهاند.یعنیدر
ع���نیناباوریبندهوجنابعایل،یکحملۀاتمیراقابلوقوعهممیدانند.«برایاینکه
خیالشراازآسودگیدرآورم،ازمیانکاغذهاومطالبیکهجمعمیکنم،گزارشسالگذشتۀ
سازمانبهداشتجهانیدرژنورادرآوردموپیشبینیاینسازمانرادرصورتدرگریی

یکجنگهستهایروبرویشگذاردم.
دراینگزارش،کهتوس���طکمیتهایمرکبازدهدانش���مندبنیالمللیتهیهش���دهاس���ت،
برآوردگردیدهکهدرجنگهس���تهایتمامعیارآینده،نیمیازچهارونیممیلیاردجمعیت
جهانقربانیفوریجنگخواهندشد.ازاینتعداد،هزاروصدوپنجاهمیلیونتنانسان
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دردمکشتهمیشوندوتعدادی،درحدودهزاروصدمیلیونتن،مجروحوزخمیبهجای
خواهندماند.دراینگزارشتصریحشدهاستکهچونسازمانبهداشتجهانیامکانی
برایدرمانفوریحدودهزاروصدمیلیوننفرمجروحراندارد،امکانداردقربانیانجنگ
هس���تهایبهمراتببیشرتازاینارقامباش���دوتعدادزیادینیزبادردورنجفراوانازبنی
بروند.حتیاجرایتدابریمختلفدفاعشهریهمنخواهدتوانستازتعدادکشتهشدگان

ومجروحانبکاهد.
دراینگزارشفرضشدهاستکهدههزارمگاتنبمباتمیدرتمامجهانمنفجرخواهد
شد)یادتانباشدکههرمگاتنیکمیلیونتناست(.ازاینمقدار،حدودنوددرصددر
اروپاوآسیاوامریکایشمایلفروریختهخواهدشد.اگردراروپایمرکزی،جنگاتمی
محدودبهعملیاتنظامیباسالحتاکتیکیبیستمگاتنیباشد،حدودنهمیلیوننفررا
دردمخواهدکش���توبههمنیتعدادنیززحمیومجروحباقیخواهدگذاشت.چنانچه
فقطمراکزنظامییاسالحهایتاکتیکیاتمیبمبارانشوند،تعدادکشتهشدگانغرینظامی
ش���انزدهبرابرنظامیانخواهدبود.بهفرضآنکهیکبمبهستهاییکمگاتنی)هشتاد
برابربمبیکهرویشهرهریوشیمادرژاپنانداختهشد(رویساختمانپارلمانانگلیسرها
شود،یکمیلیونوهشتصدهزارنفرکشتهوحدودیکمیلیونوهفتصدهزارنفرزخمیو

مجروحبهجایخواهدگذارد.
مؤلفنیگزارشمزبوردانشمندانمشهورامریکا،اتحادجماهریشوروی،فرانسه،انگلیس،
ژاپن،سوئد،اطریش،ونزوئال،نیجریهوهندهستند.دراینگزارشهمچننیپیشبینیشده
استکهکشورهایپیشرفتۀصنعتیدرجنگتمامعیارهستهایبهکلینابودخواهندشد
وثروتوبانکداریوسرمایهگذاریوسایرپدیدههایتمدنجهانیکبارهازبنیخواهد
رفت.تصویرجهان،پسازجنگهستهای،تصویررنجوبدبختیوگرسنگیخواهدبود.
میلیونهانفردرسالاولدراثرقطحیازبنیخواهندرفت.دراثرآتشسوزیعظیمیکهاز
اینجنگبهوجودخواهدآمد،دودنیمکرۀشمایلراتامدتهایمدیدیخواهدپوشاند.
پسازس���وخنتهمهچی���ز،آفتابنیزبهقدرکافیوالزمبرایکش���اورزیوادامۀحیات

بازماندگانجنگهستهای،بهزمنینخواهدرسید.
نمیدانمخوبکاریکردماینمطالبرانشاندوستمدادمیانه؟آخرآرامشوخوشخیایل

اوخیلیآزارممیداد.
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اندر ُخلقیات  ایرانیان  برون مرزی 

دوشنبه  6 مه  1985
شبگذش���تهپسازدوماه،گفتوشنوددربارۀجنگایرانوعراقرادربرنامۀارتباط
مستقیم،بهپایانرساندیم.درموردموضوعبحثبعدی،گفتگووتبادلنظرمیکنیم.در
ایناندیش���هایمکهکمیهمبهوضعایرانیاندرخ���ارجبرپدازیم؛موضوعیکهازآنغافل
نبودیم،ویلش���ایدمدتهاستبداننرپداختهایم.زندگیعدهایمهاجردریکمملکت
جدی���د،باقواننیومقرراتومحیطیکاماًلناآش���نا-هرچندآنچهدروطنمیگذردنیز
چنداندلچسبنیست-درخورمطالعهوپژوهشجدیروانشناسیوجامعهشناسیاست.
جامعهشناس���یمهاجرت،بخشبزرگیازتحقیقاتجامعهشناس���انراتشکیلمیدهد.
تحلیلگرانمسائلاجتماعیخوبمیدانندهنگامیکهمهاجرتبهدلخواهوفردیباشد،
دگرگونیزیادیرابهدنبالمیآورد،چهرس���دبهآنکهگروهی،اجباریوناخواستهباشد.
پژوهش���گرانجامعۀما،کهتعدادش���انچندانهمکمنیس���ت،هنوزدستبهیکبررسی
موشکافانهدربارۀایرانیانخارجازکشورنزدهاند.شایدکمیاهمالکردهاندویلهنوزدیر
نیست.بههمنیدلیلمنبهتنهایی،اینهفتهیکبررسیصددرصدغریعلمیوغریرسمی

راآغازمیکنم!
نگاهیگذرابهش���شسایلکهگذشت،نشانمیدهدکهدرآغازمهاجرتوجابهجاییبا
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یکدیگرمهربانتربودیم.گرچهزیادبهبحثوجدللفظیمیپرداختیم،ویلهوایهمدیگر
راداشتیم.گوییضربۀانقالب،مهاجرتوغممشرتک،مارابههمنزدیکترکردهبود.ویل
حاال-پسازگذش���تششسال-هنگامیکهبهاطرافخودنظرمیافکنیم،نگاههارا
نامهربانوغریدوستانهوسینههاراپرازبغضوکینهمیبینیم.چگونهجامعۀدویستهزار
یابهقویلسیصدهزارنفریایرانیانکالیفرنیامبدلبهسیصدهزارغریبۀهمزبانودشمن

بهظاهرمهربانگشتهاست؟

سه شنبه  7 مه  1985
درپییافنتجوابس���ؤالروزپیشخودهس���تم،درجس���تجویکلیدحلمعما.بهآنچه

میشنومبهرتگوشمیدهموحرکاترادقیقترزیرنظرمیگذرانم.
درخانۀدوستیگردهمآمدهایم،چندهرنمندنیزدرمیانجمعحضوردارند.سخنازهرنمند
دیگریکهغایباستبهمیانمیآید.ناگهانهرنمندانحاضرواردمیدانمیشوندوطرف
راغیاباًوشدیداًموردحملهقرارمیدهند.نکتۀجالبایناستکهایندوسهتن-کهحاال
برایازمیدانبهدرکردنرقیببایکدیگرهمپیمانشدهاند-بهجایخودودرمجلسی
دیگربرایهمدیگرشاخوشانهخواهندکشید.آخرمااینحضراترادرمیدانهایدیگر
همدیدهایم!درمیانماایرانیها،رقابتصحیحهرگزوجودنداشتهورشدنیافتهاست.ما
تیش���هبهریشۀرقیبزدنرابهرتازکوششبرایپیشرفتبلدیم.مارقیبراخواروحقری
میخواهیمتابرایخودحیثیتیدستوپاکنیم.غافلازاینکهآبرووشهرتومحبوبیت
هنگامیبهدستمیآیدکهبارقیبهمسنگیاحتیقویترازخوددستوپنجهنرمکنیم
وبرتریخویشرابهاثباتبرسانیم.مانیمیازنریووتوانیراکهبرایبریونراندنرقیب
صرفمیکنیم،برایپیشرفتخودبهکارنمیگرییم.نخستنییافتۀمن،رقابتناسالماست.

چهارشنبه  8 مه  1985
امروز،کلیددیگریبرایحلمعمایخودیافتم:بیایمانیوبیاعتقادی.اینیکیردخور
ندارد!ماایرانیهاموجوداتبیایمانیهستیم.نسبتبههمهچیزوهمهکسبدبینیموهرگز

بهخودودیگریاجازهنمیدهیمگفتهایراراستوحسینیبپذیریم.
میگفت:»شنیدیبعضیازمحققانسوئدی،پسازیکمطالعۀطوالنی،بهایننتیجه



295

رسیدهاندکهخوردنماهیجلویپنجاهدرصدازبیماریهایقلبیرامیگرید؟
دیگریدرحایلکهلبخنداس���تهزاآمیزیمیزدگفت:»آقاجانحتماًفروشماهیپائنی
افتاده!اینکلکرامیزنندتاماهیهافروشبروند.تواینرسانههایهمگانیامریکاییرا
نمیشناسی!«بله،همۀحرفهاوکارهاازنظرمانوعیکلکاست.بهعنوانمثالاگرکسی
پیشگامشدوگفتمیخواهدکاریبکند،اولنیواکنشماچیست؟فوراًباشکوتردید
میپرسیم:»ایشانچهغرضیدارند؟نکندخربیهستومابیاطالعیم!نکندآبونانی
درمیانهستومانمیدانیم!نکندپولوپلهومقامیتقسیممیکنند؟«هرگزباورنداریم
ممکناس���تدراینزمانه،انسانیپیداش���ودکهبهخاطردلشوبدونچشمداشتوارد
میدانشودوبخواهدکاریبکند.گناهیهمنداریم،چونبااینشیوهوروشبزرگشدهایم
وپذیرفنتسخناندیگرانراسادهلوحیوحماقتمیشماریم.بهسرکردگانرژیمگذشته
ایماننداشتیم،بهآنانکهانقالبکردندوجانشینشانشدندایماننیاوردیموبهکسانیهمکه
درحالحاضرادعایمبارزهباآنانرامیکنندبیایمانیم.نهحرفدوسترامیپذیریمو

نهحرفدشمنرا.

پنجشنبه9مه1985
بادلخوریتعریفمیکردکهشراکتشراباسایرشرکابههمزدهودرپییافنتکارجدیدی
اس���تتابهتنهاییانجامدهد.میگفت:»آقاجاناصاًلشراکتکاراشتباهیاست.اگر

شریکخوببودخداهمشریکمیگرفت.«
پنجشنبهشباستومنکهتمامروزرابهدنبالیافنتیکیدیگرازکلیدهایحلمعمابودم،

ذوقزدهازسرجایممیپرموبهسویدفرتچۀیادداشتممیروم.
میپرسد:»چهشد؟«

میگویم:»الس���اعهعرضمیکنم!«درکناریادداش���تهایممینویس���متکرویوبرای
ش���نیدنبقیۀس���خنانشبهاتاقبرمیگردم.اوهمچناناززمنیوزمانگلهداردومندر
ایناندیشهامکهچهعواملیانسانراتکرومیکندوقدرتانجامکارهایگروهیراازاو
میگرید.ماانس���انهایباهوش،بااستعدادوزرنگیهستیم.ضریبفراگرییماباالتراز
متوسطاست.یکایرانی،درشرایطمساعدآموزشوتعلیموتربیت،ازسایرینبازدهبهرتی
دارد.درکارهایانفرادیاعمازعلموسیاست،اقتصاد،ورزش،تفکروتعقلانسانهای



296

ش���اخصیهس���تیم،ویلامانازکارهایجمعی.برخالفغربیانکهدرکارهایگروهی
موفقترند،ماایرانیهاوقتیکارگروهیمیکنیمبازدهمانبههماننس���بتکمرتمیشود.
شایداینویژگیهمنتیجۀکاربردروشهاییچونتفرقهبیندازوحکومتکنباشدکهطی
قرونایرانیهاراازهمبس���تگیواتحادبرحذرداشتهاس���ت.دراینگوشۀدنیاهم،اگر
خوبدقتکنید،ایرانیانیموفقشدهاندکهبهتنهاییبهکاریپرداختهاند.تمامکسانیکهبا
شوقبسیار،کارهایگروهیراآغازکردندپسازمدتیسرخوردهومأیوسبهکناررفتند.به
همنیدلیلهنوزایرانیاننتوانستهاندیکسازمان،یکانجمن،یکگروهیایکتشکیالت

بنیادیواساسیراپایهگذاریکنندوبرایمدتطوالنینگاهشدارند.

جمعه  10 مه  1985
روزینیستکهدوستی،آشنایی،غریبهاییاخویشاوندیازمننرپسد:»باالخرهکیوضع
ایراندرستمیشود؟«دیگرانبهاینگمانکهتهیهوخواندناخبارایرانوجهانتوسط
همکارانرادیویی-عالوهبرآنها-بهبندهنیزقدرتپیشبینیوتفسریسیاسیمیدهد،
هموارهاینسؤالرابامندرمیانمیگذارند.مننهتنهاپاسخاینسؤالرانمیدانمبلکه
ازموقعیتسوءاستفادهمیکنموسؤالآنهاراباسؤالدیگریجوابمیدهم.میپرسم:
»منظورشماازدرستشدنوضعایرانچیست؟«پاسخرابارهاشنیدهامویلهنوزبهآن
عادتنکردهام:»یعنیطوریبشودکهمابتوانیمبرگردیمآنجاوزندگیکنیم.«اینواکنش،
سؤایلرابهدنبالمیآوردکهشایدکلیددیگریبرایمعمایمنباشد.آیاایرانیمیهنپرست
است؟آیامابهمفهومواقعیمیهنپرستیآگاهیمیاآنراباخودپرستیاشتباهمیکنیم؟چرا
یکهموطنمنبایدتصورکندکهاگروضعمملکتطوریشودکهاوبتواندبرگرددودر
آنجازندگیکندمعنایشایناستکهایراندرستشدهاست؟مگرهماکنونکسانیکهاز
وضعامروزایرانراضیهستندودرآنجازندگیمیکنندکمهستند؟اینبدانمعنیاستکه
وضعایرانخوباست؟متأسفانهخری.بههمنیدلیلمیتوانگفتبسیاریازایرانیاناین
دیاروطنپرستنیستندکهخودپرستهستند.اگرروزیآنقدرمنطقوعدالتودلسوزی
ووطنپرستیداشتیمکهبگوییم:»درستشدنایرانیعنیاینکههمۀآحادملتبتواننددر
آنسرزمنیباآزادیوامنیتوعدالتزندگیکنند،بهاعتقاداتوعقایدیکدیگر–هرچند
مخالف-احرتامبگذارند،کسیرابهخاطرعقایدشسرنربند،بهیکدیگرامکاناتمساوی
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بهرهبرداریازمواهبموجودرابدهند،وهمۀافرادمتعلقبهآنس���رزمنیدرمقابلقانون
مساویباش���ند.«آنوقتمیتوانادعاکردکهایرانیمیهنپرستاس���ت.واالهررژیمو

حکومتیالجرمبهمذاقگروهیخوشمیآید.

شنبه  11 مه  1985
درپایان،ماایرانیهاناسپاسوقدرناشناسهستیم.برآنچهداریمارجنمینهیموتحقریش
میکنیموهمیشهچشمحسرتودستاننیازمندبهسویدیگرانداریم.سنتهایدیرپای
خودرادرراهبهدستآوردنشیوههایظاهرفریبزندگیغربیبهدورمیاندازیمودراین
قالبنهتنهاجانمیافتیمکهقالباصلیخودرانیزازدستمیدهیم.ظاهرزرقوبرقی
ینگیدنیادلسادهپسندمارامیفریبد،چشمانماراگردمیکندوراهبرعقلمانمیبندد.
آنگاهازشهرهاینوادا،السوگاسشرامیشناسیم،ازرایحۀگلهایرنگارنگدودعلف
برایماننشئهآورمیش���ود،ازبرنامههایتلویزیونی،داینستی)Dynasty( رامیپسندیمو
فرصتیکهبرایشناختجهانیدیگرومردمیدیگربرایمانپیشآمدهاسترابهآسانیاز
دستمیدهیم.فرزندانونوجوانانما،درچهاردیواریخانههایمان،باموجوداتیسردرگم
وبیهویتروبهروهستند.نمیفهمندچراپدرومادردرحایلکهبهظواهرزندگیغربی،
بهفرهنگهمربگری،بهگلهایپالستیکیوسایرپدیدههایاینمملکتدلبستهاند،مرتب
ُغرمیزنندوبدوبریاهمیگویندوشکایتمیکنندودرعنیحالازایرانگذشتهوحال
نیزدلخوشیندارند.بچههانمیدانندچراوالدینشانازاینکهایرانیهستندناخرسندندو

ازاینکهدرامریکازندگیمیکننددلخور.

دوشنبه  13 مه  1985
س���النازجمعیتموجمیزند.متجاوزازهزارنفرگردآمدهاندتابهس���خنانبتیفریدان
)BettyFridan(،بنیانگذارس���ازمانملیزنانویکیازرهربانفعالجنبشآزادیزنان

امریکادرربعقرنبیستم،گوشکنند.بیستوپنجسالپیش-درسال1960-ظهورکتابی
بهنامِعرفانزنانه)Feminine Mystic(،موجیدرامریکاومیانزنانامریکاییبهوجود
آوردکهفرهنگوآگاهیاینجامعهرا،بهطوربنیادی،دس���تخوشتغیریکرد.بتیفریدان،
اینزنکوچکانداموچش���مریزۀیهودی،درمقابلستمیکهجامعهازیکسوومذهباز
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س���ویدیگربرزنواردمیکرد،سربهعصیانبرداش���توبهزنانگفتخودرابیابندو
ازنقشبیولوژیکمادِریکی،همس���ِردیگری،دخرتآنیکیوخدمتگزارچهارمیبودن
درآیندوخودش���انرابدونوابس���تگیبههیچکس،بهطورمستقلپیداکنند.ویزنانرا
»بردگانوزندانیانسینهبندهاوکرستهایفرنی«خواندو»عروسکهاییکهبایدهمیشه
زیباوتهیمغزبمانندتادیگرینانوآبشانرابدهد.«درپیاینعصیان،زنانامریکایی
جنبشبیسابقۀسینهبندسوزانوراهپیماییهایتاریخیدودهۀپیشراآغازکردندواززن

امریکاییچهرهایساختندکهامروزشاهدشهستیم.
ویلبتیفریدانچهارسالپیش،پسازبیستسالسینهزدنزیرعلمآنجنبش،نگاهی
عمی���قومتفکرانهبهعقبافکن���دوبهارزیابیآنچهبنیادگ���ذاردهبودپرداخت.نتیجۀ
اینتعم�قوپژوه�شوغ�ور،کت��ابدیگ�ریاس���تبهن����امانق�البزن�ان،مرح�لۀدوم
)Women's Revolution, SecondPhase(ودرپیانتش���ارآن،یکسلسلهسخرنانی

درنقاطمختلفامریکارانیزآغازکرد.ویمایلاستاینپیامخودرانیزبهگوشمردم
اینکشوروشایدکشورهایدیگربرساند.امشبنوبتلسآنجلساست.

