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در سرزمنی ناشناسان، آن قدر ماندم
کز من کسی با چهره ای دیگر پدید آمد...

نادرنادرپور



ميان  گفتار

در ماه  سپتامرب 1992، هنگامی  كه  قرارداد انتشار اين  كتاب  را با ناشر امضا كردم ، قول  دادم  
كه  در ماه  ژانويه  1993 از زير چاپ  در آيد. نگاه  ناباور بيژن  خليلی  نشان  از اين  داشت  كه  

پنداری  نمی دانم  دارم  چه  می گويم . 
ام���روز، در م���اه  مه  1993 - يعنی  ُنه  ماه  بعد - در حایل  كه  س���ه  روز ديگر هر دو جلد در 
كوچه پس كوچه های  غربت  زير چاپ  خواهند رفت ، پس  از پش���ت  سر گذاشنت  يک  دورۀ 
پر تب وتاب  و سراسر كش���مكش  تصحيح  لغات  و كلمات  يا ويرايش  واژگان  دچار  كابوس  
رس���م الخط  فارسی  يا شيوه ی  نگارش  پارسی  شده ام . اواًل يا نخست  دوزبانه  شده ام : بدين  
معنی كه  هرگاه  كلمه ای  عربی  به كار می برم  بالفاصله  يا زود خود را موظف  يا وامدار می بينم  
كه  پارس���ی  س���ره اش  را هم  به كار گيرم . به عالوه  يا افزون  بر آن  شب ها خواب  لغت  يا واژه  
می بينم  و روزها رؤيای  دس���تور زبان  فارسی  وعربی . بني  قال  و مقال  يا بگومگوی  فتحه  و 
ضمه  و كس���ره  و همزه  گير كرده ام ؛ حل  مش���كل  مسأله  و مسئله  و مسئول  و مسؤول  بيچاره ام  
كرده  است ؛ تر و ترين  و بی  و می  و هم  و ها سر به  دنبالم گذاشته اند و از اينكه  چرا برخی  
را به  حال  خود رها كرده ام  و ديگری  را به  اول  يا آخر كلمه  چسبانده ام ، محاكمه  يا داوری ام  
می كنند. خالصه  يا كوتاه  اينكه  هر كدام  با استناد يا پشتگرمی  به  يكی  از نسخ  يا رويه های  

روش  نگارش  خود را محق  يا سزاوار می داند. 
چند ماه  اس���ت  انگشت  سبابۀ  توبيخ كنندۀ  پارس���ی نگاران  لحظه ای  از جلوی  چشمم  كنار 
نمی رود، هرچند تا آنجا كه  در توان  داشتم  نوشته ها را عربی زدايی  كردم  ویل  ديگر نتوانستم  
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آن قدر پيش بروم  كه  زير پرتو را جانشني  تحت الشعاع  و هوده  را جانشني  نتيجه  كنم  و فرنشني  
را به جای  رئيس  بنشانم .

روح  معلم  فرانسوی  سختگير دس���تورزبان  هم  لحظه ای  رهايم  نمی كند كه  فصل  پرهيجان 
 عالمت گذاری  )punctuation( را عاش���قانه  می پرس���تيد و Point و Virgule و Tiret و 
Deux Points و Point-Virgule و Guillemet و Parentheses را چون  جان  ش���يرين  

گرامی  می داشت . می دانم  از اينكه  اين  نشان های  زبان  با عظمت  فرانسه  را اين  چنني  روی  
زبان  فارس���ی  پياده  كرده ام  در گور خويش  می لرزد. ُنه  م���اه  آزگار زندگی  با كلمه  و واژه  و 
درگيری  با قوانني  سردرگم  رسم الخط  فارسی  يا شيوۀ   نگارش  و تغيير فكر يا دگرگونه  كردن  
انديش���ه  و عوض  كردن  امالی  كلمات  يا جابه جايی  نگارش  واژگان  از اين  بنده  كمرتين ، 
انسان  نيمچه  ُخلی  به  وجود آورده  است  كه  از ديدگاه  خود در چمرب بزرگرتين  معضل  دنيوی  

يا گرفتاری  جهانی  گير كرده  است .
 همسر مهربان  ديگر صدايش  در آمده  است  و می گويد: »در يک  گوشۀ كتاب  بنويس ، در 
اين  دوره  و زمانه ، شوهرايی  هم  پيدا می شوند كه  صربشان  با صرب ايوب  برابری  می كند!« و 