درمیانجمعنشستهاموبهسخنانشگوشمیدهم.بتیفریدانحاالزنجاافتادهایشده
است.تندوجویدهجویدهوعصبیحرفمیزندوبسیارپراکندهمیگوید.ماحصلیک
س���اعتسخرنانیاشایناس���تکه:»بااحرتاماتالزم،سخنانبیستوپنجسالپیش
خودراپسمیگریم!«حاالخانمفریدانپیشتاز،یکمادربزرگمحافظهکارشدهاست
ومیگوید:»ما،دراولنیگامها،بس���یارتندرویکردیموزنراازمحیطواطرافخودش
جداس���اختیموخواس���تیمبهاوهویتیمجردبدهیمبدونآنکهنسبتبهتأثریاوومحیط
اطرافشروییکدیگرتوجهیبکنیم.حاال،پسازگذشتیکربعقرنوبارآوردنیک
نسلازدخرتانوزنانآزادشده،باکمالتأسفمیبینیمکهعوارضجنبیاینجنبشمنفی
بود.مانمیبایستزنراازمحیطخانوادهوشوهروبچهوهمکارورئیسوپدرومادر
جدامیکردیم.میبایس���تبههمهآموزشمیدادیمکهبهارزشهایدرستسنتیاحرتام
بگذارندوسنتهایغریقابلقبولراتغیریدهندتادرنتیجهزنومردوپریوجوان،نقش
جدیدزنرابپذیرندوبهاودرراهاینرش���دکمککنند.مانمیبایس���تزنرارقیبمرد
وط���رفمقابلاوقرارمیدادی���م.دراینراه،زنومردبایددرکنارهموباهمبهتکامل
برس���ندتازنباآسایشبیشرت-بدوناحساسگناهوبدونفشارزیادجسمیوروحی-
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عقبماندگیخودراجربانکندومردنیزدراینراهیاورشباشدنهسدومانعش.«
درمرحلۀدومانقالبزنان،بتیفریداندس���تبهسویمرداندرازکردهاستوبهآنها
میگوید:»حالکههمش���ماوهمزنهاپذیرفتهایدکهزنانطرفدارآزادیوتس���اوی،نه
میخواهندونهقادرندبدونمردوتنهازندگیکنند،حالکهمطمئنشدهایدقصدماجدایی
انداخنتبنیجنسنرومادهنبودهاست،میتوانیدباآسایشخیالشریکوهمراهمناسب

زنباشید.«
آنازبتیفریداندهۀشصتواینازبتیفریداندهۀهشتاد،تاچهقبولافتدوچهدرنظرآید!

سه شنبه  14 مه  1985
هریکشنبهش���ب،پسازپایانبرنامۀرادیو-بهویژهبرنامۀارتباطمستقیمتلفنی-حوایل
س���اعتدهش���ب،یکیدوتنازش���نوندگانتلفنمیکنندوس���خنانیرابامادرمیان
میگذارندکهشایدمایلنباشندازمیکروفونرادیوپخششود.مابهاینسخنانبادقت
وحوصلهگوشمیدهیم.تجربۀدوسالوچندماهاخری،ایننکتهرابرایمنروشنکرده
استکهبسیاریازشنوندگان،نسبتبهآنچهمیشنوند،توجهودقتینشاننمیدهند.آیا
نقصیدرگفتاروکلماتماوجوددارد؟ازواکنشهاییکهنس���بتبهسخنانینشانداده
میشود،ازتلفنهایپسازبرنامه،ازنامههاوازاظهارنظرهامیتوانفهمیدکهدوستانما
بهراحتیدچارسوءتفاهممیشوند،قصدگویندهرابهدرستیدرنمییابندوگاهمسائلبسیار

روشنوواضحراهماشتباهبرداشتمیکنند.
بسیاراتفاقمیافتدشنوندهای،عصبانیوناراحتازاظهارنظرشنوندۀدیگر،بهماتلفن
میکندویانامهمینویس���د.وقتینقطهنظراورامیش���نویممتوجهمیشویممتأسفانه،
آنگونهکهالزماست،گوشجانبهسخنانهموطندیگرخودنسرپدهاستوگفتههاییرا
بهوینسبتمیدهدکهدرستعکسحرفهایطرفاست.ایننمونۀبسیارکوچکیاز

یکویژگیقومیاست:ویژگیبیدقتبودنوحضورنداشنتبههنگاملزوم.
روزنامهرامیخوانیموچش���مانماننوش���تههارامیبیندویلمثلاینک���هآنهاراضبط
نمیکنیم؛کسیباماحرفمیزند،نگاهشمیکنیمویلفکروذکرماندرجاییدیگربه
سریوسیاحتمشغولاست؛رادیوروشناستیاجلویتلویزیوننشستهایم،ویلحرفها

وتصویرهارادرستدنبالنمیکنیم.
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بدنیستدرچارچوببحثاینبارارتباطمستقیمیعنی»وظیفۀایرانیانخارجازکشور
چیست؟«کمیهمبهایننکتهبرپدازیم.

چهارشنبه  15 مه  1985
درکنوانسیونانجمنناشرانروزنامۀامریکایی-کهاینهفتهدرمیشیگانجریانداشت-
سخنانزیادیگفتهوشنیدهش���د.یکیازجالبترینگفتههااینبودکهسهانتقادمهمو
اساسیبرنوش���تههایروزنامههایاینوالیتجاریاست:نادرستیاخبار،عادلنبودن
نویس���ندگانوسطحیومبتذلبودنمقاالت.اینس���هایرادآنچنانمحسوساستکه
خوانندگانراازخواندنروزنامهبازمیداردواعتبارروزنامهنگاریرانیزموردشکقرار
میدهد.البتهبرایتربئۀروزنامهنگاران،بهایننکتهنیزاشارهشدهبودکهامروزه-بیشاز
هرزماندیگر-دسرتس���یبهخربدستاولومنابعحقیقتگووبیغرضمشکلبهنظر

میرسدوروزنامهنگارچارهاینداردجزنقلآنچهمیشنود.
اگرماروزنامهنگارامروزرابهچشمیکتاریخنویسووقایعنگاربنگریمواگرروزنامهنگار
بهکارخودبهاندازۀیکتاریخنویسارجبنهد،بهسادگیدرمییابیمکهروزنامهنگارینیز
مثلتاریخنویس���ی،تنهاهنگامیمیتواندازاعتبارالزمبرخوردارباشدکهبریکجست
وجویبیش���ائبهدراسنادومدارکوحقایقتکیهکند.عالقهبهحقیقت،درواقعشرط
اصلیکارمورخوروزنامهنگاراست.مورخیاروزنامهنگاربایددرمقامشاهد-هنگامیکه
نوشتهاشمبتنیبرمش���اهداتاس���ت-وقاضیعادل-هنگامیکهنوشتهاشمبتنیبر
شنیدههاس���ت-گامبردارد.پولوبیوس)Polubios( تاریخنویسیونانباستانمیگوید:
»مورخبایدبعضیاوقاتدشمنراستایشودوستراسرزنشکند.«ابوالفضلبیهقی
تاریخنویسایرانینیزگفتهاست:»اگرازتاریخحقیقترابگریند،جزیکقصۀبیفایده

چهازآنمیماند؟«

پنج شنبه  16 مه  1985
بازهمیکدستهپاکتونامهومجلهوروزنامهدرصندوقپستخانهتلنبارشدهاست.
پاکته���ارابانگاهیگذرامیخوانمویکیدرآنمیانتوجهمراجلبمیکند.ازدفرت
سازمانیآمدهکهچندیاستبرایشانیککارنیمهوقتانجاممیدهم:یکمؤسسۀدولتی
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ترجمهکهمقرآندرواش���ینگنتاس���ت.پاکترابازمیکنمودرونآنیکچکبهمبلغ
هشتادوششدالروچهلوسهسنت،برایانجامچندساعتکارمرتجمی،گذاشتهاند.
رویصندیلمینشینموبهچکزلمیزنم.ایناولنیچکدرآمدمندرایاالتمتحدۀ
امریکاس���ت-پسازششسالواندیاقامتدراینمملکت.وایکهچقدردرامریکا
پیداکردنیککاربابطبع،کاریکهدرمحدودۀکارآییوتخصصتباشد،سختاست!
بهویژههنگامیکهآنچهمیتوانیانجامدهینوش���نتوگفنتبهزبانفارسیاست.چک
راتامیکنمورویمیزمیگذارم.یاداولنیچکیمیافتمکهدرایران،بهعنواندستمزد،

دریافتکردم.
آنروزهجدهس���البیش���رتنداش���تمودرمقابلانجامکاریکهازبچگیعاش���قشبودم
-یعنینوشنت-بهطورنیمهوقتبهاستخداممؤسسۀکیهاندرآمدهبودمودویستوپنجاه
تومانحقوقبرایمتعینیشدهبود.آنروزوقتیازحسابداریکیهانچکدویستوپنجاه
تومانیراگرفتم،ازخوشحایلدرپوستنمیگنجیدم.فکرمیکردم:»چهچیزیبهرتاز
آنکهکارموردعالقهاتراانجامبدهیودرازایشپولهمبگریی؟!«یادممیآیدتادو
هفتهچکرانقدنکردم.هرروزآنرانگاهمیکردمودرآنس���ن،ازدس���تاوردکارخود
غروریوصفناپذیرسراپایمرافرامیگرفت.هزارنقشهبرایخرجکردنآنپولکشیدم.
میخواستمباآنپولناچیزبرایهمههدیهبخرم،همهرابهسینماورستوراندعوتکنم.در
عالمجوانیباخودعهدکردمکهبیستسالبعد،سردبرییکیازنشریاتمعتربکیهانبشوم

وچکحقوقمچندبرابراولنیدستمزدمشود.

چهارماهدیگرمیشودبیستسال.چهزیروبمهاییوچهتغیریاتی!امروز،پشتمیزهای
سردبریینشریاتکیهانگروهیبرادرانوخواهرانحزباللهینشستهاندومندراینجا،در
لوسآنجلس،مرمقابلورقۀچکینشستهامکهرقمشمعادلدوبرابرآنچکبیستسال
پیشاست.ازتماشایآنلذتنمیبرمکههیچغرورمهمارضانمیشود.سریبهتأسف
تکانمیدهمودلمنمیخواهدبااینپولبرایهیچکسهدیهایبخرمیاکسیرابهسینما
ورستورانبربم.امروز،نهتنهابرایبیستسالدیگرکهبرایبیستماهبعدهمنمیتوانم

برنامهایبریزم!
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جمعه  17 مه  1985
صبحزودکهازخواببلندمیشومحالعجیبیدارم.دستودلمبهکارنمیرودوبدجور
هوایتهراندرسرماست.باعجلهوبرایانجاموظیفه،صبحانۀهمسروبچههارامیدهمو
راهیشانمیکنم.خانهکهخایلمیشودوتنهامیمانم،بهسویرادیویموجکوتاهممیروم
وآنراروشنمیکنم.رادیوبازهمخرخرمیکندوصدایشصافنیست.لعنتی!حتمًا
امروزهمنمیشودصدایاسرائیل،صدایجمهوریاسالمی،بیبیسییافرستندههای
خارجیراگرفت.آننتراباالوپائنیمیکنمومصممجلویرادیومینش���ینمتاهرطور
ش���دهخربیوپیامیازایرانبگریم.دلممیخواهدبدانمدرطولش���ب،کهمادرخواب
بودیم،مردمایرانوتهرانچهکردند!قراربودامروزتظاهراتباشد،دلمازدوبابتشور
میزند.اولاینکهنکندمردمتظاهراتنکردهباش���ندودیگراینکهاگرتظاهراتکرده

باشندنکندکشتوکشتارراهافتادهباشد.
باالخرهباهزارزحمت،پسازچندینبارپسوپیشکردنموجها،درحایلکهگوشمرا
بهرادیوچسباندهام،موفقمیش���ومیکیازفرستندههایخارجیرابگریم.دربارۀایران
میگوید:تظاهراتانجامگرفته،مردمبهخیابانهاریختهاند،راههابندآمدهاندوزدوخورد
وتریاندازیهمنش���دهاست.نفسیبهراحتیمیکشمویلبالفاصلهغمیسنگنیبردلم
مینشیند.مردمبهجانآمدهاندوبرایخودخطرمیخرند.بههرپیامودستوریکهبرایشان
میرسدگوشمیدهندومااینجانشستهایموهیچکارینمیکنیم.بهامیدسایلیکیدو
بارتظاهرات،صبحراش���بوشبراصبحمیکنیم.اینتظاهراتهم،باچنددستگیو
فضاحتیکهشاهدشبودیم،یابرگزارنمیشودیابرگزارشدنشبهلعنتخدانمیارزد.البته
امیدوارهمهستیمتافرداروزی،اگردرایرانورقبرگشت،مارارویسرشانبگذارندو
حلواحلواکنند.آنهاتحتفشارحکومتارعابووحشتاینچننییکپارچهبهاستقبال
خطرمیروندوما،درگهوارۀدمکراسیومهدآزادی،خودمانرابادمیزنیموبرایشان

هورامیکشیم.ایننهایتبیانصافیاست!

شنبه  18 مه  1985
درآغ���ازاینهفته،رویاروییفاجعهآمیزپلی���سفیالدلفیا،باچندینتنازافرادگروهیکه
خودراگروهموو)Move( میخوانند،س���روصدایفراوانیبرپاکرد.درتمامطولهفته،
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ازخشونتپلیسدراینمأموریت،ازندانمکاریشهردارشهروازشیوۀمقابلهایکهمنجر
بهکشتهش���دنیازدهتنازافرادساکنیکخانهشدصحبتبود.میگویند،گروهموواز
افرادیتشکیلشدهاستکهباتمامپدیدههایتمدنوتکنولوژیامروزمخالفهستندو

میخواهندبههرترتیبدرمقابلآنمقاومتکنند.
درهمنیامریکا،موجبازگش���تبهطبیعتوزندگیطبیعیروزبهروزقویترمیش���ود.
تعدادکس���انیکهازهجومماشنیوتکنولوژیدچاروحشتشدهاندکمنیست.بسیاریاز
روشنفکران،نویسندگانوصاحبانفکرواندیشهنیزبراینگریزدامنمیزنندوباحکایت
حقایقتلخازاسارتانسانهابهدستتکنولوژی،آیندهتریهایراهشدارمیدهند.ناتانیل
وست)Nathaniel West(،رماننویساوایلقرنبیستمکهدرسال1940ودرسنسیو
هشتسالگیناشناختهمرد-امروزودرمیانامریکاییها-بهنامکافکایسیاهشهرتیافته
است.اودرآنزمان،دریکیازچهاررمانیکهازخودبهجایگذاشت،مردمامریکاراصد
وهشتادمیلیونموجودگرفتارزندانوخوابآلودتوصیفکرد؛مردمیکهندانستهدرقفس
زندگیمیکنند؛مردمیکهدربرابربیهودگیبیسالحشدهاندوفریبخوردهومغرورند.
اوهش���دارمیدهدکه:»مردمهمیشهباتوسلبهرؤیاوخواببابدبختیمبارزهکردهاند،
امارؤیاهاکهپیشازاینقدرتینداشتند،اکنونبهوسیلۀسینماورادیووروزنامه،پوچو
بچگانهشدهاند.«وستبهدنبالتجزیهوتحلیلعمیقیکهازجامعۀامریکاارائهمیدهد،
نتیجهمیگرید:»اینتمدنبویمردارمیدهد.بایدمؤدبانهویلزودبهخاکشبسپاریم.ما

اعضایبشاشادارۀمتوفیاتدورانجدیدیم.«

دوشنبه  20 مه  1985
ایرانیهایمقیمنیویورک،درحالوهوایدیگریس���ریمیکنند.شیوۀزندگیوگذران
روزشان،بهگونهایمحسوس،بامالوسآنجلسنشینانمتفاوتاست.درشرقامریکانبض
زندگی،سریعترمیزند،مردمعجولوپرکارند،تندتندقدمبرمیدارند،بدرانندگیمیکنند
وفضایکوچکوتنگآپارتمانها،آنانرابیش���رتتش���ویقبهخروجازخانهمیکند.در
خیابانهایمنهنت،بدوناغراقوتقریباًهمیشه،جمعیتموجمیزند.درنیویورک،انسان
نمیتواندبهراحتیلوسآنجلسزندگیکندوالکپشتوارتکانبخورد.درآنسرزمنی،
اگ���ردیربجنبیترامیخورندویکآبخنکهمباالی���ش.ایرانیهاینیویورکهم،
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بهپریویازهمنیروشزندگی،پرتحرکواهلکس���بوکاروفعالیتش���دهاند.درطول
هفته،کمرتبهکارهمکاردارندوتنهایکیدوش���بآخرهفتهرادورهمجمعمیشوندو
دربارۀچگونگیکس���بوکارحرفمیزنند.مس���ئلۀایران،سیاست،جنگوبرگشنتبه
آنسرزمنیتقریباًازسوینیویورکنشینانازیادرفتهاست.گهگاهدرمیانآنها،بهافراد
انگشتشماریبرخوردمیکنیکهنالهایوشکوهایازغربتتحویلتمیدهندکهالبته
باعثتعجبمیشود.برخالفلوسآنجلسنشینانکهجامعۀکوچکیبرایخودبهوجود
آوردهاند،درنیویورکاغلبکسبۀایرانیچنداندنبالبازارومشرتیایرانینیستند.رستوران
ایرانی،روزنامهورادیووتلویزیونایرانی،فروشگاهایرانییاشرکتهایایرانیدرآنجاچیز
غریبهایاست.آنهابهاینروشخوگرفتهاند.دلخوشیازرویهایکهمادرپیشگرفتهایم
ندارندوبالحنیتندوانتقادآمیزازجامعۀایرانیمقیملوسآنجلسیادمیکنند:ازاینکه
چهتعدادبیکاردرمیانماستوازاینکهچقدردائمبهفکرمهمانیدادنومهمانیگرفنت
وکابارهوکنسرتوخوردوخوراکهستیم.باخندههایشیطنتآمیزدرموردجوسیاسی
حاکمبراینشهرحرفمیزنندوناباورانهرویحسننیتهاراقلممیکشندومیگویند:
»اینهاهمهاششارالتانبازیوکالهربداریاست!عدهایمیخواهندسرعدۀدیگریرا

شریهبمالندوبهرتینوسیلهرا،سوءاستفادهازنامایرانوایرانی،یافتهاند.«
باری،آوازۀشهرتکارهایجماعتایرانیشهرلوسآنجلسبهشرقامریکاهمرسیدهو
وس���یلۀخندهومزاحآنهاشدهاست.درسفرکوتاهچندروزهامبهنیویورک،بارهاشاهد
چننیواکنشهاییبودموهرباربیشرتمتأس���فشدمکهچراماایرانیهایلوسآنجلس،
هنوزپسازششسالاقامتدراینمملکت،نتوانستهایمحیثیتوآبروواعتباریدرخور
ستایشبرایجامعۀخودبیافرینیمتاحداقلهموطناندیگردرآنسویکشور،اینچننیبا

دیدانتقادیومنفیمارانظارهنکنند؟

سه شنبه  21 ماه  مه  1985
ازاقبالبدیابرحسبتصادف،جاییرابهمنتعارفکردندومجبورشدمکناردوخانم
-کهباهمحرفمیزدند-بنشینم.اولتوجهزیادیبهآنچهمیگفتندنداشتم،ویلکمی
بعد،باش���نیدنچندجمله،عالقهمندش���دمبحثآنهارادنبالکنم.بحثبرسرایرانو
دلتنگیبرایمملکتبود.امکاننداردجاییچننیبحثیدرگریدومنبالفاصلهگوشهایم
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تیزنشود.چکنم؟ایننقطهضعفمناست.بهسخنانشانگوشمیدادمودرعنیحالبا
دقتسراپایخانمهاراوراندازمیکردم.هردوخانم،درنهایتشیکپوشیوبرازندگی،با
وسواسوسرفرصتآرایشغلیظیکردهبودند،موهایرنگشدهوآخرینمدلداشتندو
لباسهایمارکدار.پارویپاانداختهبودندویکییکسیگارمیانانگشتانیداشتندکه
ازچندمرتیدادمیزدسالهاستکاریازآنهابرنیامدهاست.خالصهدکوراسیونکامل
وترکیبیازبوتیکهاومزونهایپاریسولندنونیویورکبود.اگرشمابودیدکنجکاو
نمیش���دیدببینیدایندوعروس���کچینیدرموردایرانچهمیگویند؟منهمبههمنی

دلیلگوشهایمراتیزکردم:
-بهجونعزیزتدوهفتهاساصاًلخواببهچشمامنرفته،غذاازگلومپائنینمریه،دلو
دماغهیچکاریندارم.میبینیخریندیدههادارنچیسرتهرونمیارن؟منکهنزدیکهنروس