من  می گويم : »بردباريشان ، بردباريشان !«
آخر او ُنه  ماه  تمام  با موجودی  زندگی  كرده  است  كه  شبها با محمد معني  و علی اكرب دهخدا 
و ذبيح  بهروز به  بس���رت می رود، روزها را ب���ا پرويز ناتل خانلری  و مصطفی  مقربی  و احمد 
بهمنيار به سر می رساند، صبح ها حافظ  و سعدی و موالنا را تر و خشک  می كند و عصرها با 

اين  استاد زمانۀ نگارش  و آن  معلم  يگانۀ دستور سرگرم  حرف  و گفت  است .
اما پس  از اين  همه  دلربی ها و با همۀ  اين  كوشش ها و آموزش ها و پژوهش ها! امروز به  اين  نتيجه 
 رسيده ام  كه  در ديگ  هفت جوش  رسم الخط  فارسی  هيچ  دو استادی  در يک كتاب  نگنجند و 

هيچ  دو آموزگاری  در يک  مقوله  با يكديگر همزبان  نباشند. به راستی  محشر كربايی  است !
پس  اگر در اين  دو جلد ش���يوۀ  نگارشی  را می بينيد كه  به  دنباله روی  بی چون  و چرا از يک 
مكتب  خاص  نرپداخته  است ، اين  كجروی  را به  ديدۀ  اغماض  بنگريد كه  من  نيز - در اين  
شرب اليهود - سبک  و سياقی  ويژۀ خود آفريده ام . چاره ای  نداشتم ، اگر غير از اين  می كردم  

كتاب  هرگز تمام  نمی شد ویل  همسر مهربان  معتكف  دادگاه  خانواده  می شد.
جنگ  هفتاد و دو ملت  همه  را عذر بنه      چون  نديدند حقيقت  ره  افسانه  زدند
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سالمی  دوباره 

رابطۀ  من  و قلمم ، رابطۀ  بس���یار ویژه ای  اس���ت . ما دو با هم  عالمی  داریم :  گاه  با هم  آشتی  
هس���تیم ،گاه  قهر می کنیم .  گاه  سر سازش  داریم  و  گاه  ناسازگار می شویم .  گاه  من  قلم  را  کنار 
می گذارم ،  گاه  او از من  فرمان  نمی برد و سرسختانه  و  گستاخ  با من  به  لجاج  می نشیند.  گاه  
دست  من  پیش  نمی رود او را در آغوش  بکشد،  گاه  از سرعت ، نرمش  و لغزش  او  که  پیشاپیش  
فکر، روی   کاغذ می غلتد در حریت  می مانم .  گاه  نیز این  باریک اندام  خوش قواره ، در میان  
انگشتان  من  بی حرکت  می نشیند - به  نازی   که  لیلی  به  محمل  نشیند - و هیچ   گوشۀ  چشمی  

بر صاحب  خود نمی افکند.
در ایران  قبل  از انقالب ، من  و قلمم  این  بازی  را  کمرت داش���تیم . قلم  می دانست   که  در ازای  
دس���تمزد باید چیزی  روی   کاغذ تراوش   کند و تا نکند چک  آخر ماه  پرداخت  نمی شود. در 
نتیجه  زیاد ناز  که  نداشت  هیچ ، سر به  زیر و فرمانربدار هم  بود. اما، در این  سرزمني  میزبان ، 
قلم  ناز و ادای  بیشرتی  پیدا  کرده  است . به  راحتی  و همیشه  در دسرتس  نیست .  گاه  نیز سخت  
سرخورده  و عصبانی  تیغ  در نیام  می کشد و سکون  و سکوت  پیش  می گرید. این  اعتصاب  
و قهر بندۀ  صاحب  قلم  با همنشني  شبانه روزی ام ، یا چند روز طول  می کشد، یا چند ماه  و در 
چند مورد  کار به  س���ال  هم   کشید. اولني  بار، این  اتفاق  در تاریخ  شش  اکترب 1978 در ایران  
روی  داد. در  گرماگ���رم  تب  اعرتاض ها، اعتصاب ها و درگریی هایی   که  به  انقالب  انجامید 
- و منجر به  مهاجرت  و  کوچ  من  و خانواده ام  از خاک  وطن  به  امریکا شد - این  سکوت  
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س���ه  سال  و اندی  طول   کشید، درست  تا س���وم  مارس  1982  که  قطعۀ  در آرزوی  بازگشت  را 
نوشتم . این  طوالنی ترین  قهر من  و قلم  بود. پس  از آن ، دعوتی  به  اجرای  یک  سخرنانی  در 
انجمن  ایرانیان  مقیم  ایاالت  متحده  - در نهم  مارس  1982 - بار دیگر شوق  نوشنت  را در 
من  بیدار  کرد. پس  از اجرای  آن  سخرنانی ، دعوت  برای  سردبریی  نشریۀ  شوفار را پذیرفتم  و 