بریکداون)Nervous Breakdown( بکنم!
-آرهواال،حیفاونهمهساختمونایقشنگ!حاالفرداپسفرداکهوضعدرستبشهبا

چهخونجگریبایدهمهروازنوبسازیم!
-واینگو!خداکنهکاردرستبشهمنازهمنیجاتاایرانتواقیانوسشنامیکنم،بعدش

خودمونآستینارومیزنیمباال!
آقایصاحبخانهمتواضعومؤدب،اطوکشیدهوتمیزجلومیآید،لیواندوخانمرا،کهخایل
شدهاست،ازویسکیویخپرمیکندوبهدستشانمیدهد.خانماویللیوانراباالمیبرد
وبهدوستشاشارهمیکند:»حاالبخورکمیریلکسشی!بهسالمتیایران،بهسالمتی

روزیکهبرگردیمایران...«
چش���مانم،بهلباسخانمیکهمیخواهدازاینجاتاتهرانراش���ناکند،خریهمیماند.دلم
میخواهدازاوبرپسم:»چطوردلتانمیآیدبالباسسیلکبهایننازنینیوگرانیبهآب

اقیانوسبزنید!لباستانخرابمیشود!«

چهارشنبه  22 مه  1985
ازصبحزود،باروش���نش���دنهوا،گرمابیدادمیکند.چندروزیاستهوابهشدتگرم
شدهاس���توهمراهبادمزیادوآلودگیترادعوتبهخانهنشینیمیکند،هرچندحالو
هواوفضایلوسآنجلسبهگونهاینیس���تکهساکنانخودرازیادبهخیابانهابخواند.
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دراینشهربااینهمهخیابانوپیادهرویوسیع،کمرتعابرپیادهایبهچشممیخورد.در
لوسآنجلس،خیلیزوداس���ریاتومبیلوچهاردیواریمیشویوازیکچهاردیواریبه
چهاردیواریدیگررابااتومبیلمیروی.درنتیجه،راهرفنتوقدمزدندرکوچهوخیابان
برایتغریبهمیشود.هوایبدونفصللوسآنجلسهم-بابامدادخنک،ظهرگرموشب
خنک-آنقدربیریاوبادس���تودلبازیدراختیارتهستکهمطبوعبودنشرابیشرت
اوقاتحسنمیکنی.آفتابشآزارتمیدهدچونهمیشهمیدرخشد،خنکایشبهایش
درتومیلِبهپشتبامرفنتیادرایوانخوابیدنرابیدارنمیکندچونآنهمهمیشهموجود
است.آدمگاهازاینهمهیکنواختیویکدستیحسابیکسلمیشود.هوایشهرفرشتگان

درستمثلیکترجیحبندتکراریاست.
باهمنیکسالتبهسویآشپزخانهمیروموجلویدریخچالمدتیبیحرکتمیایستم،
امروزناهارچهبخوریم؟چهدرستکنم؟دیدنقیافۀیخچالوگازوآشپزخانهوگوشتو
سبزیحالمرامیگرید.راستیهیچکاریعبثتروبیهودهترازآشپزیهمهست؟اینکار
پرزحمتویکنواختوتکراری!کاریکهاگریکعمرهمبهطورمرتبوروزانهانجامش
دهی،هیچنتیجۀمثبتینداردجزاینکهنهایتاًقرمهسبزیتوخوشمزهترازقرمهسبزیاقدس
خانمخواهدشد!حالاینبرتریچهگرهیازمشکالتموجوددنیابازمیکندمنکههنوز

نفهمیدهام!
بابیرغبتیپیازوگوش���تونخودولوبیاوآبرادرونقابلمهمیریزم،زیرشراروش���ن
میکنمودرظرفرامیگذارم.دردلبهمخرتعآبگوشت،اینغذایملیایرانی،کهمن
نامشراخوراکبیحوصلگیگذاشتهامدرودمیفرستم.کاغذوقلمیبرمیدارموبهپشت

میزمپناهمیبرم.ایکاشهمۀآشپزیهابهسادگیبارگذاشنتآبگوشتبود!

پنج شنبه  23 مه  1985
صداییکهازآنس���ویسیمتلفنمیآمد،خس���تهوغمزدهبود.صدایخانمیجاافتاده
بودکهنمیدانستمقصودشراچگونهبیانکند.بااینقبیلتلفنها،تقریباًآشناییدارم.
ظرفچندسالگذش���ته،بارهاپایچننیدرددلهایینشستهام.گاهطرفرامیشناختهام
وبیش���رتمواقعنیزتنهاوسیلۀآشناییما،ش���مارۀتلفنرادیوبودهاست.خانمدرمضیقۀ
مایلشدیدبودوازالبهالیکلماتوصحبتهایش،فریادکمکبهگوشمیرسید.بهاو



307

قولدادمهرکاریازدس���تمبرآیدانجامخواهمداد.گوشیتلفنراگذاشتم،سراغدفرتچۀ
تلفنمرفتموشروعکردمبهتلفنکردن:دفرتانجمنالف،دفرتسازمانب،مرکزامدادج،
س���ازمانبانواندال،سازماندانش���جویانه،همنیطورتابهآخر.باهرتلفنیکتوضیح
بلندباالدرموردوضعتلفنکنندهمیدادم،سپستقاضایکمکمیکردموبعدمیگفتم:
»پسکاریازدستشماساختهنیست؟مطمئنید؟متشکرم.«پسازهرمراجعه،مأیوس
ودلس���ردسراغبعدیمیرفتم.پسازاینکهآخرینتریراهمازترکشرهاکردم،دریافتم
درصندوقهیچیکازاینچندینوچندسازمانمختلف،کهدرشهرلوسآنجلستوسط
ایرانیانبهوجودآمدهاس���ت،آنقدرپولنیستتابتواننددستیکهموطنرادرموقع
اضطراریبگریند.اینسازمانهاکهبرایکمکویاریبهنیازمندانبهوجودآمدهاند-البته
بهشرطیکهازسویبینیازهاحمایتشوند-فقطیکنامپرطمطراقرایدکمیکشند

بهطوریکهانسانباشنیدناسامیفکرمیکندراستیراستیخربیاست.
میگویندمردغریبی-شبهنگام-واردتفرششدوچونبامدادنزدیکشدبهگرمابه
رفت.اس���تادحمامیاوراازراهرویتنگوتاریکوازصحنحمامعبورداد.عدهای
درراهروهاوصحننیمهتاریکدرازکشیدهوخوابیدهبودند.استادحمامیکهبااحتیاط
قدمبرمیداش���تمرتببهمردغریبتوصیهمیکردخفتگانرابیدارنکندوپش���تسر
ه���ممیگفت:»بپام���ریزارالگدنکنی«.مردغریبکهازوجودای���نهمهمریزاآنهم
درگرمابهایتنگوتاریکمتعجبشدهبود،باالخرهطاقتنیاوردوگفت:»مردمؤمن،
بهرتبودبهجایاینکهاینهمهمریزااینجابخوابانییکچراغنفتیوامیایس���تاندیکه

جلوپایتروشنشود!«

جمعه  24 مه  1985
خربدرگوشهایپرتازروزنامۀلوسآنجلستایمزوبهظاهربیاهمیتچاپشدهبود،ویل
ازدیدگاهمنبهعنوانیکزنشرقیتکاندهندهوخطرناکآمد.طلیعۀنزولبالییبود
برسرزنانسرزمنیمصر-چونیکنمایشنامۀتکراری.نویسندهوبازیگروگفتههایشنیز
برایمآشنابود.مجلسقانونگزاریمصر،بهعنواننوعیسازشمحافظهکارانهبامذهبیون
افراطی،تعددزوجاتراازنودرمصرقانونیاعالمکردهاست.براساساینقانون،زنان
مصریکهازدورانانورساداتاجازهداشتند،درصورتازدواجمجددهمسرشان،ازاو
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جداشونددیگرایناجازهراندارند.اگرشوهرزندیگریگرفت،بایدبااوبسازندوتنها
درمواردیمیتوانندتقاضایطالقکنندکهقواننیشرعیبهآنهااجازهمیدهد.

کاشرهربانوسرکردگانسیاستهایجهانی،ازاینهمهدرسهاییکهتاریخدربرابرشان
میگذارد،توش���هایبرایخودبرگزینند.کاشمردانسیاسیمصر،وقایعهفتسالپیش
ایرانرادرپیشچش���مآورندوببینندچهآخروعاقبتیدرانتظارکسانیاستکه-برای
حفظخودوس���ازشباگروههایمذهبیافراطی-تکهتکهگوشتهایبدنملتخودرا
میکنندودرمقابلاینگرسنگانهارمیاندازند.باکمالتأسفدرچننیکشورهایی،بیشرت
مواقعقرعۀفالبهنامزنانمیافتدکههموارهبازیچۀدستاینآنمیشوند.اگرسیاست
حکمکند،بهآنهاآزادیمیدهندواگرحکمسیاستبرگردد،آزادیراازآنهامیگریند.
اگرالزمباش���د،قواننیمرتقیجوامعپیش���رفتهدرموردزناناجرامیشودواگراینلزوم
احساسنشود،قواننیشرعیکهنهایکهزنراتنهایکوسیلۀرفعنیاز،یککنیز،یکبردهو
یکفرمانربدارمیخواهد،جلوکشیدهمیشود.بدبختانهاکثریتزناناینکشورهانیزچون
عروس���کهایخیمهشببازی-بیاختیاروبیاراده-سرنخسرنوشتخودرابهدست
دیگرانمیسپارندوهرحقارتیبرآنهاروادارند،میپذیرند.آناقلیتیهمکهعظمتاین

ستموبیعدالتیرادرکمیکند،واکنشیجزسکوتنشاننمیدهد.

شنبه25مه1985
سالهاس���ت-بهدلیلسنوسالویابهدالیلدیگر-ازاینجوانکهایژولیدۀموبلند
وریشوکهگیتاریبهگردنوجازیدرمقابلدارندومثلعلیورجهرویسنیارویپردۀ
تلویزیونپائنیوباالمیپرند،بهشدتدلخورم.موسیقیآنهاراهرگزنمیفهمم،کالمشانکه
جایخوددارد.ازنوعلباسپوش���یدنوآرایشوپریایششانچهبگویمکهگوییازکرات

دیگرآمدهاند.خالصههرگزبااینانسرآشتینداشتممگرامروز.
امروز،ساعتهابدوناینکهمتوجهش���وم،روبرویتلویزیوننشستموبهکارچندینگروه
ازایندس���تدقیقشدموسعیکردمبهحرفش���انگوشبدهم.درنهایتتعجب،بدمکه
نیامدهیچ،باتماموجودآرزوکردمدرکارش���انموفقشوند.دلممیخواستهرچهبیشرت
فعالیتکنندوهرچهبیش���رتپولبرایگرس���نگانجهاندرآورند،چ���ونبهخاطرهدف
مقدسیکارمیکردند.اینجوانهایپرشروشورکههرگز،ازماانسانهایبهقولخودمان
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طبیعیوعادی،رخصتپذیرشنگرفتندامروزدستبهکاریزدندکهبسیاریانسانهای
طبیعیوعادیوفکلپاپیونیوبس���یاریدیپلماتهایکیفبهدس���توغبغببرآمده
-درنشس���تهاوپروازهایبنیقارهایخود-نتوانستندویانخواستندانجامبدهند.این
جوانان،امروزبهمبارزهبانتایجتأسفبارسیاستهایجهانیاینابرمردانوابرزنان-که
بهگرس���نگیوفقرونگونبختیمیلیونهاانسانرویکرهزمنیانجامیدهاست-برخاسته

بودندواینجایسپاسدارد.
اگرحتیچندموجودگرس���نه،بااقدامانسانیاینجوانانژولیده-کهظاهرشاناصاًلبه
مذاقماخوشنمیآید-ازمرگحتمیوگرس���نگینجاتیابند،کاربزرگیانجامشده

است.دستمریزاد!



بچهها،متشکریم!

زیرآفتابگرمودرخشندۀلوسآنجلس،درمحوطۀبزرگزمنیبازیدانشگاهیوسیالای،
جمعیتموجمیزند.رویتمامصندیلها،نیمکتهاوسکوهاگوشتاگوشآدمنشسته
است:پدر،مادر،دوستانوافرادخانوادۀهفتهزارفارغالتحصیلایندانشگاهکهامروز
مراسمپایانآموزشش���انجشنگرفتهشدهاست.مراسمیبااینعظمتچشمگریراتنها

درکشوریمثلامریکامیتوانیافت.
ام���روز،مژگانخواهرکوچکمنهمفارغالتحصیلمیش���ود.بههمنیدلیل،درمیانآن
جمعیتانبوه،منهمنشستهاموبادیدگانکنجکاواطرافمرامینگرم.مردمرانگاهمیکنم،
پس���رانودخرتانجوانرامیبینمکهباشوقوذوق-درحایلکهردایفارغالتحصیلی

پوشیدهاند-بهاینطرفوآنطرفمیروندوازشادیسرازپانمیشناسند.
کتابچۀبزرگیازطرفدانشگاهمنتشرشدهکهاسامیفارغالتحصیالن،رشتههایآنهاو
برنامۀامروزوبسیاریآگاهیهایدیگردرآناست.درانتظارآغازمراسم،کتابراورق
میزنم.درکناربعضینامهایکس���تارهیاعالمتضربدرمیبینم.نمیدانماینستارهها
وضربدرهاچهمعناییدارد.بهصفحۀآخرکتابچهکهتوضیحیدراینموردداردمراجعه
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میکنم.ستارهها،عالمتامتیازوبرتریفارغالتحصیالنازنظرمعدلوضربدرها،برای
قدردانیازیکخدمتیاکارفوقبرنامهاست.درهرصفحه،ششهفتشاگردازاین
عالمتهاوستارههادارند.کنجکاومیشومآنهارابشناسم.نامهارامرورمیکنم.همنی
طورکهچشمبهاینصفحاتدوختهامواسامیرامیخوانم،تمامبدنمازشوقمیلرزدو
دستهایمداغمیشود.بهطورمتوسط،ازهردهتناینشاگردانیکنفرایرانیاست،
یکدخرتیاپسرایرانیدانشجو.دررشتههایعلمیوعلومتجربی،بچههایمایکسر
وگردنازبقیهباالترایستادهاند)البتهبعدازدانشجویانژاپنیوکرهایکهآنهاهمبچههای
اس���تثناییهستند(.هرچهجلوترمیرومشوقمبیشرتمیشودوکمکماشکچشمانمراپر
میکند.وقتیمیبینمشاگرداولرشتۀدکرتایدانشکدۀمهندسییکپسرایرانیاست،
وقتیمیبینمبچههایما،ستارههارادروکردهاندوبرایجامعۀخودافتخارخریدهاندکیف
میکنم.دلممیخواهدمیانآنجمعیتسیهزارنفری،بلندشوموفریادبزنم:»آیمردم!
ایرانییعنیاین!اینهانمایندگانراس���تنیملتایرانندنهآنهاییکهازچشمانازحدقه
بریونزدهوپرههایگش���ادبینیشاننفرتووحش���توخونمیریزد!«جوانانماهمه
بااستعدادوباهوشندوبایدبهچننیدرجههاییبرسند:درجههایعایلعلمیوآکادمیکنه
درجۀشهادت.دخرتانمابایدردایشایستۀفارغالتحصیلیبهتنکنندنهچادربرسر.جای
بچههایمادردانشگاهاستنهدرجبهۀجنگ.بچههایما،غالباًباگرفتاریهایعظیم
مایلوخانوادگیوروحیدس���تبهگریبانندواینچننیافتخارمیآفرینند.اگرخیالشان
راحتبود،اگردرمملکتآسایشوامنیتبود،اگرازنظرمادیتأمنیبودند،ببینیدچه

غوغاییمیکردند!
دلممیخواهدهمۀاینبچههارادرآغوشبکشموازطرفهمۀمادرها،پدرها،دوستان
وسایرهموطنانایرانیبهآنهاتربیکبگویم.دلممیخواهدبگویموتکرارکنمکهچقدر

باعثافتخارندوچهمقامواالییدردلهمۀمادارند.
نمیدانمچهمدت،همانطورس���رپاایستاده،درخیاالتمغرقشدم.باالخرهرویصندیل
مینشینموبهیکمردامریکاییکهبغلدستمنشستهاستمیگویم:»میبینیدچقدرایرانی
فارغالتحصیلشدهاند؟میبینیدایرانیهاچهغوغاییکردهاند؟بچههاماخیلیباهوشند!«
اوهمازسرادبسریتکانمیدهدومیگوید:"Congratulation". مطمئنماحساس
مرانمیفهمد،ویلاصاًلبرایممهمنیست.بایدگفتوبازگفتوتکرارکردتااینمیزبانان
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س���ادهدلودوستداشتنیماکهفقطگوشبهرس���انههایهمگانیخوددارند،بفهمند
ایرانیهاآنهایینیستندکهتصویرشانمرتبازشبکههایتلویزیونیپخشمیشود،بلکه

اینهایند،ایندستهگلهاینازننی!
مطمئنمدرصدهادانشگاهومؤسسۀآموزشیدیگرامریکاهم،بچههایدیگرما،همنیگونه
وباجدیتوپشتکاردرراهاعتالینامایرانوایرانیمیکوشند.ازهمهشانسپاسگزارم.
بچههادس���تشمادردنکند،خستهنباشید!ش���مارابرایآیندۀمیهنمانسرفرازوموفق
میخواهیم.مریاثارزندۀاجدادومشعلدارانشایستۀفرهنگدیرپایمان!مطمئنباشید،
درهمیشهبهاینپاشنهنمیچرخد.روحیۀقویخودراحفظکنیدوبازهمبرایماافتخارات
بیشرتکسبکنید.ایرانآیندهبهشمانیازدارد،بهآگاهیهایشماوبهعلمودانششما.

مژگان،بابک،کارمال،موریس،مهرناز،سوسن،کامران،احمد،نوشنی،فرشته،رامنی،سعید،
سودابهوچندینصدنامدیگر،همگیشماباعثروسفیدیجامعۀایرانیدرغربتهستید.

ازهمۀشمامتشکریم.بچههامتشکریم!
ساعت2بعدازظهریکشنبه16ژوئن1985



شباولماه

چهارشنبه19جون1985-شباولماه
ازدرخانهخارجمیش���ومتادرکوچهقدمبزنم.هوایگرمودمکردۀروز،جایخودرابه
نس���یمیمالیمورطوبتیمعلقدرفضادادهاستکهخنکایشبرادلچسبترمیکند.
بهآس���ماننگاهیمیاندازم،هاللش���باولماهرامیبینم:درخشانوتماشاییاست.

بیاختیارلبخندمیزنموکوششمیکنمچهرهایگشادهبهخودبگریم.
ازهماندورانکودکی،مادربزرگباشوقوپشتکارعجیبی-هربارکههاللشباول
ماهرارؤیتمیکرد-بچههاراصدامیزدودرحایلکهچشمهایشراباسماجتبسته
نگاهمیداشت،همهراوادارمیکردلبخندبزنندتااوچشمانشرابازکندوصورتخندان
ماراببیند.مامانجیجی-نامشطاووساس���تویلاورامامانجیجیصدامیزنیم-
میگفت:»اگرآدمشباولماهصورتخندانببیند،تمامروزهایماهآیندهبرایشخوش
خواهدگذشت.«باچناناعتقادیمیگفتکهچارهایجزباورکردننداشتیم.غریازآن،
لبخندزدنهرچندهمزورکی،کارمشکلینبود.کارشاق،نخکردنسوزنهایمادربزرگ
بود،هنگامیکههوسمیکردسردوختودوزبنشیند،سوراخجورابهارابگرید،دامنی
راکوت���اهوبلندکندویالبۀچارقدیراب���دوزد.صداکردنهایپیاپیاوکه»مادر،قربون
دستتاینسوزنوبرامنخکن«خشمگینتمیکرد،چوننخلجبازهیچگاهبهراحتیداخل
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سوراخبسیارریزسوزننمیرفت.همبازیهادرحیاطمنتظرتبودند،توعجلهداشتیو
میترسیدیبازییلیلرابدونتوادامهدهند.وقتیهمباالخرهباهزارزحمتسوزنرا
نخمیکردی،دعایمامانجیجیکهمیگفت:»الهیپریش���ی!«بیشرترنجتمیداد.
منازایندعاهیچخوش���منمیآمد.پیشخودفکرمیک���ردمحتماًمادربزرگازروی
لجمیخواهدماهمپریشویمکهخودشتنهاموجودپریخانهنباشد.یکبارهنگامیکه
ب���ااعرتاضبهاوگفتماصاًلدلمنمیخواهدپریش���وموازاینحرفشهمهیچخوش���م
نمیآید،باچشمانریزشنگاهیشماتتباربهمنانداختوگفت:»اینشرتدِرخونۀهمه
میخوابهمادر،خداکنهپریعاقبتبهخریشی!«معنیحرفشرازیادنفهمیدم،ویلازاینکه
حسمیکردمبرایپریشدنمن،بههماناندازهپشتکاروسماجتداردکهبرایخندیدنم
درشبهایاولماه،تصمیمگرفتمبعدازآن،تاهنگامیکهمامانجیجیچشمهایشبسته
است،بهجایخندیدنبرایششکلکدرآورم.بهاینترتیبدرعالمبچگیانتقامخودرا

ازاومیگرفتم.