سپس   کار رادیو را شروع   کردم .
ب���ار دوم ، قهر طوالنی  من  و قلم ، در ماه  ژوئن  1985 روی  داد و به  دنبال  آن  تا فوریه  1988 
-یعنی  دو سال  و هشت  ماه - قلم  را به  دست  نگرفتم  و قلم  نیز  کششی  برای  اینکه  سوی  من  
بیاید نش���ان  نداد. در آن  زمان ، همکاری  خود را با رادیو امید برای  مدت  دو س���ال  و اندی  

قطع   کردم  و به  این  ترتیب ، دورۀ  اول  برنامۀ   کوچه  پس کوچه های  غربت  به  پایان  رسید.
از آن  زمان  تا امروز، سفرنامۀ  خاور دور، داستان   کوتاه  مینا و ایگوانا، یک  مطلب  در فصل نامۀ 
 ره آورد و چند سخرنانی  در اینجا و آنجا، مجموعۀ   کاری  بود  که  قلم  رضایت  به  ارائۀ  آن  داد. 

از این  بابت ، این  دو سال  و خورده ای ، سال های   کم باری  بودند.
امروز از نو، دعوت  به  همکاری  با رادیو امید را -  که  به  رادیو امید ایران  تبدیل  شده  است  
و  گروهی  از همکاران  اولیه  از نو در آن  به   کار مش���غول  ش���ده اند - پذیرفتم  و یک  برنامۀ  
رادیویی  و تلویزیونی  مشرتک  را آغاز  کردیم : رادیو امید ایران  و تلویزیون  امید ایران  - هر دو 

روزانه  و زنده .
همزمان  با این  تغیری و تبدیل ه���ا، من  هم  دورۀ  جدید در  کوچه  پس کوچه های  غربت  را در 
روزهای  دوشنبه  اجرا خواهم   کرد  که  امیدوارم  چون  دورۀ  اول  مورد لطف  و توجه  شنوندگان 

 وفادارم  قرار  گرید.
بی شک  قهر و آشتی  من  و قلم  باز هم  ادامه  خواهد یافت ، ویل  اکنون  زمان  آشتی  است .

جمعه  12 فوریه  1988

دوشنبه  15 فوریه  1988
چاپ  یک  مقاله  تحت  عنوان  برادران  سئویل ، در شمارۀ  یازده  فوریۀ  مجلۀ  پرخوانندۀ  رولینگ 
 اس���تونز )Rolling Stones( و در رابطه  با انتخابات  اخری  کرۀ  جنوبی ، بار دیگر مسئله ای  
را در امریکا موضوع  روز س���اخت   که  هرگز از  گرمی  آن   کاس���ته  نمی شود. در واقع ، مبارزان  
راه  آزادی  و تس���اوی  حقوق  نمی گذارند این  آتش  خاموش  ش���ود. در این  مقاله ، نویسنده  
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ب���ا لحنی  توهني آمیز و تحقریکننده  از  کره ای ها س���خن   گفته  و این  ملت  را مورد نوعی  طعنه  
قرار داده  است . وی  از  کره ای ها به  عنوان : »کسانی   که  همه  یک  شکلند، همه  موی  صاف  
سیاه  و صورت  پهن  و  کج ، پوست  سبزه  تریه  و نگاه   گزنده  و یک  ریخت  دارند...« نام  برده  
است . این  سخنان ، جامع�ۀ   ک��ره ای های  لوس آنجل��س  را به  شدت عصبانی   کرد. مای�کل  وو 
)Michael Woo( عضو ش���ورای  شهر لوس آنجلس  -  که  خود یک  امریکایی  چینی تبار 

است  - چند روز پیش  در یک  مصاحبۀ  مطبوعاتی  شرکت   کرد و این  نوشته  را نوعی  توهني  
و تعصب  و نژادپرس���تی  خواند. مجلۀ  رولینگ  اس���تونز ظرف  هفتۀ   گذشته ، آن قدر تلفن  و 
 )Robert Wallace(  نامۀ  شکایت آمیز دریافت   کرد  که  س���ردبری اجرایی  آن  رابرت  واالس
ش���خصاً به  لوس آنجلس  آمد تا با مایکل  وو و سایر رهربان  جامعۀ  آسیایی -امریکایی  این  
شهر دیدار  کند و از آن ها رودررو پوزش  بطلبد. او حتی  برای  نشان  دادن  حسن  نیت  خود و 
صاحبان  مجله ، امکان  شرکت  دانشجویان  امریکایی  آسیایی تبار را، در چندین  دورۀ   کارآموزی  

روزنامه نگاری  در هیئت تحریریۀ  مجله  فراهم  ساخت .
این  حرکت  اعرتاض آمیز و نتیجۀ  مثبتی   که  از آن   گرفته  شد، می تواند سرمشق  بسیار آموزنده ای 
برای  جامعۀ  اقلیت  ایرانی  مقیم  لوس آنجلس  باشد: این   که  در  کشور امریکا، تنها  کار  گروهی  
و س���ازمان یافته  پی���ش  می رود و ح���رف  و اعرتاض  و اظهار عقیده ، بیش���رت از س���وی  آن  
سازمان هایی   که  کارشان  را جدی  می گریند، به  انجام  می رسد. مطمئن  باشید ناظران  سیاسی  
به  اقلیت هایی   که  - از جهت تعداد، آموزش ، پیش���رفت  و  کار - بر جامعه  اثر می گذارند، 

اهمیت  ویژه ای  می دهند.
جامعۀ  ایرانیان  مقیم   کالیفرنیا،  که  شمارشان  به  هیچ  روی   کم  نیست ، یکی  از این  اقلیت هاست . 
نمونه های  بارزی  از توجه  سیاستمداران  و ناظران  سیاسی  و اقتصادی  به  این   گروه  را، ظرف  
چند ماه  گذشته  ناظر بوده ایم . توجه  احزاب  دوگانۀ  جمهوریخواه  و دمکرات  به  جامعۀ  ایرانی  
مقیم  امریکا و سعی  در جلب  نظر این   گروه ،  کوشش  تام  برادیل  شهردار لوس آنجلس  و سایر 
مقامات  شهری  و ایالتی  برای  نزدیکی  با جامعۀ  ایرانی ، توجه  مراکز آموزشی  و دانشگاهی  به  
این   گروه  - از جمله  پژوهش  بسیار  گسرتدۀ  دانشکدۀ  جامعه شناسی  دانشگاه  یوسی ال ای  در 

مورد ایرانیان  مهاجر - همه  نشان  از این  امر دارند.
این  حرکت  مثبت  از س���وی  جامعۀ  میزبان  - اگر با پاسخی  درست ، منطقی ، حساب شده ، 
یکدس���ت  و آگاهانه  روبه رو شود - بی شک  به  س���ود جامعۀ  ایرانی  و در نتیجه  جوانان  و 
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نوجوانان  ما خواهد بود.
النور روزولت  )Eleanor Roosevelt( یکی  از زنان  اس���تثنایی  تاریخ  امریکا،  گفته  است : 

»هیچ کس، بیش  از آنچه  خود اجازه  دهد، تحقری نمی شود.«

سه شنبه  16 فوریه  1988
این  روزها، به  مناسبت  هشتاد و پنجمني  سالگرد تولد صادق  هدایت  نویسندۀ  بزرگ  ایرانی ، 
بیش  از هر وقت  دیگر نام  او را می شنویم  و در باره اش  می خوانیم . صادق  هدایت  نویسنده ای 

 حساس ،  کم حرف  و  گوشه گری بود و نگرشی  ویژه  به  دنیای  خارج  و انسان های آن  داشت .
یادم  می آید روزی  در محضر نادر نادرپور، ش���اعر بلندپایۀ  معاصر، به  مناسبتی  صحبت  از 
صادق  هدایت  پیش   کشیده  شد و نادرپور روایتی  از زندگی  وی  را بیان   کرد  که  تکرارش  خایل  

از لطف  نیست :
همۀ  دوس���تان  صادق  هدایت  می دانس���تند  که  این  نویس���ندۀ  سرش���ناس  هرگز به  موسیقی  
ایرانی   گوش  نمی داد و اغلب  اوقاتش  را با شنیدن  موسیقی   کالسیک  و اروپایی  می گذراند. 
ویل  هیچکس  نمی دانست  چرا هدایت  از شنیدن  موسیقی  ایرانی  خودداری  می کرد. تقی  
تفضلی ، یکی  از دوستان  هدایت  -  که  نوازندۀ  چریه دست  تار بود و در فرانسه  اقامت  داشت  
- چن���دی  پس  از مرگ  وی  برای  نادرپور تعریف   کرد  که  بارها از هدایت  خواس���ته  بود تا 
در  کنار او بنش���یند و به  نوای  موسیقی  ایرانی گوش  دهد ویل  هدایت  سرباز زده  و به  شدت  
مخالفت   کرده  بود. ش���بی  هدایت  بی خرب به  خانۀ  دکرتتفضلی  دوس���ت  خود می رود و در 
حایل   که  بس���یار محزون  و افس���رده  می نمود، در اتاق   کنار او می نشیند. دکرت تفضلی ، بنا به  
عادت  همیشگی ، از جای  برمی خیزد تا قطعه ای  موسیقی   کالسیک  اروپایی  برای  هدایت  
بگذارد. نویسندۀ  شهری معاصر ما، در میان  بهت  و حریت  دوستش ، از او می خواهد تا برایش  
ساز بزند و با سه تار خود قطعاتی  از موسیقی  اصیل  ایرانی  را بنوازد. آن گاه  هدایت ، تا پاسی  
پس  از نیمه ش���ب ، به  نوای  س���ه تار  گوش  می دهد و همچنان  افسرده  و غمگنی  به  دوستش  
می گوید: »اگر من  به  موسیقی  ایرانی   گوش  نمی دهم ، به  این  دلیل  نیست   که  آن  را دوست  
ندارم ، برعکس  خیلی  زیاد به  آن  عالقه مندم . علت  این  است   که  موسیقی  ایرانی  مرا بسیار 
محزون  می کند و تمام  تار و پود وجودم  را می لرزاند.« آن  ش���ب  هدایت  به  خانۀ  خود باز 