هنوزدرکوچههاینزدیکخانهراهمیروموبهدنبالیادآوریمادربزرگوماه،خاطرههای
دیگربهطورپراکندهازمغزمعبورمیکنند.مثاًلهمنیماهدرخشانآسمان-کهبارهاآمدنو
رفتنشازدیدگانمپوشیدهمیماند-درماههایگرمتابستانهایتهران،هنگامیکهدرحیاط
ویارویپشتباممیخوابیدیم،همدمومونسبسیاریازشبهایمبود.گاهیحضورش
رادرآس���ماندوستمیداشتموبااوحرفمیزدمودرددلمیکردموگاهیهمتابش
تندنورش،هنگامیکهگردوبزرگمیشدوگربههارابهمرنوکشیدنوامیداشت،کالفهام
میکرد.آنوقتمالفۀسفیدوخنکرارویسرممیکشیدم،تاحایلبنیمنوماهشود،
بلکهبتوانمبخوابم.ویلآنش���بها،ماهسمجازپشتمالفههمچشممراآزارمیدادو

استغاثههایگوشخراشگربههایرویلبۀدیوارهمسایههمآرامنمیگرفت.

آنسال،یکیازنوهعموهایپدری،برایادامۀتحصیل،بهامریکارفتهبودوهرازگاهی
نامهایبرایمانمینوش���ت.نامههایشهمگیپرازعجایبوغرایبیبودکهدرینگیدنیا
میدیدوتازههاییکهکشفمیکرد.یکبار،برایماننوشتاینجامردمبرایدیدنفیلمبا
اتومبیلمیروندتویس���ینماوشرحکشافیدرموردچگونگیسیستمکاردرایوینسینما
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دادهبودکهیکهفتهبحثگرمخانۀماشد.یکباردیگر،دوسهصفحۀنامهرااختصاص
ب���هایندادهبودکهچگونهمردمامریکاازداخلآپارتمانطبقۀهفدهمیاهجدهمخودبا
فشاردادنیکدکمه،درخانهرابازمیکنند.اینهمازنظربزرگترهایخانواده،اخرتاع
تکنولوژیکبسیارحریتانگیزیبود.اواینهارادرنامههایشمینوشتومنشبهابهماه
حسودیاممیشدکهازآنباالشاهدهمۀدنیابودومننبودم.دلممیخواستیکشبپر
میکشیدمومیرفتمرویماهوازآنجامردمجهانرابهتماشامینشستموبهرتیننقطۀدنیا
رابرایزندگیانتخابمیکردم.بیشکدرآنایام،بهرتیننقطۀدنیایمنجاییبودکه،
برایبازکردندرخانه،مجبورنبودیتمامطولحیاطوسیزدهپلهرابهسرعتبدویوگاه

ازشدتعجلهزمنیبخوریوزانوهایتزخمشوند.

درخشندگیبیشازاندازۀماهامشبعجیباستوترابیاختیاربهادامۀراهوغرقشدن
درخاطراتگذش���تهمیکشاند.آنسالها،تقریباًهمهعادتداشتندشبهایتابستانرا
درهوایآزادبخوابند.پدرومادروبچههاوس���ایرساکنانخانه،همگیرختخوابهارا
درمحوطۀکوچکیپهنمیکردندوانسوالفتونزدیکیسلیقههابیشرتبود.مابچهها
همانقدرازشنیدنداستانهایهزارویکشبمحسنفریدلذتمیبردیمکهپدرومادر
ومادربزرگوعمهخانم.هرشب-ساعتده-وقتیمحسنفریدهرنپیشۀخوشصدای
رادیو،شهرزادقصهگورابهتعریفدنبالۀداستانمیخواندوشهرزادباگفنتواماایملک
جوانبختقصهگوییراسرمیداد،تقریباًدرتمامپشتبامهاوحیاطهاوداخلاتاقها،
افرادخانوادهدوررادیوگردمیآمدندواینزماندوستداشتنیرابهاتفاقمیگذراندند.
حالعلتاینهمسانیسلیقه،نداشنتانتخاببهرتبودیادلیلیدیگرداشتنمیدانم،ویل
آنصفاونزدیکیوهمبستگیخانوادگی،دوستداشتنیودلگرمکنندهبود.درآندوران
ماازهمراهیپدرومادردرتفریحاتهفتگیوتابستانی،لذتفراوانمیبردیم.ازعروسی
رفنت،ازاوینودرکهواوش���انوفش���مرفنت،ازبندرپهلویرفنتکیفمیکردیم.روزهاو
هفتههارا،بهامیدفرارس���یدناینزمان،پشتس���رمیگذاشتیموخداخدامیکردیمکه
پ���درومادرهرکجامیروندماراهمباخودبربند.ویلحاال،باوجوداینهمهفراوانیو
تنوعگشتوتفریح،باوجودسینماوتلویزیونواتومبیلوهمهچیزدیگر،امکانبهوجود
آوردنیکیازآنروزهانیست.سلیقههاآنقدرمتفاوتاستکهحتییکبرنامۀنیمساعتۀ
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تلویزیونیراهم،دونفرازافرادیکخانواده،نمیتوانندبهاتفاقببینند.آنشورباهمبودن
همدیگردرکسییافتنمیشود.همهازدستیکدیگرخستهوکالفهاندوبردبارینشسنت
زیریکس���قفازتوانانسانهاخارجشدهاس���ت.درآنزمانبرایما،همۀپدیدههای
طبیعی-چونسرماوگرماوبارانوبرفوآفتابوماه-بهانهایبودبراینزدیکترشدن

بهیکدیگر.

ازخمکوچهکهمیگذرم،صدایریزشفوارۀآبنماییکیازهمسایههابهگوشمیرسد.
اینخانوادۀتازهبهدورانرسیدۀامریکاییکهنمیداندباپولشچهکند،هرپنجششماه
یکبارتغیرییدرخانۀخودمیدهدتاهمس���رخانمخانه-کهجزپولخرجکردنلذت
دیگریندارد-گرمشودوهمآقایخانهراهفراریدرپرداختمالیاتپیداکند.ویلامشب
جایاینقبیلمنفیبافیهانیست.بهجایآنمیتوانخیالرابرامواجصدایریزشآب

نشاندوکناررودخانۀدربندبرد.
دریکشبگرمتابستان،کهدوساعتیمیرانیتابهیکمحلخنکبرسی،کناررودخانۀ
دربند،آقایقهوهچیترا-کهفکرنمیکردیبهاینس���رعتس���ردتشود-بهنوشیدن
چایگ���رمدعوتمیکند.ازپلههایکناررودپائنیم���یروی،پلههاچوبیوکجومعوج
هس���تند.همهاشنگرانیمباداپایتلیزبخوردوباکلهدرونآبپرازتختهسنگبیفتی.
باهزارزحمتوباکمکاینوآنباالخرهرویتختهس���نگبزرگیمیرسی،همانجا
چمباتمهمیزنیوآرزومیکنیکاشیکپتوباخودتآوردهبودیتابردوشبکشی.بعد
بهجستوخیزچابکشاگردقهوهچینگاهمیکنیکهمثلبندباز،باسینیپرازظرفپنری
وسبزیوماستوخیار،ازاینتختبهتختدیگرمیرودومشرتیهاراراهمیاندازد.
دیگرانهممثلش���ماازگرمافرارکردهاندوخودرابهصدایشرشررودخانهوذراتریز

آبیکهبهسرورویشانمیپاشدسرپدهاند.

رویسکویدرخانۀهمسایهنشستهامودرحایلکهپشتمبهآبنمایآنهاستفکرمیکنم
آیاُبعدزمانومسافت،خاطراتراتااینحددلچسبمیکند؟اگرهمنیامشب،برایت
ای���نامکانپیشمیآمدکهآنصحنهراازنوتکرارکن���ی،آیابههمنیاندازهکهاکنوناز
یادآوریاشلذتمیبریازتکرارششادمیشدی؟آیایادآوریخاطراتدیروزراهفراری
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برایتوجیهدلمردگیوافس���ردگیامروزنیست؟شایدهمبهانهایاستبرایمهمجلوه
دادنگذشتهایکهسادهبودوبیپریایه،انسانهاییکهکمتوقعبودندوآسانگریوروزهاییکه

ساعتهایشبهکندیمیگذشتندوبدونعجله.

ازجایمبلندمیش���وموبهس���ویخانهراهمیافتم.خودراس���رزنشمیکنمکه:»مثاًل
پیادهرویکردی؟پیادهروییعنییکساعتقدمزدنتندهمراهباحرکاتمرتبدست
وبازووپاهاوگردن،نهلخلخزدنوهرچندقدمدرگوش���هاینشس���نتوچشمبهآسمان
دوخنت!بااینراهرفنتآرتروزکهدوانمیشودهیچوزنهمکمنمیشود!«بهخوددلداری

میدهمکهدرعوضسریوسیاحتدلپذیریبودبهدورانگذشته.
درخانهرابازمیکنموبچههارابلندصدامیزنم.هریکازگوش���هایجوابمیدهد:

»بله،چیکارداری؟«
میگویم:»بیاینتویکوچههاللماهوتماشاکننی،ببیننیچهقشنگه!«

پاس���خیازسربیحوصلگیمیدهندکه:»ماه؟خوبماهکهماه!توامعجبحوصلهای
داریمامان!«

خودمرابهآنراهمیزنمکهنفهمیدم،میگویم:»بابابیاینیهلبخندبزننیدلمواشه!«
پس���رمازآندورباش���یطنتدادمیزند:»ها،ها،ها!دلتواش���د؟«وازجایشتکان

نمیخورد.
مندلمبرایمامانجیجیتنگمیشود،یادشبهخری.وقتیشباولماهبرایشلبخند
میزدیم،ازتویجیبپریاهنچیتگلدارشنقلی،آبنباتی،نخودچیکشمش���یمیداد
دس���تمانتابخوریموکیفکنیم.خداراش���کرکهوقتیبهجایلبخندزدنش���کلکدر

میآوردم،چشمانشبستهبود.
چهارشنبه19ژوئن1985



دوستفرزانهامحسنشهباز
اینهمنوشتهایکهدرماههایگذشتهقولشراازمنگرفتید.نگاهیبهزندگیایرانیاندرلوسآنجلس.
همس���رممیگوید:»زن!شدیکبارقلمدستبگرییومثلآدمحسابییکمقالۀسنگنیورنگنی
بنویسی؟بازهممثلهمیشهعدهایراازخودتدلخورمیکنی،چاپشنکنیها!!«سپسصفحات
چرکنویسرارویمیزمیگذاردوآهس���تهمیگوید:»ام���اخودمانیم،ُپربریاههمنگفتی!«ومیرود

دنبالکارش.درچاپکردنشمختارید.

لوسآنجلس-اردیبهشت1366

درلوسآجنلسشیرتوشیرغریبیاست،
ماهمحضورداریم

یکیبهیکیگفت:»چطوری؟ازسناتوراکربپرسیدند:»درجشنمشروطیت
گفت:»ای،بدنیستیم.«مجل�سشوراچهخرببود؟»گفت:»شریتوشری
حاالحکایتماست.غریبیبود،ماهمحضورداشتیم!«

ازنمایشنامۀجاننثار
نوشتۀبیژنمفید

توضیح:اشخاصیکهنامشاندرنوشتۀزیرآمدهاستحقیقینیستندوهرگونهشباهتآنهاباانسانهای
حقیقیمقیملوسآنجلسنشانۀضعفقلمنویسندهوناتوانیاودرساخنتوپرداخنتشخصیتهای

تخیلیاست.

نویسنده

شهر شهر فرنگه ... از همه  رنگه ...خوب  تماشا  کن ...
لوسآنجلسرامیگویم،اینش���هربیفصلوبیبارانوبیزمانرا،باس���بزههایهزار
سالهاشکهگوییقرنهاستزردیبهخودندیدهاندوآنقدرهمیشهسبزندکهدیگرآنهارا
نمیبینیچونبخشیازدرودیواروخیابانوجادهشدهاند.بهشتیبیروحوتقلبی،با
بلبالنوچلچلههاوگنجشگانیکهمیخوانند،ویلنهازشوقدیدارشکوفهوگلکهازسر
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عادتوطبیعت.حضورگلدرلوسآنجلس،دیریاستترابهشوقنمیآوردوشکوفه،
بهارترانویدنمیدهد.دراینشهرفرنگهمیشهبهاراستوهیچگاهبهارنیست.

ترابهتماشایکجابربم؟کرانۀاقیانوسآرام؟پهنۀدشتصافوشطرنجیول�ی  )Valley(؟
آرامشمرموزبوریلهیلز)Beverly Hills(؟شلوغیوغوغایداونتاون؟کدامیک؟

درزیرالیۀغلیظوقهوهایرنگدودمهلوسآنجلس،کهرخوتوکبودیزیرچش���مرا
برایتبهارمغانمیآورد،درآنسویسکونومرگزدگیفضایشهر،قلبجامعۀمحرتم
ایرانیانمقیملوسآنجلسشتابزدهوپرتپشمیزند-دورازهرگونهصبوریوباآهنگی

متفاوت.اینخودیکشهرفرنگاستدردلشهرفرنگیبزرگترکهتماشادارد.
پسچشمبازکن،خوبتماشاکنکهبهدیدنتصاویریازدقایقزندگیمردمشنشستهای.

این   که  می بینی ، اتاق  خواب  یک  منزل  پردنگ  و فنگ  در قلب  بوریل هیلز اس��ت ، 
خوب  تماشا  کن ...

آقایمقتدر،باموهایجوگندمیشانهخوردهومرتبوهیکلیکه-بهضربپیادهرویهای
زورک���یعصران���هورژیمغذاییبدونچربیوقندونشاس���تۀهمس���رگرامیاش-هنوز
صافوصوفماندهاست،کتوشلوارمیلمیلسورمهایوپریاهنآبیابریشمیاشرا
میپوشد،کراواتصورتیرنگشرامیبندد،کفشوجورابمشکیمهمانیاشرابهپا
میکند،فندکبس���یارنازکطالیشراازکشویمیزدرمیآوردوتویجیبشمیگذارد،
سوئیچبنزهشتادوهفتشراهممیکشدبریونوباصدایبلندآمادهبودنشرابهخانم

مقتدراعالممیکند.
هن���وزازخانهبریوننرفته،داردتمرینلفظقلمح���رفزدنرامیکندوصدارابیخگلو
میاندازد.خانممقتدرپایتلفنداردحرصمیخورد.بهخودشعنیدرختکاجکریسمس
همنیطورچیزآویختهاست.باهرتکانی،زنگیوصداییازگوشوارهودستبندوگردنبندش
شنیدهمیشود.درلباسسرخابیتنگوچسبان-کهنفسشراگرفتهاست-راحتنیست
وباوجودانواعرژیمهایمدروز،هنوزگردوقلمبهاس���ت.»خانمجونصددفعهکانفرم
)Confirm(  کردمسبدگلبایدزودترازمابهمجلسبرسه!توهنوزنفرستادیش...؟عجب

آبروریزی!«وگوشیراباعصبانیتمیگذاردزمنی.
تویگنجۀلباس،البهالیکتهایمتعددپوست،دنبالکتیمیگرددکهدفعۀپیشخانم
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زمانیانوسالکزادهواقامتبهتنشندیدهباشندوزیرلبغرمیزند:»آدمچقدرباید
 )Depressed(باش���ه؟اونوقتمیگنچرادیرپس)Pressure(ازصبحتاش���بزیرپرشر
میش���ی!دوساعتواسۀکیوانتوسلمونیمعطلشدم،یهساعتطولکشیدتالباسمواز
 )Safe(کردمتارفتمازصندوقسیف)Drive(خیاطیسوسنبگریم،دوس���اعتدرایو
طالجواهراتموبیارم،حاالمگلیکهازدوهفتهپیشسفارشدادمحاضرنیست!اینکفش
لعنتیامکهدویستوسیدالرپولشودادمپامومیزنه!اینمنتیجۀیکهفتهدوندگی!«

شبدرمهمانیخانموآقایسامانی،دستههایگلاستکهازدرودیوارخانهباالمیرود
والبهالیسبدها،صدنفریمهماندرهممیلولند.خانموآقایمقتدر،درحایلکهروی
لیوانهایویسکیشانبخارسردنشستهولبهایهردوبهخندهایبیرنگوبیمعنیباز
است-همراهسایرینویکخطدرمیان-شعارهایصدمنیکغازاجتماعی،سیاسی،
اخالقیومیهنیدرفضامیپراکنند:»بخداداریمخودمونوهالکمیکنیمتابچههااز
فرهنگوس���نتایرانیدورنمونن،هفتهاییهبارقرمهسبزیکهروشاخشه،چاییمونوبا
سماوردرستمیکنیم،آخهچاییپاکتیکهایرونینیست!توخونههممرتبفارسیحرف

میزنیم...«
دیگریادامهمیدهد:»وایکهدلمواس���ۀایرونیکذرهش���ده!پاشواوننواردیشبتو
خوابخوابمیدیدمایرانعروس���یکردۀشاهرخروبذاردلمونواشه!«سپسرقصو

پایکوبیبارنگوطنوطنوباالرفنتلیوانویسکیبهسالمتیوطن.
ساعتیبعد،تویحیاطخانه،آقایتریاندازآشپزویارانشسیخهایکباببرگوکوبیده
وجوجهراکهرویمنقلهایچهارمرتیگذاشتهاندبادمیزنند.آقایان،دورتادورمنقل،
لقمههایکلهگنجش���گیمیگریندوتویلپهایشانفرومیکنندوازنرخساختمانهای
داونتاونمیگویند.خانمهایدرختکریسمسیهمدرمقابلمیزشامتبدیلبهجاروبرقی

میشوندوهرچهجلویدستشانمیآیدهلفیمیدهندپائنی.
... شری تو شری غریبی  است ، ما هم  در  کنار مهمانان  حضور داریم .