می گردد و چند روز بعد خرب خودکشی  او به   گوش  دوستان  می رسد.
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مهدی  اخوان  ثالث ، شاعر معاصر، تحت  تأثری این  روایت  -که  از تقی  تفضلی  شنیده  بود- 
شعر آواز چگور را سرود و در آن ،  گفتۀ  هدایت  را این  چنني  به  نظم  در آورد:

بس   کن  خدا را، ای  چگوری ، بس !
ساز تو وحشتناک  و غمگنی  است .

هر پنجه   کانجا می خرامانی ،
بر پرده های  آشنا با درد،

گویی   که  چنگم  در جگر می افکنی ، این  است 
که ام  تاب  و آرام  شنیدن  نیست ،

این  است !

چهارشنبه  17 فوریه  1988
امروز، نخستني  روز سال  نوی  چینی هاست . این   گاهشماری  - برخالف  تقویم  ایرانی  و سایر 
ملل  آریایی  و جهان  غرب   که  بر  گردش  خورش���ید نظر دارد - بر اساس   گردش  ماه  صورت  
می گرید. چینی ها به  یک   گردش  یا دور اعتقاد دارند  که  هر دوازده  س���ال  یکبار از نو آغاز 
می ش���ود و هر س���ال  را به  نام  یک  حیوان  می خوانند. این  حیوان ها به  ترتیب  موش ،  گاو، 

برب،  گربه ، اژدها، مار، اسب ، بز، میمون ، خروس ، سگ  و خوک  هستند.
برخالف  ما ایرانی ها و غربی ها -  که  پیش���گویی های  س���ال  را بر اس���اس  آن  صورت های  
فلکی   ک���ه  در  گردش  زمني  به  دور خورش���ید، روبه روی  زمني  قرار می گریند بیان  می کنیم  - 
چینی ها اعتقاد دارند  گذشت  هر سال ، وقایعی   که  در آن  سال  رخ  می دهد و افرادی   که  در آن  

سال  به  دنیا می آیند، تحت  تأثری حیواناتی  هستند  که  بر آن  سال  حکومت  می کنند.
این   که  چرا این  دوازده  حیوان  برای  تعیني  سرنوش���ت  زمني  و انس���ان  انتخاب  ش���ده اند، به  
افس���انه ای  برمی گردد  که  در میان  بودایی ها رایج  اس���ت . آن ها می گویند: »روزی  بودا، در 
ش���روع  س���ال  نو، همۀ  حیوان ها را به  خانۀ  خود دعوت   کرد. از بني  تمام  آن ها، تنها دوازده  
حیوان  به  دعوت  او پاسخ  دادند وبه  مالقاتش  آمدند. بودا نیز مقرر  کرد سرنوشت  جهان  به  

دست  این  دوازده  حیوان  باشد  که  - یکی  پس  از دیگری  - هر ساله  ظاهر شوند.«
بر اساس  نظم  چینی ، امسال  سال  اژدهاست ، یعنی  سال  جاه طلبی ها، پریوزی ها، پیشرفت ها و 
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درخشش های  بی نظری، سال  نمایش ها و تظاهرات  خیابانی  و سال  پریوزی ها و شکست های  
تماشایی . منتظر باشیم  و ببینیم  سال  چینی  جدید برایمان  چه  به  ارمغان  می آورد!