اینکهمیبینی،کالسیکمدرسهاست،خوبتماشاکن...
کالس���یباچندینصندیلومیزودوس���هقفس���هکتابویکتابلو.تعدادینهچندان
چش���مگریزنومردجوانومیانسال،تکوتوکاینوروآنورنشستهاندوباهمحرف
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میزنندوسایرصندیلهاخایلاست.آقایآرشآرشزاد،شاعربلندپایۀایرانی،باآرامشو
نرمیهمیشگیچوننسیمواردمیشود-جدیوکمخنده.نگاهییکنواختبهحاضران
میاندازدوسکوتاتاقرافرامیگرید.لحظهایمکثمیکندو-درحایلکهازنگاهش
پیداستبادقتیبیمثالگفتههایشراقبلازبیانمرتبوذهنشرامتمرکزساختهاست-
س���خنراآغازمیکندوم���وجآگاهیودانشرادرفضایات���اقمیپراکند.بامهارتی
وسواسگونهواژههارابهکارمیگریدوخوشمیگوید.همهسراپاگوشهستند،جزیکی
دوتنکهتوانواستعدادسکوتدرمحضرهیچاستادیراندارندوهرگزازتکهپرانیدست
برنمیدارند.گاهازالبهالیسخنانش���ان،همانشیطنتهایدوراندانشآموزی)منهای
بیگناهیآندوران(تویذوقمیزند:شیطنت،زورآزماییکودکانهبامعلموامتحانکردن
معلوماتوحافظۀاو.بااینهمه،جمعبدینیست.حسنبزرگشایناستکهازجمعیت
زیادسورچرانانالکیخوشوزرقوبرقیدیشب،حتییکنفرهمدراینکالسنیستتا

فرهنگایرانراحفظکند!
بهرتکهنیس���تند،چونبهجایحفظ،بیشکشهیدشمیکردند!بیشرتکسانیکهاینجا

نشستهاندادعاییندارندویلکاریمیکنند.شعارینمیدهند،ویلگامیبرمیدارند...
... حاال حکایت  ماست .

این   که  می بینی ، بخش  اورژانس  بیمارس��تان  یوس��ی ال ای  اس��ت ، س��اعت  3 بعد از 
نیمه شب ، خوب  تماشا  کن ...

مردراتقریباًبیهوش-بهرویبرانکار-واردمیکنند.زنیسرآسیمهومشوش،دمپاییبر
پا،کیفیزیربغلولباسگشادکتانیخانهبرتن،اورادنبالمیکند.دخرتکیهفدههجده
ساله،باشلوارجنیوتیشرتسفیدی-کهیقهاشنامرتبوکجوکولهبریدهشدهاست-
موهایوزوزیپفکردهوآرایشماتوس���فیدارواحگونه،پشتس���رزنآرامآرامگام

برمیدارد.
پرس���تاریباعجلهمردرابهداخلبخشمیبردوازهمراهانمیخواهددرسالنانتظار
بنش���ینند.زنهراساناستوباحرکاتعصبیدوروبررامیپایدوگهگاهنگاهتندیبه
دخرتمیاندازد.عاقبت،طاقتشتماممیش���ودوازالیدندانهاییکهبههممیفش���رد،
باخشمویلآهس���تهمیگوید:»آخرکارخودتوکردی؟!گفتمس���کتهپاشمیاندازیبا
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اینکارات!گفتم،گفتم!«
دخرتُبراقمیش���ود:»کدومکارا؟یعنیچه؟خوبرفتهبودمپارتی،بابچهها.هیچکس

زودترازدوبرنمیگردهخونه.منچرابایدزودتربیام،هان؟«
بهدنبالآنبنیمادرودخرت،دعوایتندی،همراهبامقداریخطونشانکش���یدنوپای
آبروبهمیانآوردنازسویمادرولجبازیویکدندگیازجانبدخرتومحکومکردنپدر

بهعصبانیتهایبیشازحدوبیدلیل،درمیگرید.
درس���خناندخرت،باهمۀناآگاهیازآنچهپریامونشمیگذرد،حقیقتتلخیهمنهفته
هست.براوآشکارنیستپدرراچهمیشود.ازصبحتاشبیکریزسرهمهدادمیزند
وسرخودشهم.ازاوضاعواحوالهمیشهناراضیاستوهرچهمیکندگرهایازکارش
بازنمیش���ودودرپایانبهمقابلدرهایبستهمیرس���د.اندکپویلراکهباخودازایران
آوردهاس���ت،چونماسۀکناردریابالجاجت،ازالیانگشتانمشتکردهاشدرمیرود.
برایروزهاییکهدرپیشداردهموارهدس���تودلشمیلرزدوتواناییپولس���اخنتدر
اینمملکترادرخودنمیبیند.ازهمهبدتردرناصیۀدخرتوپس���رشهمنوررستگاری
نمیبیند.همۀاینهافریادمیش���ودوازگلویشبریونمیزند.امش���بعاقبت،قلبهم

صدایشدرمیآید.
... شریتوشری غریبی  است ، ما هم  در  کنار والدین  حضور داریم .

این   که  می بینی ، اتاق  نشیمن  یک  آپارتمان  در وست وود است ، خوب  تماشا  کن ...
بهزادحاذقیهرنپیشۀاولفیلمهایفارسی،رویکاناپۀاتاقشجلویتلویزیوندرازکشیده
اس���ت.تلفنبهدستگاهپاس���خگویاتوماتیکوصلاستتاکسیمتوجهنشوداوبیشرت
اوقاتشرادرخانهمیماندوروزهایشرااینچننیمیگذراند.ازتلویزیونمراس���متوزیع
جوایزاسکارپخشمیشود،اوسیگارپشتسیگارروشنمیکندوبرایهزارمنیبارپابه
دنیایخیالهایخودمیگذارد:بهجشنوارۀتهران،بهجشنوارۀمسکو،بهجشنوارۀدهلیو...
میرودوخودرارویصحنههاییمیبیندکهجایزهبرسرورویشمیریزند.غرقدرشهرت
ومحبوبیتاست،سربهآسمانمیسایدوازنشئۀشهرتکرخشدهاست.سیگاردیگری
روشنمیکند،پکمحکمیمیزندودودشرابههوامیدهد.صدایکفزدنهایممتد
ازتلویزیونبلندمیشودواورادردمبهرویکاناپهودروناتاقککوچکبرمیگرداند.
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چشمبهتلویزیونداردویلگوششبهزنگتلفناست.ششسالاستکهمنتظرزنگاین
تلفنلعنتیاست،منتظرپیشنهادبازیدریکفیلم،ومنتظریکفرصتتا-درآستانۀپنجاه

سالگی-درخاکیدیگرازنوآغازکند.ویلتلفنباسماجتزنگنمیزند.
... حاال حکایت  ماست .

این   که  می بینی ، اتاق  انتظار مطب  یک  پزشک  لوس آنجلسی  است ، خوب  تماشا  کن ...
زنمیانسالوپسربچۀدوازدهسیزدهسالهاش،روبرویپنجرۀمنشیمطبایستادهاندودارند
باهمجروبحثمیکنند.خانمبااصرارازپس���رمیخواهدتا،بامنشیمطب،بابتحق
ویزیتپزشکچانهبزندوپسرکهاجوواجماندهنمیداندچهکند.باکوششیمعصومانه
بامادرس���روکلهمیزندتااوراازاینکارپش���یمانکند.خجالتمیکشد.هیچنمیداند

چگونهمیشودبهیکامریکاییبفهماندکهبهآنهاتخفیفبدهد.
مادربهپس���رسقلمهایمیزندومیگوید:»بشبگواگهتخفیفبدهمشرتیشمیشیمو

براشمشرتیمیفرستیم!«
پس���رباسادگیجوابمیدهد:»مامان،شماکهمشرتینیستنی،شمامریضدکرتهستنی!

اینجاکهمغازهنیس!منرومنمیشهبگم.«
مادرباعصبانیتاعرتاضمیکند:»چیچیروروتنمیشهخریندیده؟!ازسرقربپدرم
پولبیارمبدم؟بشبگوهرچیبیمهبشدادقبولکنهوازماچیزینگریه.بشبگوهر

قدرهمدلشمیخوادبیمهروچارژ)Charge(کنه!«
پسرکگیجومنگاست،ازدستمادرلجشگرفتهومرتبطفرهمیرود:»خودتبگو،

منرومنمیشه!«
م���ادرغرمیزند:»انگاراگهای���نزبونصابمردهروبلدبودم،منتتوقدنکش���یدهرو

میکشیدم!«
عاقبتتصمیمشرامیگرید،سرشراازسوراخیپنجرهمیکندتوومیگوید:»میسیز!
.)Mrs! Mrs! me no money! Doctor OK(»!میس���یز!مینومانی!دکرتاوک���ی؟

منشیازپسرهاجوواجتربهنظرمیرسد.
... شری تو شری غریبی  است ، ما هم  در صف  بیماران  حضور داریم .
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اینکهمیبینی،مجلسختممرحوممغفوریاستکهچندروزپیشدرگذشتهاست،خوب
تماشاکن...

درمجلسیادبودمرحومتباریزادهجمعیتازدویستنفرتجاوزنمیکند.خانوادههایعزادار
-کهتعدادش���انبیشازدهبود-بهدنبالاطالعیهایک���هبهرادیووتلویزیونهایایرانی
دادهبودند،انتظارداش���تندحداقلپانصدنفریازدوستانوآشنایانبرایشادیروحآن
زندهیاد-ش���ایدهمبرایفخرفروشیخانوادههایوابسته-حضوربههمرسانند.بههمنی
دلیل،سالنبزرگیرابرایمجلسیادبودمرحومتباریزاده-کهازخانوادۀنسبتاًمحرتمی
اس���ت-پیشبینیکردهبودند.ویلرفقایکجایقضیهرانخواندهبودند:اینکهجامعۀ
محرتمایرانیانمقیملوسآنجلس،برخالفسهچهارسالپیش-کهبرایرفنتبهمجالس
ختمویادبودسرودستمیشکستند-حاالدیگریاوقتشراندارندیاحوصلهاشرا.

درسالهایاولهجرتقومایرانیبهشهرفرشتگان،تشنگیشنیدنخربهایتازهازایران
وامیدبازگش���ت،همهراآس���انبههرجلسهواجتماعوگردهماییومهمانیمیکشاند،
ویلمدتیاس���تکهایننیازازمیانمردمرختبربستهاست.همهبانوعیتسلیمورضا
بهگذرانزندگیروزمرهتندردادهاند.غمنان،درفهرستبرتریها،برغمغربتودوری
پیشیگرفتهاست.شرکتکنندگاندرمجلسیادبودسریعمیآیند،چنددقیقهایراازسر
وظیفهمینشینندودراولنیفرصتبهتندیدرمیروند.نهسخنی،نهبحثیونهسؤایلدر
مورداخبارایرانیاجنگایرانوعراق-هیچ!حاالدیگراینخربهاراهم،درکنارسایر

اخبارجهان،میشنوندوازکنارشبهسادگیردمیشوند.
درپشتمیزخطابه،آقایحسنیشاهنی،ادیبوسخنورمشهور،باهیجانحرفمیزند.
شعرمیخواند،ازموالناوحافظوخیاممددمیطلبدودرمیانتکسرفههایخشک،از
پوچیدنیاوجربواختیارمیگوید.وقتیس���خنانشتماممیشود،ناطقدیگریجایاو
رامیگریدوآقایشاهنیبهسرعتبهپارکینگمیرود.دراتومبیلکراواتمشکیاشرا
بازمیکندوبهجایآنیکپاپیونمیزند،کتشراعوضمیکندویککتاسموکینگ
خوشدوختبرتنمیکندوبهطرفمجلسعقدکنانراهمیافتد.درراه،پشتفرمان

اتومبیل،زمزمهمیکند:
حافظمدرمحفلی،دردیکشمدرمجلسی

بنگراینشوخیکهچونباخلقصنعتمیکنم
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آقایشاهنیمراسمعقددوجوانراهمبامددشعروکلماتنغزوواژگانزیبااجرامیکند،
نقلیدردهانمیگذاردوبهسویخانهبازمیگردد.

آخرشب،پشتمیزکارشودراتاقیکههماتاقخواباست،همکتابخانهوهمدفرتکار،
مینش���یند.قلمیدردس���تمیگرید،اعدادیراپشتس���رهمیادداشتمیکند،جمع
میزند،کممیکندوبعدبهخودمیگوید:»اگرهشتمجلسعقدوچهارمجلسختم
دیگربروم،پولچاپشمارۀآخرفصلنامهامجورمیشود.«ازدستگاهضبطصوتصدای

بنانبهگوشمیرسدکهدرافشاریمیخواند:
دیشبکهتودرخانۀماآم�دهبودی

ش��هبودیودربزمگ��داآمدهبودی
... حاال حکایت  ماست .

این   که  می بینی ، داون تاون  لوس آنجلس  است ، خوب  تماشا  کن ...
درقلبداونتاونلوسآنجلس،آنجاکهخیابانالمپیکخیابانهایس���نتی)Santee( و
میپل)Maple( وبرادوی)Broadway(راقطعمیکند-دریکمس���احتنهچندان
وس���یع-جنبوجوشیتماش���اییدرجریاناس���ت.هرروزمغازهایتازهبازمیشودو
-درکنارسایرمغازهها-چونگیاهیروندهرشدمیکندوداونتاونرامیپوشاند.اسامی
مغازهها،چش���موابروومویمشکیوپوستسبزۀکسانیکهپشتدخلهانشستهاند،به
شماایننویدرامیدهندکهدرمحلیآشناقدممیزنید.صدایبلندفارسیحرفزدندو
پسرجواندرگوشهای،راهرفنتمردیمیانسالکهدستانشرادرپشتکمربههمقفلکرده
استوبانگاهیکنجکاواطرافرامیپاید،قیافۀآشنایخانمهممحلهایکهبراییاری
همس���ربهدرمغازهاشآمدهاست،یادتانمیآوردکهدرایل)Alley(هستید:کوچهمهران
لوسآنجلس.دراینکوچۀگشاد-کهپرازلباسوکفشوزینتهایزنانهومردانهوخرت
وپرتهایدیگراس���ت-اتومبیلهاییرامیبینیدکهدرتنگترینجایممکن،روبروی
مغازهها،بامهارتپارکشدهاند.ایناتومبیلهاراهیچکس،جزیکرانندۀخوشدست

ایرانی،نمیتوانداینچننیماهرانهجابدهد.
اینجابازارایرانیهاست،منطقهایازداونتاونلوسآنجلسکه،بههمتشمارزیادیکاسب
ایرانی،چنانرونقیافتهکهگاهبرایخودامریکاییهاهمباورنکردنیاست.درکوچهمهران
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لوسآنجلسوشعاعاطرافآن،روشخداپسندانۀکسبایرانیهمرواجیافتهاست-هم
خوبشوهمبدش!روشهاییچونچانهزدن،بنجلقالبکردن،سرقفلیبرمغازههابسنت،
مشرتیازدستهمقاپیدن،رویدستهمبلندشدن،معامالتصوریکردن،بازارکاذب
برایجنسوزمنیوملکوساختمانومغازهبهوجودآوردن،زدوبندهایپشتپردهبا
صاحبانملک،معامالتنقدیبرایفرارازپرداختمالیات،رشوهدادنبهداللهاو...

... شری تو شری غریبی  است ، ما هم  در  کنار رهگذران  حضور داریم .

این   که  می بینی ، اتاق   کار س��اده  و ریخته  پاشیدۀ  آقای  تورج  چوبنی  یکی  از زعمای 

 رسانه های  همگانی  سابق  ایران  است ، خوب  تماشا  کن ...
میزیوصندیلوتلفنیوانباریازکاغذومجلهوروزنامه،ویلنهآنمیزوصندیلوتلفن

سابق.
دانۀفلفلسیاهوخالمهرویانسیاه

هردوجانسوزندامااینکجاوآنکجا
آقایرئیسس���ابق-باهمانژستسابق-دردفرتفعلیوپشتمیزفعلینشستهاست.
یکیازکارمندانحقوقبگریسابقتلویزیونوهمکارحقوقنگریفعلیرادیو،رویصندیل
دیگرنشس���تهومش���غولنوشنتاس���ت.گاهوبیگاهباهمحرفیمیزنند.آقایچوبنی،با
خاطرهایکمرنگازروزگارانخوشگذش���تهوامیدیکمرنگت���روواهیبرایتجدید
عظمتمقامهایسابق،هنوزداردخوابمیبیند:»لوسآنجلسبهیکرادیویبیستو
چهارساعتۀفارسیزبان،یکتلویزیوندرستوحسابیبیستوچهارساعتۀفارسیزبان،
یکروزنامۀعصرانۀمرتبفارس���یزبانوچندمجلۀهفتگیوماهانۀسنگنینیازدارد.
سیصدهزارنفر،جمعیتکمینیست.جایاینرسانههادرمیانجامعۀایرانیخایلاست.
اگرفقطچندصدنفرپیشگامشوند،یکشرکتسهامیدرستکنند،روییکبرنامهریزی
مرتبمایلواقتصادیدرستجلوبروندوبودجهاشراتأمنیکنند،مامیچرخانیمش!کاری
ندارد...میشود...میشود...همبرایماهابهرتمیشودوهمبرایمردم.«کارمندسابق
حقوقبگریوهمکارفعلیحقوقنگری،برایصدم���نیبارمیگوید:»دراینگوریکهبر

سرشاشکمیریزیمردهاینخوابیدهاست!آنممهرالولوبردپدرجان!!!«
... حاال حکایت  ماست .
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این   که  می بینی ، یکی  از صدها فروش��گاه  ریز و درش��ت  ایرانی  لوس آنجلس  است ، 
خوب  تماشا  کن ...

فروشگاههاییکهمثلقارچ،درگوشهوکنارشهر،سراززمنیبریونکردهاند.اینهاکهازدر
ودیوارمغازههاباالمیروندروزنامهومجلههایفارسیاست،جرایدیکهنوددرصدشان
مجانیاستوآنیکدرصدهمکهبهاییبرایشگذاشتهاندخریدارندارد!روزنامهومجلۀ
رایگان،پدیدۀلوسآنجلسیجامعۀمحرتمایرانیانخارجازکشوراست.هربارکهمیروی
ی���کعددنانبربریایرانیبخری،یکخروارمجلهوروزنامهزیربغلتمیزنندوروانۀ
خانهاتمیکنند.درخان���ه-درفرصتیکوتاه-یکیکراتندتندورقمیزنیتادرراه
حفظمریاثگرانقدرنیاکان،بزرگداشتس���نتهایایرانیوزندهنگاهداشنتفرهنگ
فارسیگامبرداریوخالصهفهمتبرهباال!ویلهرچهبیشرتمیگردیکمرتمییابی.در
عوضفحشوهتاکیتادلتبخواهد!تبلیغآنهمازنوعبرگزاریمسابقۀدخرتشایسته،
فالگرییوکفبینیمادامزینا،پیش���گوییآقایدانیلبیشمار!آگهیهایریزودرشت
وکالیدعاوی-کههرکدامبهتنهاییبرایتشویقشمابهدزدیازفروشگاههاونزاعوزد
وخوردوتصادفهایعمدیواعمالنیکیازاینقبیلکافیهستند-فراوان!عکسهای
قدونیمقدورنگیوسیاهوسفیدطالیهدارانمبارزاتسیاسیازنوعوطنمیمریمبرایت
یکصفحهدرمیان!ش���اخوشانهکش���یدنازنوعچالهمیدانیاش-برایآندیگریکه
جسارتکردهاستدرحضوراینجنابروزنامهیامجلهایمنتشرکند-بهوفور!آخرسر
هم،بدوناینکهبفهمیچیبهچیش���د،برمیگردیخان���هوقضیهیادتمیرودتابار
دیگرکهبرایخریدزرش���کمیرویوداستانتکرارمیشود.اینباراما،دوسهعدداز
روزنامهومجلههایقبلیبهعلتنامعلومچاپنش���دهاندودوس���همجلهیاروزنامۀتازه

جایشانراگرفتهاند.
البتهاینپدیدهچندانهمخایلازلطفنیس���ت:هرایرانیلوسآنجلسنش���نی،هرگاهاز
عمهخانمیاخانموالدهاشقهرکرد،میتواندبرایخودیکرس���انۀهمگانیراهبیندازد،
قهردلشراازطریقیکیازاینشبکههایارتباطیبریونبریزدوهنگامیکه-باوساطت
یارانجانبرکفنهادهوبهیمنزیانمایل-باعمهخانمیاخانموالدهآش���تیکردبرود

دنبالکارشوشرتدیدیندیدی!
... شری تو شری غریبی  است ، ما هم  در جمع  خریداران  حضور داریم .
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این   که  می بینی ، اقیانوس  آرام  است ، خوب  تماشا  کن ...
اینشهرسانتامونیکا،خیاباناوشنپارکومحوطۀچمنیاستکهبهپارکساحلیمشهور
است.ساعتحوایلدهصبحاس���ت،سایۀدومرد،کهکفشولباسورزشیبهتندارند
وتندتندراهمیروند،ازدورپیدامیشود.گرمصحبتبایکدیگرهستند.ازهمانفاصله
میفهمیایرانیهس���تندوهموطن:شایدازراهرفنت،شایدازنوعحرکاتدستویاهر
حرکتدیگر.نزدیکترکهمیرسند،س���نوسالشانراهممیشودحدسزد.درحولو

حوششصتسالگیهستند.
-گفتیکیداریمرییتیمسار؟

-تاهفتۀدیگه،ایندفعهقالقضیهرامیکنیم...حاالببنی!
-بابادستازسرمونوردارتیمسار!دیگهداریحوصلموسرمیبری.پدرآمرزیدهداره
میش���هنهسال!نهس���الآزگار!کیدیگه؟توامدلتخوشهها!صددفعهبهتگفتمفایده
نداره.همراهنداری،کسیبهکس���یاعتمادنداره،بیخودیهیپولتومیدیبلیطهواپیما
ومرییومیایآخرش���مهیچی!بیابریمش���ریکیاونزمینوبخریمیهش���اپینگس���نت�ر

)Shopping Center(بسازیموبفروشیمبلکهیهشیصنارگریمونبیاد.

-بتگفتماینتوبمرییازاونتوبمرییانیس���ت.ایندفعهقضیهیهس���رهمیشه،حرفمو
باورکن.خودتمیفهمی،بعداً...

-Good luck to you... منک���هدیگهکالهمبیفتهایران،نمریموردارم.نوناینجا،آب
اینجا،کجابرمبهازاینجا؟حاالگریموضعهمعوضبشه،منوتوروسننه!؟فکرمیکنی
اونجابراتقایلقرمزپهنمیکنومیذارنتسرپستقبلی؟!دیدنآبادانیاونمملکت،

بهمنوتوکهکفافنمیدههیچ،ممکنهبهبچههامونهمنرسه.والله...!
ساعتراباعجلهنگاهمیکندوادامهمیدهد:

-س���اعتیازدهتواس���کرو)Escrow( قراردارمبرایمعامل���ۀآپارتمانبیلدینگتوی
انسینو)Encino(دیل)Deal(عالیهایه!بیابریمدنبالبسازوبفروشی،االنبازارشآتیشه!
 Business(توبرو،منبایدبرمکارام�وبکنم،پسف��ردامساف��رم.منک�یبی��زنسم��ن-

man(بودمکهحاالباشم؟موفقباشی.

-شبمیایخونۀمنوچهریکپوکررقیقبزنیم؟بچههاهمههسن.
-نه،حالشوندارم.فرداصبحهمنیساعت،همنیجا،پیادهروی.اگهنیایخودمتنهاراه
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مریم.
-خیلیخوبباباقهرنکنمیام.دوس���اعتفرارازدس���تعیالمربوطههمخودشدو
ساعته.گرچهازدستتوعقایدتکمحرصنمیخورمویل،اقاًلموقعپیادهرویوسریآفاق

وانفس،ازتماشایپریرویانساحلیمایوپوشکهلذتمیبرم.اوکی؟
-ماهیچوقتحرفهمدیگهرونفهمیدیمدوستمن!

... حاال حکاست  ماست .

این   که  می بینی ، جعبۀ  جادویی  تلویزیون  است ، خوب  تماشا  کن ...
کانالهجدهرابگریومدتیمقابلشآرامبنشنی.درهفتروزهفته،ازاینشبکهحدودده
تایازدهساعتبرنامۀفارسی-بههمتششیاهفتگروهمختلفایرانی-پخشمیشود
وحایلدارد.درهیچیکازادوارتاریخپرعظمتایران،سابقهنداشتهاستکهافرادیاین
چننیناواردونهاینکارهدستبهاقدامیاینچننیمتهورانهبزنند:گویندگانیکهصدایشان
مثلصدایچرخکهنۀچاهیاموزیکاشتوکهاوزنجگرخراشاست،ویلمیپندارنداگر
باددرگلوبیندازندصدایشانبهطورمعجزهآساییدلچسبمیشود؛هرنپیشگانیکهدرکنار
بسیاریازپدیدههاباپدیدهایبهنامهرننیزغریبهاند؛کارگردانانیکههدایتازاتاقفرمان
رادرهمانروزاولضبطبرنامهتجربهکردهاند؛مسئولنیدوربینیکهدورۀکارآموزیشانهنوز
بهپایاننرسیدهاست؛نویسندگانیکهتفاوتبنینوشنتبرایتلویزیونیاروزنامهوکتاب
رانمیدانند؛مجریانیکهوقتیجلویدوربنیمینش���ینند،هنوزنمیدانندچهمیخواهند
بگویند؛ناقدانیکهخودبرایخودجوازکسبصادرکردهاندوتهیهکنندگانیکهمیخواهند
بههزارکلکبهتوبقبوالننددارندرس���التملیومیهنیخودراانجاممیدهندوچش���م
امیدشانرابهنجاتآنمرزپرگهردوختهاند-درحایلکهبهواقعچشمامیدشانتنهابهجمع

ثانیههاودقایقآگهیهایکسالتباروکرمصاحبانکاالهاوخدماتاستوبس.
آنآقارامیبینی؟باپولوراس���رپت؟کهدوازدهماهسالهمسرماخوردهوبینیاشگرفته
است؟بله،آقایناصرسریعاالنتقالرامیگویم.اینطفلکازبسبنیمردمطرفدارداردو
تماشاگراننمیتواننددوریاشراتحملکنندمجبوراستبرخالفمیلخود،همیشهحاضر
درصحنهباشد.دلآدمبرایشمیسوزدچوننهفرصتمراجعهبهپزشکوخریدداروی
سینهوقطرۀبینیراداردونهامکاناسرتاحتدرخانهرا.بنابراینناچاراستدرالبهالی
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حرفهاییکهمیزند-وهرگزمعلومنیستمعنایشچیست-مقداریاخوتفواهنو
اوهونهمتحویلبینندگانمحرتمبرنامهاشبدهد.ویلبیانصافنباشیم:بایدبهاقایناصر
سریعاالنتقالایناعتباررابدهیمکه-دروالیتغریبباکوششیخستگیناپذیر-تعداد
زیادیآوایجدیدبرایزبانفارسیکشفکردهوبنیادگذاشتهاستکهسالهاکمبودشرا
داشتیموخودمانبیخرببودیم.بازهمازحقنگذریم:اینگروههاباتماماختالفسلیقه
وروش،تفاوتفکریوپراکندگینظر،یکنقطۀمشرتکدارند:شهامت-اگرنخواهیم
بگوییمرو-شهامتبهنمایشدرآوردنوبهمعرضتماشایعمومگذاردنآنچهکمرتینش

رادارند.
... شری تو شری عجیبی  است ، ما هم  در میان  بینندگان  حضور داریم .

و باالخ��ره  این   که  می بینی ، یکی  از دادگاه های  ش��هر لوس آنجلس  اس��ت ، خوب  
تماشا  کن ...

درمحوطۀدادگاه،تماشاچی،قاضی،دادستان،وکیل،متهم،شاکی،منشیدادگاهوتعدادی
دیگرحضوردارند.لیالبامشادروزنامهنگارسابقایرانی-دفرتچۀیادداشتیدردست-بنی
وکیلمدافعامریکاییومتهمایرانینشستهاستوسؤالوجوابهایمطرحشدهدردادگاه
رابرایمتهمترجمهمیکند.سهسایلاستکهلیالبامشادبهکارترجمۀشفاهیدردادگاهها
مشغولاست.پسازچندیایندروآندرزدن،دراینجانوشنتودرآنجاگفنت،باالخره
روزیتصمیمگرف���تکاریرا،کهباتاروپودوجودشدرهمآمیختهبودوعش���قبزرگ
زندگیاشبود-یعنیروزنامهنگاریرا-کناربگذارد،پروندهاشراببنددوفکرنانکندکه

خربزهآباست.آنگاه،درمیانتمامنانهاییکهبودونبود،اینیکیراانتخابکرد.
امروز-درچنددقیقهتنفسدادگاه-برایهزارمنیباریادشآمدکهسالهاپیش،بیستو
اندیسالپیش،وقتیاولنینوشتههایشرازیربغلزدوبهتحریریۀیکیازروزنامههایعصر
رفت،چهعشقیکرد.وقتیسردبرینوشتههایاوراپسندیدودعوتبههمکاریاشکرد،
چهشوقیسراسروجودشرادربرگرفت.آنشبتاصبح،ازخوشیخوابشنربدوخود

رابااشتیاقومیلبربالبلندپروازیهایشنشاند.
ویلامروزواینجا،فضاییبرایبلندپروازینیس���ت.بلندپروازیبرایرس���یدنبهکجا؟
»دس���تآخرمیشویبهرتینوباس���ابقهترینمرتجمفارس���یدادگاههایفدرالوعایل
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لوسآنجلس.خوبکهچی؟«
اینجا-هرروزصبح-حقیقتعریانوزش���تهمراهباطلوعآفتابنچسبکالیفرنیایی،
رویش���هرپهنمیش���ودومثلبختک-ویلدربیداری-رویتمیافتدوراهنفسترا
میگرید.حاالاینحکایتمایتنهانیست:حکایتمحمد،آنقاضیبازنشستۀدادگسرتی
ایرانهمهس���تکهپشتدخلسوپرمارکتایستادهاست؛حکایتناصر،آناستادسابق
دانش���گاههایایرانهمهستکهکفشمیفروشد؛حکایتفریدون،آنرئیسسابقادارۀ
برقمنطقهاییکیازاستانهایایرانهمهستکهدرپمپبرنینمشغولپاککردنشیشۀ
اتومبیلهاس���ت؛حکایتخسرو،آنافسرسابقارتشایراناستکهمأمورانتظاماتیک
هتلشدهاست؛حکایتایرج،آنپزشکسابقبیمارستانتهراناستکهداردخیابانها
راگزمیکند؛حکایتشهره،آنهرنپیشۀتئاتراستکهبهگلفروشیمشغولشده؛حکایت
منوچهر،آنرئیسسابقفرودگاهیکیازشهرستانهاستکهدرخطزنجریکارگرانکارخانۀ

باطریسازی،پیچسفتمیکند.حکایت...حکایت...حکایت...
و حکایت  همچنان  باقی ...
آوریل1987-فصلنامۀرهآورد



تقدیمبهتمامزنانایرانیکهچونمینا
وفاکنندومالمتکشندوخوشباشند

میناوایگوانا

بهبهانۀهشتممارس،روزجهانیزن

مینا،طبقمعمولبیستوپنجسالگذشته،باصدایخروپفهایبلندونامنظممنصوراز
خواببیدارشد.سرشسنگینیکوهراداشت،چشمانشمتورموخشکبودندوبهشدت
میسوختند.پلکهارامحکمباپشتدستهایمشتکردهمالیدودردلغرزد:»همهبا
صدایچهچهۀبلبلوموسیقیرادیوبیدارمیشنیابانوازشوبوسۀگرمهمسرمهربون،من

خاکبرسرتیکتاکساعتمخرخرایمنصوره!«
هن���وز،پسازاینهمهس���ال،نهتنهابااینصدایناموزونش���بانهعادتنکردهبودکه
برای���شروزبهروزعذابآورترهممیش���د.تویرختخوابغلت���یزد،ازایندندهبهآن
دندهشد،بهدیوارمقابلچشمدوختوبهفکرفرورفت.ازدیشب،بعدازدیدنآنفیلم
نیمساعتۀمستندکانال28،حالعجیبیبهاودستدادهبود.فیلمدربارۀحیوانزشتمنظر
عجیبوغریبیش���بیهبهسوسماربود.گویندهآنرایکنوعایگوانا)Iguana(یکمیاب
توصیفکردهبودکهنسلشروبهانقراضاستوگفتهبود:»طبیعت،انسانوسایرحیوانات
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همهدس���تبهدس���تهمدادهاندوبهسرعتنس���لاینجانوررابهسوینابودیسوق
میدهند!«نمیدانستچرادلشبهحالایگوانایطالییسوختهبود-خیلیزیاد.جانور
بیچارهبدجورزش���تبود،باآنهیکلبیقوارهوپوستفلسدارودمدراز.ویلدلیلدل
س���وختنشایننبود.شایدگونهاینزدیکیوشباهتبنیخودواومیدید:»آره،منمیک
ایگوانام،یهنسلروبهانقراض.انگارازمونخیلیامباقینمونده؟!ماداریمازبنیمرییم،
فنامیشیم،بهدستطبیعت،بهدستانسان،بهدستزمان،تازهخودمونمبابقیههمدست
شدیم.سرنوشتمنوایگواناچهغمانگیزه!شایدمنه...شایدمدنیایامروزدیگهبهماها

احتیاجنداره!«
انگش���تانهردودس���تشمتورمودردناکبودن���د:»اینآرت���روز )Arthritis(لعنتیام

دارهروزگارموسیاهمیکنه!«
آهس���تهوآرامدستهارابههممالید،انگش���تهاراکمیخموصافکردودرحایلکه
سومنیمهرۀس���تونفقراتش-درناحیۀکمر-ذقذقمیکرد،خودرابابیحوصلگیاز
رختخواببریونکشید.ازپنجرهبریونرانگاهکرد،قیافهایمضحکبهخودگرفتومثل

اینکهبخواهدبهزمنیوزمانناسزابگویدبلندبلندخواند:
»بازش�ددی�دگانمنازخ�واب
ب��هب��هازآفت��ابعالمت�اب«

وزیرلبآهستهادامهداد:»واقعًاکه...!«
خ���مش���د،لباسچیتگلوگش���ادخانهرا،همانطورک���هآخوواخمیک���رد،ازروی
فرشکنارتختبرداش���توبهسرکشید.دمپاییلخلخیاشراپاکردوبهطرفحمامراه
افتادتاآبیبهسروصورتبزند.مقابلدستشوییایستادوبهقیافۀکسلخوددرآینهنگاهی
انداخت.دردلکهنههاخیلیزودبهسراغشآمدند:»مثاًلاومدیمامریکازندگیکنیم،ارواح
خیکمون!اوناروباشکهتوایرانفکرمیکنمااینجاداریمشاهیمیکنیم.هه!هه!حاال
همۀگرفتاریایهور،اینصورتدربوداغونوچهجوریباسیلیسرخنیگرداریم؟!بازتو
ایرانکهبودیمشاکردادهوندادۀخدابودیم.چشممونچیزدیگهاینمیدید،فکرمیکردیم
دنیاهمونچاردیواریدوروبرمونه.تابچهبودیمننهباباهرچیبهموندادنگفتیمدست
شمادردنکنه.هرچیامندادنگفتیمالبدندارن،صداموندرنیومد.هروقتچیزیگفتیم
زدنتوس���رمونمامخفهخونگرفتیم.همچیکهس���روصورتوسینهایبهمزدیمشدیم
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غصۀبزرگشون،دردبیدرمونشون،نگرانیصبحوشبشونکهچهجوریآبمونکن.بهیه
چشمبهمزدندادنمونبهدمدستترینخواستگاروخداحافظشما.مایخروبگو!چه
خوشبودیمکهمثاًلشوهرکردیموخداینخواستهترشیدهنشدیم.شازدهداماد...بله،بله
ش���ازدهداماد!جوانبرازندهایبودکارمندادارۀزقنبوطباماهیپنجهزارتومنحقوقو
مزایا،خودممکههزارتومنمیگرفتم.چیبهرتازاین؟...ماهاولبهدومنش���دههمشکم
پرش���د.مگهاونوقتامثلاینجاومثلحاالبودکهدخرتاتاپونزدهشونزدهسالشونمیشه،
شایدمکمرت،مرینقرصمیخورن؟بایدبودهمونسالاولحاملهمیشدی،واالمادرشوهرهر
جامینشستبههمهمیگفت-نکنهعروسنازاباشه!بله...بهفاصلۀدهسالسهتابچه!«
دس���تهایشرابرایبارسومباحرصصابونیکرد،دلشمیخواستپوستبیندازد-
پوس���تقدیمیراکهجابهجایآناثرزخمهایکهنۀسمجنشستهبود-وپوستیتازهدر
آوردکههرباربادیدنشداغدلتازهنکند:»ازماهس���ومعروسیاوقوپوقوبدویاری،
بعدشورموآلبومنیوکوفتوزهرمار،بعدش���مسهتابچۀنقنقویونگونگیوخودت
دستتنهاباشببیداریهاوکارخونهوغذاپخنتوشسنتوسابیدنوکارنیمهوقتبریون
خونه.وایکهچهپدریازمدراومدتابچههاازآبوگلبریوناومدن!کهنهشستناروبگو،
بدونماشنیرختش���وری!آرهجونخودشون!دخرتایحاالمثاًلبچهداریمیکن!روزی
دهتاکهنۀکاغذیمیبندنبهکونبچهوبعدزرتیتوس���طلآش���غایل.تازهتاچشمشونبه
شوهرهمیفتهدستورمیدن-ددیجون،دایرپ)Diaper( عوضکردنایندفهمالتوئهها!
ش���وهرماکهنفهمیدسهتابچهمونچهجوریبزرگشدن.تاشبنفسشوندرمیومدداد
میزد:-مینا!خفهاشکن،فردابایدبرماداره!منمازترسمپستونکومیچپوندمتودهنبچه
وسربغلهیتکانتکانوکیشکیشوپیشپیشتاخواببره.انگارخودمفرداشباید

مریفتمعروسی!«
انگش���تهایش،زیرآبگرمشریدستشوییکمکمنرموازهمبازشدندودردآرتروزکمی
آرامگرفت:»ازامریکااومدنچیچیبهمونرسید؟آرتروز.توایرانکییهزنچهلوپنج
س���الهآرتروزمیگرفت؟خدامیدونهتادهسالدیگهچهبهسرمبیاد!حتماًمیشممثلاین
پریزنامریکاییابادستوپایکجوکوله.خوبدیگه،هرکسییهجوریامریکاییمیشه،

مالمنیکیاینجوریه!«
ش���انهکردنسرراتمامکرد،وارداتاقخوابشدتابهطرفآشپزخانهبرود.انگارداشت
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میرف���تپایچوبۀدار:»ایخدا!کیبش���هرس���مچیدنمیزصبحونهوش���اموناهار
وربیفته!کاشیکقراربازنشستگیازکارخونههمبرایزنامیذاشنت!بیستوپنجسالهر
صبحنونوپنریوکرهومرباوچایوقندوشکر،هرظهرخورشتوآبگوشت،هرشبکتلتو
شامی.واخکهدیگهدارمباالمیارم...خوبزنتقصریخودته،اگهازاولعادتشوننداده
بودیحاالمثلجاریکوچیکتتورختخوابخوابیدهبودی،ش���وهرتبراتناشتایی
میاوردتورختخواب.فکرمیکنیچندتازندیگهمثلتوهنوزعمرش���ونبهآش���پزیو

خونهداریوجارووگردگرییمیگذره؟هان،چندتایدیگه؟!«

منص���ورس���رشرااززی���رمالف���هب���ریونآوردوباچش���مانبس���تهوص���دایخفهو
خوابآلودگفت:»آه���ای!بازگذاش���تیدررفتی؟چندش���بهبهمانرس���یدی؟خودت

حسابکن!«
میناگرهایبهابروهایشانداختوباحرصجوابداد:»چهمیدونموالله،شبعیداست
ویارازمنچغندرپختهمیخواهد!نرس���یدیکدومهمردحس���ابی؟اینمشدنونوآب؟
یاکرایهخونه؟کارکهبیکار،پولکهقربونشبرم،نصفبیل)Bill(هایاینماهموندهسر
جیگرم،حاالمبرامنوبرآورده-بهمانرس���یدی!!بااینهمهگرفتاریوبدبختیکهدورو

برمونریخته،دیگهاحساسیبراممیمونهکهبهجنابعایلبرسمحضرتآقا؟«
منص���ورصدایشرادورگهکردوگفت:»حاالامروزاحساس���وولکنجونعمت!نیازو
بچس���ب!چنددفهبهتبگممنمردمونیازجنسیدارم.زنگرفتمواسۀچی؟واسۀهمنی
دیگه!واالمریضکهنبودمنونخورواسۀخودمبرتاشم.بدبختیاینهکهدیگهَدَدرمنمیشه