پنج شنبه  18 فوریه  1988
در برنامۀ  چند شب  پیش  تلویزیون ،  که  با عده ای  از دانشجویان  ایرانی   گفتگو  کردم ، بچه ها 
آن ق���در صمیمانه  و راحت  حرف  زدند و آن چنان  دقیق  و روش���ن بینانه  به  طرح  مس���ائل  و 
مشکالت  خودشان  - چه  شخصی  و چه  در رابطه  با جامعه  - پرداختند  که  ستایش برانگیز 
ب���ود. جوانان  ما، پرتوان  و پرنریو، پذیرنده  و آماده ، مس���ئول  و آگاه ، به  میدان  نربدی  نابرابر 
رفته اند. اینان ، در مقایسه  با همسن  و ساالن  و همردیفان  امریکایی  خود، از امتیازات  اینجایی  
بودن  به  اندازۀ  الزم  بهره  نمی گریند و برای  دس���تیابی  به  هر هدفی  نیز، باید بیش  از اندازۀ  
الزم   کوشش   کنند. آشکار نیست  فردای  آن ها، در میدان  وسیع  رقابت های   کاری  این  مملکت  
و به  عنوان  یک  اقلیت ، چگونه  خواهد بود. در عني  حال ، بار سنگني  فشار دوگانگی  بني  آنچه  

در بریون  می بینند و آنچه  در خانه  می شنوند هم  روی  دوششان  است .
ما پدر و مادرهای  ایرانی  -  که  اصواًل در مقابل  بچه ها، زیاده طلب  و پرتوقع  هس���تیم  و در 
عني حال  نگران  این   که  ممکن  اس���ت  جوانانمان  زیر بار این  همه  فش���ار زانو خم   کنند - از 
آن ها می خواهیم  براساس  همان  رویۀ  متداول  فرهنگ  ایرانی ، ز  گهواره  تا  گور دانش  بجویند. 
ویل  دنی���ای  بریون  از چهاردیواری  خانه  به  آن ها می گوید، در سیس���تم  س���رمایه داری  این  

مملکت ،  کافی  است  راه  پول  درآوردن  را پیدا  کنی  و از زندگی  لذت  بربی .
چنانچه  داور منصفی  باشیم ، می پذیریم   که  فشار این  جابه جایی  روی  جوانان ، اگر بیشرت از ما 

نباشد، به  هیچ روی   کمرت نیست .

جمعه  19 فوریه  1988
بار دیگر، س���ر و صدا و بوی  تعفن  یکی  دیگر از لجنزاره���ا و مراکز  گول  و فریب  مذهبی 
 امریکایی  درآمد. باز همکاری ،  کشیش���ی  و دش���منی  خنجر به  دست   گرفت  و بر سینۀ  یک  
همکار و  کشیش  تلویزیونی  دیگر زد. به  این  ترتیب  - اگر خدا بخواهد - عاقبت  پایه های  
این  روش  سراس���ر ریای  مذهب  تلویزیونی  متزلزل  خواهد شد. وقتی  می گویم : »اگر خدا 
بخواهد« یعنی  اگر بندگان  ساده لوحی   که  دنباله رو این  دکانداران  عوام فریب  دین  و مذهب  
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هستند، بپذیرند و چشم  را بر حقایق  بگشایند.
جیمی  س���واگارد )Jimmy Swagard(  کشیش  فکل   کراواتی  تلویزیونی  -  که  برق  ساعت  
مچی تمام  طالی  رولکس  )Rolex( او اجازه  نمی دهد تا یک  تماش���اگر حساس  و دقیق  
فریب  اشک های  از پیش  حساب شده اش  را بخورد - بر اثر توطئۀ  یک   کشیش  دیگر  که  به  
ظاهر با او تضاد منافع  دارد، لو رفت . پروندۀ  - به  زعم  مذهبیون  -  گناه آلود روابطش  با یک  
یا چند زن  روسپی  رو شد و دنیای  مسیحیت  امریکایی  را تکان  داد. مطمئنم  به  زودی ، عکس  
و تفصیالت  این  ماجرا را، در روزنامه ها و مجالت  مختلف  امریکایی ، خواهیم  دید. خود 
آقای  سواگارد این  بار، بر خالف  همکار سمجش  جیم  بیکر )Jim Baker(  که  ماه ها در حال  
انکار تهمت ها بود، بالفاصله  در مقابل  جمعی  از مریدانش -  که  از پنجهزار تن  بیشرت بودند 
- حاضر ش���د و اقرار به   گناه   کرد، اشک  ریخت  و طلب  بخشایش  نمود و با  گفنت : »انسان  