بری،فرداایدز)Aids( میگرییمیفتیمیمریی!«
منصورس���عیکرداینجملۀآخرراباشوخطبعیوطنزبهزبانآوردتازهرجمالتقبلی
خودرابگرید،ویلفایدهاینداشت.میناازهماناولعصبانیشدهبود،باغضبدستش
رابهکمرزدوهمچنانکهدستدیگررادرهواتکانمیداد،یکسریجمالتتکراری
را-کهتابهآنروزهزارباربهمنصورتحویلدادهبود-پشتسرهمردیفکرد:»مندیگه
خستهشدم،ازهمهچی،اززندگیروز،اززندگیشب،ازاینهمهتوهنیوتحقری،ازاین
همهبیتوجهی!هنوزاولصبحشدهکهدنبالبهانهمیگردیمرد؟!خیلیخوشپروپاچهای
لبخزینههممیشینی؟!حاالقربوناوننونیبرمکهداریبهمننونخورمیدی!...نهاینکه
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انگشرتهایبرلیانویاقوتدارهازسروکولمباالمریه؟نهاینکههرهفتهوهرماهیهدست
لباستازهمیخرم؟نهاینکهدمبهدقیقهشاموناهارمارومیربیاینرستورانواونهتل!یا
ماشنیجاگوار)Jaguar(انداختیزیرپام!منهمشروزیدهپونزدهدالرخرجمهکهاونم
باهرجونکندنیهدرمیارم.نونخورکسیهمنیستم.فهمیدیآقا؟اگهاینکاراییکهمنتواین
خونهمیکنم،یهکلفتاسپانیشبیاریبکنه،هفتهایصدوپنجاهدالرجرینگیازتپول
میگریهقربون!تازهشبممیتونهبرهکپۀمرگشسرراحتروبالشبذارهبخوابهوجوابگوی
تونباشه.مندارمازاحساسحرفمیزنم،تواملعوضییهجوریحرفمیزنیانگارکنیز

زرخریدآوردی،خوبزنمردایرانیشدنهمینهدیگه!!«
منصورخودشرالوسکردوگفت:»کلفتاسپانیش���اکهازخداش���ونهآقادستیبهسرو

روشونبکشه!میگینه؟بروسؤالکن.«

مین���ادیگرگوشنمیداد،ب���اخودشغرولندیکردوازات���اقزدبریون:»پسزنگرفتم
واسۀچی؟واسۀهیچیجونم!واسۀکلفتیوتخمکشی!دلممیخوادبدونماگهیکیازاین
حرفارواینشوهرایامریکاییبهزناشونبزننچهاتفاقیمیفته.دخرتهتلفنمیکنهبهدکرت
روت)Dr. Ruth(میگه-ش���وهرممیخوادبرخالفمیلمنبغلمبخوابه!اونممیگه-
بروازشش���کایتکنچونمیخوادتروریپ)Rape(  کنه!اونوقتمایهعمرهداریمریپ
میش���یمصدامونمدرنمیاد!حاالآقادوقورتونیمشباقیه!اگهدکرتروتوضعزنای
ایرانیروبفهمهدوتاشاخگنده،دوبرابرهیکلفسقلیش،روسرشسبزمیشه!دلمیگهیه
تلفنبهشبزنمودردموبگمتابهمنصورثابتبشهمنبیحالوسردمزاجنیستم،اونهکه

خودخواهوناشیه!«
مثلاینکهازتندرویخودشرمگنیشدهباشد،آرامشیبهچهرۀبرافروختهاشدادومسری
فکرشراعوضکرد:»بیخودیژستنگری،بیستوپنجسالههیچغلطینکردی،بیست
وپنجسالدیگهامنمیکنی!همینهکههست.اگهاینزندگیرومیخواستی،بایدبودسفارش
میدادیننهباباتتورواینجابزان.ایناهمشنتیجۀتعلقداشنتبهاونخاکپرگهره...ویل
غصهنخور،حسنکاراینهکهتوجزوآخرینبازماندگاننسلروبهانقراضزنایتحقریشده
هستی،زناییکهاحساسشونندیدهگرفتهشد،امیالشونسرکوبشدووجودشوناصاًلبه
حسابنیومد.خوشبختانهدخرتتوزیرباراینخفتنخواهدرفت.«بهدنبالایناستدالل
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آرامشیکاذباحساسکرد.

درآش���پزخانه،میناکرتیرازیرش���ریآبگرفتتاپرکندوآمادۀچیدنمیزصبحانهش���د:
»امروزمهزارتاکاردارم.بایدیهسربرممدرسۀپیامببینممعلمشچیکارمداره.حتماًبازم
شکایتمیکنه-پسرتدرسنمیخونه!واسۀمادرشوهربایدخریدکنم.دوایباباموباید
بگریم.یهکوهلباسکثیفجمعش���ده.منجقدوزیلباسخانمنواییهمموندهکهبایدتا
فرداتحویلشبدم...معقولتوتهرانواسۀخودمونخانمیبودیم،ننهکوکبیداشتیم.این
آخریا،لباس���امونومیدادیمخیاطیاازاروپامیآوردیم.بهحسابزنشاغلبودیم:کارت
آیبیام)IBM( پانچ)Punch( میکردیموپیشبهسویتمدنبزرگوآیندهایروشن
برایزنایرانی!!یهدفهکاس���هکوزههابهمریختوش���دیمدستدوزوخیاطخونگی!
خوبانقالبش���دهدیگه!اینمبهقولمعروفازثمراتانقالبه.حاالگهمیشدیککار
توقس���متآلرتیش���ن)Alteration(س���اک�سفیف��تَاونی��و)Sax FifthAvenue( یا
نیمنمارکوس)Neiman Marcus(پیداکنمبازیهچیزی،ظاهرشبهرتبود،حقوقش���م
همینطور.ویلکجااینابهماایرانیاکارمیدن؟تااینهمهامریکاییبیکارریخته!...اصاًل
ببینمکیگفت���هت���ومجبوریکارکنیکههمشجوشمیزنی؟اززن���ایاینجایادبگری.از
اوناییکهمیگنکارخونهامخودشیکش���غلهوحقوقداره،اوناییکهتوخونهمیشینو
بچهداریمیکنوبعدادعاینصفدرآمدشوهرواموالشمدارن،کسیامنمیتونهبهشون
بگهباالیچشمتابروس!ماتازهکارمکهمیکنیمبهمونمیگن-نونخوراضافی.چشمت
هشتتا!تووامثالتوهمنیکاراروکردینوهمنیزوراروشنیدینودمنزدینکهبهاینروز
افتادین.اصاًلهمنیزنایامریکاییبهدردمردایایرانیمیخورنتابهشونبفهموننیهمن
شریچقدرکرهداره!شایدمیهمنماست...اصاًلبهرتکهنسلمادارهمنقرضمیشه.بیخودی

دلممیسوزه.تویاینجنگلبیرحمهرکیضعیفترهبایدنابودبشه!«

میناداشتنانراازتویفردرمیآوردکهکامبیزسررسید:»هایمامی!بایمامی!«
مینادادزد:»کجا؟بیاصبحونهبخور!«

-تودانشگاهمیخورم،بابچهها!
-پسمنواسۀکدومپدرسوختهایصبحونهچیدم؟
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-نکنمامان!نهصبحونهبچنی،نهاولصبحیفحشبدهودادبزن،بای!
-کیمیایخونه؟

-نمیدونم!عصریاشب.هروقتکارمتمومبشه.اگهدیرکردمشماشامبخورین!
صدایبههمخوردندروپش���تآنگردشس���وئیچاتومبیلدرسوراخکلیدشنیدهشد:
»بفرما!اینمازدومنیسرنشنیکشتیقراضۀکانونگرمخانوادگی...بازخداپدرشوبیامرزهکه
هایوبایروهنوزمیگه،بچههایفرش���تهکهسالمگفتنمیادشونرفته.اصاًلبعضیوقتا
شیطونهمیگهدستوپاموجمعکنمبرگردمایرانتاایناازدستنرفنت!اقاًلاونآپارتمان
فکس���نیههنوزسرجاش���ه.ویلمگهدلممیادایناروبرگردونمایران؟اونجاچهآیندهایدر
انتظارشونه؟غریازاینمگهخودشونمیان؟پیامکههمشدارهخوابمیبینهیهروزتواین
مملکتمیلیونرمیشه،مثلخوابیکهبقیۀبچههایامریکاییمیبین.میگه-مامانخودم
برایتولدشصتسالگیترولزرویسRollsRoyceمیخرم!ایبابا!یهچیزیمیگهدلمو
خوشکنه.ویلمنکهمیدونماینامواسۀمابچهنمیشن!فرداپسفرداهمینکهیهسیصنار
درآوردنمریندنبالکارشون.آپارتمانجداکرایهمیکنوبعد-بابایمامی!دیگهخدابده
بچه.اونوقتهفتهاییهتلفنبهتمیکناونمبهزورآگهیهایایتیان��دتی )AT&T(  که
حالتوبرپسن.وقتیامپریشدیمیندازنتتوینرسینگهومNursinghomeتاهمونجا
بپوسی.اگهبهاینخرابشدهنیومدهبودیماقاًلبچههایهجوردیگهبزرگمیشدن:وابسته
بهخانواده.مگهدس���توبالماروازبچگیتویتاروپودوابستگیخانوادگینبسنت؟!
ویلبچههایمثلمارودیگهخدابیامرزه!مانسلروبهانقراضیم،کمیابونادر.ماکههنوز
پسازچهلپنجاهسالیککلمهتوبهننهباباموننگفتیمهیچ،دلشورهودلواپسیحالو
آیندهشونمدارهبدبختمونمیکنه!اونبیمعرفتاماینومیدوننکهتازورشونمریسهماروبه
قولاینامریکاییاابیوز)Abuse(میکن.چهجونسگیداریمما!تابچهبودیمپدرومادر
ابیوزمانکردن،حاالمکهبزرگشدیمبچههادارنابیوزمونمیکن!شمعدوسرسوزکهمیگن
همینهدیگه!ماهاروازدوطرفالیمنگنۀاحساسومسئولیتوسنتوفرهنگگذاشتنو

ودارنلهمونمیکن!«
نگاهمینابهساعتافتاد.ساعتهشتودهدقیقهرانشانمیدادوپیامهنوزسروکلهاش
پیدانبود.بهطرفاتاقبچههادویدوتاخواستدررابازکند،یادشآمدکهکامبیزوپیام
صدبارسرشدادزدهبودندکهبدوندرزدنوارداتاقشاننشود.باحرصچندمشتآرام
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بهدرزدوبرایاینکهصدایشازالبهالیامواجگوشخراشیکهازداخلاتاقمیآمدبهپیام
برسد،فریادکشید:»مگهپانمیشیپیامجون؟ساعتهشتونیمه!اقاًلاونضبطصوت

واموندهروخاموشکنصداموبفهمی!!«
پیامباصدایبلندپاسخداد:»نه!امروزنمریممدرسهمامان!حالشوندارم!«

-استغفرالله!حالشوندارمهمشدحرفبچه؟
-جوشنزنمامان!درسمهمیندارم.

آرزوک���رد،براییکلحظه،درجلدپدرومادرخودشبرودومثلآنها-درس���یچهل
سالپیش-بامشتولگدبهجانبچهبیفتدوباتوسریازتویرختخواببریونشبکشد.
ویلدرستمثلاینکهبخواهددرسروانشناسیبهمعلمپسبدهدفکرکرد:»نخریجانم!
جنابعایلحتیبهعنوانمادروبهدنیاآورندۀاینورپریده،حتیدرازایشبزندهداریهای
سالیانسالوپستاندردهانگذاشنتها،حقواجازهنداریازگلباالتربهایشانبگویی
واالایش���انعقدهایمیشوندوفرداازراهبهدرمیروند.بعدمیگویندچونپدرومادر
ایشانراابیوزکردندایشانمنحرفشدند!!حاالخربیاروباقایلبارکن...واللهنمیدونم

چراماکهاینهمهابیوزشدیمهیچغلطینکردیم؟!«
خشمشرافروخوردودرحایلکهدندانهایشرابههممیفشردگفت:»بلندشوپسرجون،
بلندشو،خودتولوسنکن.پاشوبروسرکالسومدرسهواالباباتومیفرستمبیادسراغت!«
پیامبااخموتخمرویتختجابهجاشدوگفت:»تروخداباباروسرمنننداز،دوباره

دعوامونمیشهها!«
-پسپاشو!بعدنگاهیبهاتاقانداختودادزد:»ایناتاقهیابازارشام؟نگاهکنترو
خدا،لباسسهروزپیششهنوزروزمنیمچالهافتاده.کامبیزمکهرختخوابشوجمعنکرده!
پاشویهکماتاقومرتبکن.شماجوونایحاال،نظموترتیبمنمیدوننیچیه؟یاالله...یاالله

بلندشو!«
-خیلیخوب،پنجدقۀدیگه!اصاًلتوبهاتاقمنچیکارداری؟خودمدرس���تمیکنم،

فردا...
-بله...فردایعنیهیچوقت.

میناسرراهرفتسراغمنصورکههنوزخوابیدهبود.بااوقاتتلخیوبرایاینکهنشانبدهد
هنوزازدستاودلخوراست،زیرلبگفت:»تودیگهچراپانمیشی؟«
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منصورجوابداد:»امروزکارنیست.سفارشیکهدستمبودتمومشده،سفارشبعدیام
»)Off(!پسفردامریسه!امروزآف

منصورخیلیهمازکمیکارناراضیبهنظرنمیرسید.میناگفت:»پسپاشوپیاموبرسون
مدرسه!«

-خیلیبهمامیرسی،دستورممیدی؟مناگهشوهرمواسۀهمهچیشوهرمنهواسۀکار
وحمایلورانندگی!

مینابهتندیگفت:»شروعنکنیها!اصاًلنخواستمباباجون!خودممیربمش.«
راهافتادبهسویآشپزخانه.سرشرابادلتنگیتکانداد:»آره...کاروحمایلورانندگی!
تواگهراستمیگفتیکهوضعمونبهازاینبود.کاروحمایلرواوناییکردنکهوقتیتو
ایرانپولازآسمونمیریخت،پارودستشونگرفنتوپوالروکیسهکردن،نهجنابعایلکهدلت
خوشماهیهفتهشتهزارتومنحقوقادارهبودوبس.تواگهروتمیشد،اونادارۀ
زقنبوطیروهمنمیرفتی.تازهاینجاشم!مگهباجناقاتآدمنیسنت؟چهجوریهکهاونایهروز
آفندارنومرتبسرکارن؟برایاینکهاوناپاشنۀگیوهروورکشیدنوکارمیکنوحمایل،
نهجنابعایلحضرتاجلکهتاساعتنهتورختخوابتشریفدارینوهمشفکرشکم

هستنیوزیرشکم!«

تویآشپزخانه،مینا-درحایلکهچاییخکردهاشراتندتندسرمیکشیدوهردقیقهیکبار
پیامراصدایمیکرد-کارهایروزشراروییکتکهکاغذپشتسرهمردیفکردتا
یادشنرود.صدایزنگتلفنسکوتآشپزخانهراشکستورشتۀافکارشراپارهکرد.

نیلوفربود:
-سالممامان،خوبی؟

-سالم،چهعجب؟یادمادرکردی؟شوهرتخوبه؟بچهاتچطوره؟
-خوبهمامان،میشهامشبجاناتان)Jonathan(روبیارمپهلویشما؟منوهرمزمیخوایم

بریمرستوران،آخهامشبانیورسری)Anniversary(مونه.
-مادرشوهرتکجاست؟اونکه،هرجامیشینهوپامیشه،ازاولتاآخرحرفشاینهکهداره

نوهداریمیکنه!
-رفت���هالسوگاس،واس���ۀتعطیلآخرهفته.بات���ورخانممحبوبی،باباش���مامدلتون
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خوشه!کمککدومه؟آقابزرگمتنهاگذاشتهخونه،بهماسرپدههواشوداشتهباشیم.تابهش
میگی-بچهنگهمیداری؟میگه-منزحمتاموکشیدم،بچههاموبهسامونرسوندمحاال
موقعاسرتاحتوگردشمه!ماهدیگهاممیخوادبرههاوایی)Hawaii(.میدونیپریزوزاچی
میگفت؟میگفت-اگهقراربودتویاینس���نوسالمابچهداریکنیم،خدایائسهمون

نمیکردتاخودمونبچهبزاییم.یائسگییعنیپایانبچهداری!
میناگفت:»باریکالوالله!ایناس���تداللازیهزنکهُنهکالسبیشرتدرسنخوندهایوالله
داره.بفرماینی،شمامجاناتانروبیاریناینجا،اقاًلبهاینبهانههمشدهدیداریازمامانو

باباتونبکننی!«
نیلوفرباگالیهگفت:»مامانتروخدا...یهدقهگوش���ی...جاناتان...جاناتان...نرواونور

میفتی...گوشیمامان!«
مین���اچندلحظهفرصتراهمازدس���تنداد،تانیلوفررفتبچهرابگرید،ش���روعکرد:
»جاناتانمش���داسم؟!یهدفهبهش���ونگفتم-بابایهاسمقشنگایرانیبذارینروبچه!
حرفموگوشنکردن.نمیدونمچراباایناس���مغریبهام!خوبدلممیخواستاسمنوهام
سهراب،پویا،آرشیااینچیزاباشهنهجاناتان.قبولنکردنمنمهیچینگفتمدیگه.مگه
نهاینکهباخودمعهدکردهبودممادرزن،مادرشوهریامادربزرگیبشمغریازاونیکهمادرای
خودمونبودن؟!خوباینمتوشهدیگه!آزادگذاشتنودخالتنکردندراموربچهها.منکه

مزۀاینجورآزادیارونچشیدماقاًلبذاراینالذتشوبربن!«
نیلوفربرگشتپایتلفنودنبالۀصحبتشراگرفت:»چیمیگفتم؟آهانداشتممیگفتم
تروخداگل���هنکنمام���ان،میدونیمنوهرمزهردوتاچقدرگرفتاریم!ازصبحتاش���ب
سرکاریم،عصرهممثلدوتانعشمریسیمخونه.تایهکمیبهکارایبچهبرسیممیشهشب!

خودتونکهمیدوننیچقدرزندگیکردنسختهاینجا!دیگهشماگلهنکننی!«
میناب���امهربانیجوابداد:»نهمادرجون،چهگلهای؟فقطی���ادآوریبود،بروبهکارت
برسمادر!خداحافظ.«س���پسباخودشادامهداد:»گلهنمیکنم.دلمبراتمیس���وزه
دخرتجون!فکرمیکردمشماهادیگهوضعتونبهرتازماهاست.فکرمیکردمهمهسختیارو
ماکش���یدیمتاش���ماهاراحتباش���نی!ویلاینچهجورراحتیه؟ازاولزندگیتوباقسط
وکردیتکارت)Credit card(ش���روعکردی،تاآخرعمرممثلبقیۀآدمایاینمملکت
بایدمثلس���گجونبکنیوقسطوپرداختایماهونهروبدی.اگهدلتیهبچۀدیگهام
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بخ���وادنتونیبیاریچونازعهدۀخرجشبرنمیایی.دلمبرایخودمممیس���وزهچونیه
مویگندیدۀمادرشوهرتتویتمامسرمنپیدانمیشه.کاشخدایهکمیازدلگندۀاونو
میدادبهمن.تازهحاالبایدبیاییشوهرشوببینیکهچهجوریمثلپروانهدورخانممیگرده
وچهجوریخانمورویس���رشحلواحلوامیکنه.خانمازصبحتاشبهیچکاریجزبه
خودرسیدننداره،یهروزمتوزندگیشکارنکرده،تازهتاجسرآقاهمهست.اینجوریهکه
اوپوستشمثلآینهبرقمیزنه،پوستمناینجوریکدروبدرنگه!پوستآینۀسالمتروح

وجسمهدیگه!«

ورودپیام،رش���تۀافکارمیناراپارهکرد.بهصورتپس���رنوجوانخریهشدوپرسید:»چرا
زیرچشماتکبوده؟چرارنگتپریده؟«

پیاماعرتاضکرد:»برایاینکهنذاش���تیبخوابممامانخانم!دیشبتاساعتسهبیدار
بودم!«

مین���اباطعنهگفت:»واللهاونضبطصوتبهاونبلن���دیروهرکسدیگهامبذارهباالی
سرش،خوابشنمیربهکههیچ،مغزشمجابهجامیشه!!مننمیدونمچراشماجوونایحاالکر

شدین!«
-کرچیهمامان؟موزیکتابلندنباشهآدمحالنمیکنه!

-اگهدلتمیخواد،برواینموهایسرتوکوتاهکن!خیلیبیریختشدی!
پیاملقمۀنانوپیرنراباعصبانیتدرونبش���قابشپرتکرد،ازجابلندش���دودادزد:
»آهان!شروعشد!مامانچنددفهبگممنموهامواینجوریدوستدارم؟مگهتوکههر

روزموهاتویهرنگویهمدلمیکنیمنبهتحرفیمیزنم؟«
-خوبهحاال؟قهرنکن!صبحونتوبخورتابریم.

-نمیخوام!دیگهنمیخورم.مگهمیذاری؟یهسریبایدجوابتوروبدم،یهسریجواب
بابارو.ولکننیدیگه!

کی���فوکتاب���شرازدزیربغ���لوراهافتاد.میناب���اناباورینگاهشک���ردودوبارهآن
دلمالشکذاییسراغشآمد:»نکنهدراگیمراگیچیزیکشیدهباشه؟!نکنهمعتادشده
باش���ه؟!حاالچهخاکیبهسرمکنم؟ایندیگهچهبالییهس���رجوونانازلشده؟اقاًلتو
ایرانازاینگرفتاریانداشتیمدیگه.ویلحاالکهمیگنتوایرانهمجوونامعتادشدن!این
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دیگهبالیآسمونیه،ایرانوامریکانمیشناسه.وقتیگذاشتمشمدرسه،بایدبرگردماتاق
واسبابشویهوارسیحسابیبکنم.نکنهیهدفهخواببمونموبچهمعتادبشه!منصورمکه
قربوندلشبرم!هرچیبهشمیگم-یهکمبااینپسراحرفبزنهمشمیگه-خودشون
میدونن،مگهوقتیماجوونبودیمکسیباماحرفزد؟خودمونراهوازچاهیادگرفتیم،
همهغلطیامکردیم،هیچیمونمنشد.انقدرمتهبهخشخاشاینبچههانذارزن!!ویلمگه

میشه؟میشه؟اصاًل!«

پیامرادممدرسهپیادهکردوبهساعتاتومبیلنگاهیانداخت.پنجدقیقهبهساعتنهماند
هبود.نفسیکشید،فرمانراچرخاند،دورزدوروزراآغازکرد.تازهاولصبحبودویلمینا

حسمیکردربعقرنازلحظهایکهبیدارشدهگذشتهاست.

چنددقیقهبعد،دراولنیایس���تگاهکارروزانهتوقفکرد،مقابلدرآپارتمانمادرشوهرش.
بوقزدتاخانمتش���ریفبیاورندپائنی.باخیالراحتنشست،بهپشتیصندیلتکیهداد
وگردنشراکشید.میدانستخانمتاازپلههاپائنیبیاید،یکعالمهطولخواهدکشید.
باالخرهخانمدمدرپیدایششد،مثلهمیشهآهستهوباطمأنینهراهمیرفت.تاچارقدشرا
رویسردرستکند،میناپیادهشد،دراتومبیلرابازکرد،زیربغلشراگرفتوسوارشکرد.
سالمواحوالرپسیوتعارفیکردوبهسویفروشگاهایرانیحرکت.خانم-هنوزجابهجا
نش���ده-شروعکرد،مثلهمیشهآهونالهوشکایتراسردادودرالبهالیحرفهایش
یکلحظهازنیشزدنبهمیناغفلتنورزید.انگار،تمامبیستوچهارساعتشبانهروز،
تمرینمیکردکهچهبگویدتااورابچزاند.ازآننیشهایخاصمادرشوهرانه-چراشما
زحمتکشیدین؟منصورمیومدمنومیربدبچهام.ویلاونطفلکیازبسکارمیکنه،وقت

نفسکشیدننداره!
مین���ادردلغرزد:»آرهطفلک���ی،خیلیکارمیکنه!دلوجگرهم���ۀمرغوخروسها

براشکباببشه!«
خانمادامهداد:»پریروز،ازسرکاراومدیهسریبهمنبزنه،لباشخشکخشکبود.خوبه
روزایهذرهغذایی،میوهای،چیزیبهشبدینبربهکهاینجوریتمامروزگشنهنمونه!«

-نگراننباش���نیخانوم!مطمئنباش���یدمنصورگش���نگینمیکش���ه،تازهدهپوندموزن
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اضافهکرده،کلسرتولشمرفتهباال،دکرتگفتهبایدیهکمرژیمبگریه!
-خوبه،چهحرفا!تروخدابهمنصوردیگهرژیمندین!خودتونکهیهعمرهرژیمگرفتنیبسه
دیگه!بهنیلوفرمبیخودیازبچگیرژیممیدادین،منصورعادتبهرژیمنداره،توخونۀما
رژیمنبوده،هیچوقت!آقابزرگونگاهکننی،تویاینسنوسالچقدرسالمهماشاءالله!یه

روزمرژیمنگرفته!
میناباصدایبلندگفت:»چشمخانوم!ویلمنصور،بیستوپنجسالهازخونۀشمارفته
دیگه!عادتایقدیممازسرشافتاده.«بعددردلادامهداد:»پریزنولنمیکنه!یکینیس
بهشبگهاگهمنیکیمبهشمانرسمفاتحهتونخوندهاس.پساقاًلسربهسرمننذار،تو

یکیدیگهکوتاهبیاپریزن!«
ویلپریزنکوتاهنمیآید:»اقدسخانموعروسوپسرشبردنآبگرمدردکمرشخیلی
بهرتش���ده.میگن،اونجاکجاس؟...پالماس���رپینگ)Palm Spring(،آبگرمشبرای

رماتیسمخیلیخوبه،خداشانسبده!«
مینابازدردلگفت:»بعدهشتسالتویامریکاموندن،منصورخان،پسرگرامیشونهنوز
مارویهمکدونالدنربده!حاالخانمگلهدارنچراایشونونمیبریمپالماسرپینگ!باکدوم
پولخانمجون،باثروتآباواجدادیآقایمنصورخان؟وبعدباصدایبلندگفت:»آره

راسمیگن!«

ازخریدکهبرگشتندخانمیکریزنقزد:»صدتومنپولیکبستهنون؟!وایخدابهداد
اوناییکهندارنبرسه،خداروشکرکهمنصورسرکارهوپولمیسازه.«

میناآهیکشیدوگفت:»آره،خداروصدهزارمرتبهشکر!«
دهدقیقهطولکش���یدتاخانمازاتومبیلپیادهشدوبهدرخانهرسید.مینابستههاراپشت
درآپارتمانگذاش���ت،دویدطرفاتومبیل،سوارشد،پایشرارویگازگذاشتوالفرار:
»باالخرهیهروزبایدحسابیازجلویاینپریزندربیام!یهروزموندهبهآخرعمرمحرفمو
بهشمیزنم!«بعدبهخودنهیبزد:»ولمعطلیجونم!بیستوپنجسالدیگهامسکوت
میکنیوخودتومیخوری!میناخانمعزیز،تومتعلقبهنس���لروبهانقراضعروسهایی
هستیکهبایدیهعمرزیردستپدرشوهرومادرشوهرخفتوخواریبکشن!چرا؟چون
یهپس���رکاکلزریپسانداخنتومنتسرشگذاشنتواونوبرایشازدهپسرشونگرفنت،
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یادتنره!امااگهفکرمیکنیوقتیکامبیززنگرفتمیتونیازایندستورایچپوراست
بهعروسبدیومرتببراشُلُغزبخونیوتالفیس���رشدربیاریاشتباهمیکنی،خواب

دیدیخریه!«
ن���وارراباغضببهداخلضبطصوتفش���ارداد.صدایهایدهدرداخلاتومبیلطننی

افکند:»شانههایترابرایگریهکردندوستدارم،دوستدارم...«
مینابازهرخندیجانانهگفت:»کواونشونهکهبشهسرتوروشبذاریوگریهکنیهایده

خانگُل؟کواونشونه؟!...«

ایستگاهدومخانۀپدربود.بیچارهپدر،پسازفوتمادرخیلیتنهاوبیدستوپاشدهبود.
مردها،بدونزنها،نفسهمنمیتوانندبکشند.پدرپریونیمهبیمار،داروهایشتمامشده
بودوازمیناخواستهبودبرایشداروبخرد.بهایداروهاتقریباًصدوبیستدالرشدومینا
خداراشکرکردکهبرایپدرکارتمدیکال)Medi-cal(گرفتهومجبورنیستسرکوفت
منصوررابشنودکهچراپولخرجپدرپریشمیکند.هرچندبخشیازاینپولمالخودش
بود،ویلاجازهاشدستارباب!پشتدرخانه،سهبارطرزاستفادهازداروهارابرایپدر
توضیحدادوتوصیهکردمراقبرژیمغذاییاشباشدوپیادهرویرافراموشنکندوگاهی
بهآنهاسربزند.قابلمۀغذاییراکهبرایشآوردهبودبهدستپدردادوقصدرفنتکرد.پدر

باتعجبپرسید:»یهدقهنمیایتو؟یهچایی،آبی،نونی؟...«
مینابامهربانیگفت:»نهبابامتشکرم.هزارتاکاردارم.انشاءاللهیهروزدیگه.«

-باشددخرت،بروبهسالمت،انشاءاللهسایۀبختازسرتکمنشه!
-یعنیسایۀمنازسربختمکمبشهایرادیندارهبابا؟هان؟

-نهدخرتجون.خداکنهتوهمزیرس���ایۀبختتسالمباش���ی.منکهازتوگلهایندارم.
پسراکهعنیخیالشوننیس.اگهتویهدخرتمنداشتم،کیبهکارایمنمیرسید؟

میناسریتکاندادودردلگفت:»ویلخدامیدونهاونروزیکهاولنیبچهتونمتولدشد
وفهمیدینمادردخرتزاییدهچهترش���یکردینهمتون!درستمثلاینکهوبااومدهباشه.
وقتیهمپسرا،یکیپشتسراونیکی-بعدازمن-ردیفشدنمیدیدمچطورگردنتونو
باالمیگرفتنیوش���ازدهپسر،شازدهپس���رمیکردین.خداروشکرکهتولدسهتاپسرپشت
س���رهم،عاقبتگرهایروکهدراثرورودبیموقعنوزاداولدخرترویپیش���ونیتونانداخته
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ب���ودپاککرد.اونوقتپیشخودتونفکرکردین-خوباینمباش���هواس���ۀروزپرییو
عصاکشیمون!«ویلبهپدرلبخندیزدوگفت:»وظیفمهبابا،کارینکردم!«

پدرآهیکش���یدوگفت:»چرادخرتجون،خیلیسخته!غربتوبیزبونی،راهوچاهبلد
نبودنوپریبودنتواینمملکتغریبخیلیسخته،برایماخیلیسخته!«

بعدازظهرتویحیاطمدرسه،خانممعلمازسربههواییپیامگفت،ازبازیگوشیوشیطنتش،
ازاینکهبهرتاس���تمادرکمیبیش���رتوقتخودراصرفاوکند.میناباخجالتجواب
داد:»سعیمیکنم،سعیمیکنم.«حاالچگونه،خدامیداند.میترسیدبهمعلمبگوید
بزرگترینآرزویپیاماینس���تکهبازیکنتیمبیسبالشود،چونبهقولخودش:»همۀ
بازیکنایبیسبالمیلیونرن،درسمنخوندن!ویلتووباباکهلیسانسوفوقلیسانسدارین
نهپولداریننهدرستونبهدردتونمیخوره!«میترسیدمعلمهمکهامریکاییاستبگوید:
»برخالفمیلشبهاوفشارنیاورید،بگذاریددنبالرشتۀموردعالقۀخودشبرود!«این
درس���تهمانچیزیبودکهمینانمیخواستبشنود،پسسکوتکردوراهشراکشیدو

رفت.

نزدیکغروب،منصوربهخانهبرگشت.رفتهبودلبدریابادوستانشتختهنردبازیکند.
امروزبهقولخودشروزآفبود.آخریندستۀلباسهاتویماشنیخشککنماندهبود
ومیناوقتنکردهبودبرودآنهاراازاتاقرختشویخانۀساختمانبیاورد.منجقدوزییقۀ

خانمنواییویکلبۀآستینشتمامشدهبودویللبۀآستنیدومنیمهکارهماندهبود.
منصورازدرنیامدهتودادزد:»مینا!دارمازگشنگیهالکمیشم،شامچیداریم؟«

-صربنمیکنیبچههابیان؟
-نه،یهچیزیبدهتهگرییکنمتابچههاپیداشونبشه!

مینالباسراکنارگذاش���توبساطشامراچید.سرمیزشام،تنهاخودشاندونفرروبروی
همنشس���تهبودند.مدتهابودکهدیگربرنامۀغذاخوردنشانبابچههاجورنمیشد.هر
کس���یتویخانهیکوقتغذامیخورد،برایخودشوهروقتدلشمیخواس���ت.
منصورباکنجکاویازپنجرهبریونرانگاهکردببینداتومبیلیکهمقابلخانهشانتوقفکرد
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مالکیست.تاچشمشبهنیلوفروهرمزوجاناتانافتادگفت:»بازاینوروجکوورداشنت
آوردناینجا؟مگهنگفتممنحوصلۀبچهندارممیناجون؟«

مینابالحنشماتتآمیزیگفت:»باباحیوونیایهشبمیخوانبرنبریون،بچهشونوچیکار
کن؟«

-همونکاریکهماکردیم.بشینخونهبزرگشکن!!
-همونکاریکهماکردیم؟ما؟راس���تیراس���تیروتوبرم.جنابعایل؟!کورش���یماگهما

بچهداریشمارودیدیمحضرتآقا!
منص���وربااعرتاضگف���ت:»بهمنمربوطنیس���ت.منکهرفتمبخوابم،ش���مابفرماینی
بچهداریکننی.خوبحقتهدیگه!ازبیکاریحوصلهاتسرمریه،مجبوریبرایخودتکار

برتاشی!«
مینادرحایلکهبهطرفدرمیرفتگفت:»ماکهنهانیورسریفهمیدیمچیه،نهتولد،نه

رستوران،نهگردش.اقاًلبذارایندخرتهیهچیزیبفهمه!واالاینممیشهایگوانا!«
منصوربرگشتوباتعجبپرسید:»چیچیوانا؟!«
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host country and attacked its leaders whom I held responsible for my own 
misery and that of other Iranians.  I started to search for a new identity, 
and even began to compose poetry with a boldness which surprises me 
today -all this in order to temper my heightened feelings.  In the stage of 
bargaining, I started to address my past mistakes.  I thought that if I were 
to read, to learn, to grow and to increase my awareness, I could make the 
past come alive.  I speculated that if I do things this way, I should expect 
that result.  So I made theories and compared them to others.  Then I got 
frustrated with these unfulfilling efforts and fell into a deep depression.  In 
this period, I became convinced of the futility of all things.  Exhausted, 
withdrawn and in despair I chose to keep silent.  Finally, having survived 
this stage, I found an opportunity to come out of my own shell to look at 
myself, at others, and at the past.  In the course of this transformation, I 
discovered a new image of myself with which I am more at peace today.  
In this stage of acceptance, I learned to speak about myself openly, to de-
scribe my joys, sorrows and anxieties, and to become more intimate with 
my friends and my audiences.  I removed my mask and replaced imagi-
nary names with authentic ones.

During these years of unwanted and imposed exile, my experiences are the 
same as yours.  My words are neither scholarly, literary, mystical nor intel-
lectual.  At times they are not even untold or new.  It is a look at myself and 
at us, a journey which may be worthwhile as are minder and a review for 
those who have tread its path.  But it may also be an occasion for reading 
and reflection for those who have not experienced this journey.  It is the 
passage from our hearth to an inferno that taught us endurance.  We have 
been fellow travelers on this same road.

My silence has been your silence; my cry has been your cry; my experi-
ence your experience; my tears your tears; my smiles your smiles; but I 
have tried to authenticate and record our impressions.

Homa Sarshar
Los Angeles, December 1992

Translated by:
Golnaz Amin Lajevardi



I had seen, heard, or read throughout these years was my most important  
occupation.  Unlike poets, we journalists do not have an propensity for 
poetic license, nor are as creative as novelists, nor as imaginative as art-
ists.  Thus, we experience the everyday events of life with simplicity and 
naturalness, and record our sentiments and feelings as such on paper.  Like 
other ordinary human beings, we have an immediate, spontaneous, and 
mirror-like reaction and our works do not need extensive analysis; they are 
exactly what they seem.

I am very fond of some of these writings, as they are interwoven with 
every fiber of my existence.  They are the unforgettable memories of my 
life.  Towards some of the others which have been written over the past ten 
years -in the words of Nima Youshidj, "In this dark guest house..." - I don't 
feel very close, and perhaps today I would not approve of the perspective 
expressed in them.  But in publishing these notes, I have finally overcome 
the temptation of selection, and put all my cards before you without any 
intervention, in order to share with you also, my own doubts and transfor-
mations.  I have excluded only a few writings because of redundancy.  I 
have also omitted the Sunday memos which consist of readings from great 
thinkers, mystics, and poets of Iran, as they do not represent my own work.

When I was reviewing the past and editing this book over the last few 
months, I noticed suddenly a truth and a reality which confronted me in 
its absolute nakedness.  I realized that these writings reveal my natural 
passage through the five recognized stages associated with loss: denial, 
anger, bargaining, depression, and acceptance.  Psychologists say when 
people lose a loved one, they must go through these five stages in order to 
reconcile themselves with life once more.  Over one decade, I have passed 
through these five stages mourning for my homeland, like someone who 
has lost a loved one, and it seems that in the end, I have accepted that na-
ture and destiny are stronger than me and my will.

At that time when I was denying the catastrophe of the revolution, my pen 
was paralyzed and my tongue silent.  During the state of anger, I started 
to protest with excitement and emotion: I insulted others, and they in turn 
treated me unkindly.  Even though I had chosen to come here I berated my 



PREFACE

"In the Back Alleys of Exile" is the name given to a collection of writings 
that were first published ten years ago as editorials in SHOFAR monthly 
magazine, for which I was the first editor.  These writings later became 
part of a radio program broadcast from Radio Omid and were later trans-
mitted from Radio Omid-E-Iran.

These writings are daily memos and thoughts in view of all that took place 
around me, and are the reactions of an unwanted immigrant facing ev-
eryday life in a new land called America.  As events of necessity happen, 
and distanced from my motherland, the main body of these notes relate to 
incidents taking place in America.  Nevertheless, this collection represents 
the perspectives of an Iranian woman, a journalist caught between the two 
cultures of East and West.  Lost and disoriented and caught in the grips 
of anxiety and nostalgia, she is obliged to rediscover herself through trial 
and error.

These writings took place in three periods.  The first group is comprised 
of, the editorials for SHOFAR from July 1982 to July1983.  In the second 
period are writings from the program "In the Back Alleys of Exile" that 
were broadcast from Radio Omid between January 1984 and June 1985.  
The first two periods make up volume one.  The third period, an addition to 
the program of "In the Back Alleys of Exile" -broadcast from Radio Omid-
E-Iran from February1988 to July 1989- includes a few other articles that 
were written through the end of 1989.  This collection constitutes the sec-
ond volume and represents the culmination of a decade of living in the 
city of Angels.  It evinces a period of great upheaval in an immigrant's life.
As any other professional journalist, honesty in reporting and relaying what 
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