جایزالخطاست « موقتاً از  کار  کناره   گرفت  تا آب ها از آسیاب  بیفتد.
بله ، جناب   کشیش  تلویزیونی ! انسان  جایزالخطاست ، ویل  نه  هر انسانی ! نه  آن   کس   که  نانش  
را از راه  نصیحت  و ارشاد مردم  در می آورد و شهرتش  را مدیون  زبان  خوش  و فریبنده اش  
است . تکلیف   کسانی   که  تزویر و ریا می فروشند - و الحمدالله تعدادشان  در همۀ  مذاهب  هم  
فراوان  است  - روشن  است . آن ها می توانند تا روزی   که  لو نرفته اند،  گناه  و خطا  کنند، سپس  
با یک  پوزش خواهی  سر و ته  قضیه  را هم  بیاورند، از بارگاه  الهی  طلب  مغفرت   کنند و باز 
پریوان  خود را بفریبند. آنچه  روشن  نیست  این  است   که   کی  و چه  روزی  مردم  - یعنی  مریدان  
س���اده دل  و پریوان  چشم  و  گوش  بستۀ  این  سالوس ها و اصحاب  ریا - به  خود خواهند آمد 
تا از دنباله روی  نامردان  بی خدا -  که  تکیه  بر جایگاه  مردان  خدا زده اند و به  جای  خدمت  

خلق ، خدمت  خویش  می کنند - دست  بکشند.

دوشنبه  22 فوریه  1988
امروز، دو س���ال  از آن  بامداد وحشتناکی   که  پدر دچار سکتۀ  شدید مغزی  شد می گذرد. آن  
بامداد-حوایل  س���اعت  چهار صبح  - در راهروی  بیمارستان  یوسی ال ای  چند پزشک  و 
جراح  و متخصص  اعصاب  امریکایی  دور ما را  گرفتند و با آرامشی   که  برایمان  باورنکردنی  
بود،  گفتند خونریزی  خیلی  پیش���رفته  است  و نمی توانند  کار مهمی  انجام  دهند. آن ها سعی  
می کردند، با استدالل  دو دوتا چهارتای  امریکایی  و غربی ، به  عده ای  ایرانی ،  که  تنها حس  
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غالب  بر آن ها عشق  بود و عاطفه ، بفهمانند: »تصمیم  برای  زندگی  یا مرگ  بیمار در دست  
شماس���ت . اگر نخواهید، او را عمل  نمی کنیم  که  بیمار پس  از چند س���اعت  از بني  خواهد 
رفت  و اگر بخواهید...« در حال  جمع  و تفریق   کردن  نکات  منفی  و مثبت  بودند  که  همگی  
فری���اد زدیم : »اگر ندارد، نگذارید بمرید، نجاتش  بدهید، عملش   کنید!« پزش���کان  باز با 
خونسردی   گفتند: »بگذارید نتیجه  را با شما در میان  بگذاریم ، او زنده  می ماند ویل ...«باز 
ما توی  دهن  آن ها پریدیم   که : »ویل  ندارد، نگذارید بمرید...« و آن ها را به  نوعی  داخل  اتاق  

عمل  ُهل  دادیم .
دو ماه  پس  از عمل ، پدر از حال  اغما )Coma( درآمد و تا دو ماه  و اندی  پیش ،  که  ش���مع 
 وجودش  به  خاموشی   گرایید - یعنی  ظرف  بیست  ماه  - به  موجودی  تبدیل  شد  که  تنها نفس  
می کشید. بقیۀ   کارها را ماش���ني ها و دستگاه ها برایش  انجام  می دادند و پدر، بی حرکت  و 

بدون  اثری  از زندگی  فعال ، آرام  آرام  نفس  می کشید.
پس  از آن  بارها از خود پرسیدم : »آیا ما تصمیم  درستی   گرفتیم ؟ آیا یک  امریکایی  هم  در این 
 شرایط  همني  تصمیم  را می گرفت ؟ آیا غربی ها  که  فرهنگشان  واقع بینی  و پذیرفنت  حقیقت  را 
- هرچند تلخ  - تشویق  می کند، انسان های بهرتی  هستند یا ما  که  اسری احساسات  و عواطف  
هستیم  و  گاه  خودمان  و آن هایی   که  دوستشان  داریم  را آزار می دهیم ؟« اگر عاطفی  بودن  ما 

ایرانی ها در مواردی  دلپذیر است ، در شرایطی  هم  آزار دهنده  و مزاحم  می شود.
پ���در هرگز این  توان  را نیافت   که  بگوید از این  تصمیم  خانواده اش  راضی  بود یا نه  و مرگ  
یکباره  را به  این  مرگ  تدریجی  شکنجه آور و سراسر شوربختی  ترجیح  می داد یا خری. ویل  
چشم  من  نمی توانست  واقعیت  را روی  صورت  او بخواند و انکار  کند. آن  زمان  می دیدم   که :

پدر آهسته  می مرید،
پدر سر بر نمی دارد پاسخ  دادن  من  را،

من  او را با دو چشم  خستۀ  خفته 
اسری دام  صیاد سیه اندیشه  می بینم .

نفس ها نامنظم ،
سینه  ماالمال  چرک  و خون  و بیماری ،

درون  مغز
لخته های  پرشتاب  پیش تازنده ،
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نشان  درد بر چهره ،
ویل  ُمهر سکوت  بر لب .

چه  جاویدانه  خوابیده  است !

پدر آهسته  می مرید
و در خاموشی  بسرت

یکایک  سرفه هایش ،
گلو را می خراشانند و

تن  تب دار وی  را سخت  می تازند.

پدر آهسته  می مرید،
پدر را من  نمی دانم  خدایا

چسان  از بسرت تاریک  بیماری ،
به  رستاخیز سبز روشنایی ها

رهنمون   گردم .
چرا تقدیر افسونکار بی رحم 
پدر را این  چننی  افتاده  برجا
پذیرفت  و سکوت  مرگبارش 

ارمغان  راه  آخر  کرد؟
پدر را من  نمی دانم 

کدام  داور،  کدام  قاضی 
به  نفرینی  چننی  سنگنی 

اندر  کرد؟
پدر اما،

به   کرداری   که  با او هست  دمساز،
ندارد با  کسی  حرفی 

نه  امایی ، نه  آیا و چرایی ،
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به  فرمان  بردن  آرام  مشغول  است :
»پدر، دستم  به  دستت   گری!«
»پدر، زانوی  خود خم   کن !«

»پدر، سر را بگردان !«
»پدر، چشمان  خود واکن !«
»پدر، چشمان  خود واکن !«

ویل  حاال دگر این  خواهش  من  را
پدر پاسخ  نمی گوید.

پدر آهسته  آهسته ،
تن  رنجور و بیمارش  را،

بسان  سایه ای  لرزان ،

به  زندان  افق های  سیه فام  غم  و تاریکی  و اندوه ،
می کشاند خسته  و خاموش .

پدر هر آن  هزاران  بار می مرید.
ویل  آهسته  می مرید،

چه  معصومانه  می مرید.

سه شنبه  23 فوریه  1988
در میان  جمعی  از دوس���تان ، صحبت  برخی  از  کمبودها و ویژگی های  جامعۀ  ایرانی  بود. به  
نظر بسیاری ، مهم ترین   کمبود در میان  ایرانیان ، نداشنت  ارتباط  صحیح  افراد خانواده  )زن  و 
شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر( با یکدیگر است . سخن  از رودربایستی  و 
حجب  بني ایرانی ها بود  که  نمی گذارد به  راحتی  با هم  در ارتباط   کالمی  و فکری  باشیم ، با 
یکدیگر حرف  بزنیم  ومسائل  و مشکالت  خود را بشکافیم . دوستی  معتقد بود این  مشکل ، 
در این  دیار، هر روز ش���دت  بیشرتی  خواهد  گرفت  و با از بني  رفنت  یکی  از عوامل  ارتباطی  
- یعنی  زبان  - به  زودی  رش���تۀ  پیوند بني  والدین  و فرزندان  بکلی  پاره  خواهد ش���د. وی  
نتیجه گریی  می کرد  که  آموزش  زبان  فارسی  به  بچه ها، باید از برتری  ویژه ای  برخوردار باشد 
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تا، در آینده ای  نه  چندان  دور، این  دو نسل  از هم  بیگانه  نشوند.
با ش���نیدن  اظهار نظر دوستم ، به  این  فکر افتادم   که   گویا ما - در هر شرایطی  - احتیاج  به 
 دس���تاویزی  برای  توجیه   کوتاهی ها و  کمبودهای  خود داریم .  گر چه  زبان  فارسی  و همزبان  
بودن ، یکی  از عوامل  الزم  ایجار ارتباط  بني  دو ایرانی  است ، ویل  به  هیچ روی   کافی  نیست . 

به  قول  موالی  رومی :
ای  بسا هندو و ترک  همزبان            ای  بسا دو ترک  چون  بیگانگان 

سخن  نگفنت  با یکدیگر، ناتوانی  در بحث   کردن ، از یکدیگر رودربایستی  داشنت ، تردید در 
ابراز عقیده ، بی توجهی  به  مشکالتی   که  سکوت  به  دنبال  می آورد، بی مسئولیتی  و الابایل گری  
و...ارتباط  صحیح  بني  افراد را غریممکن  می سازند  که  همزبان  نبودن ، تنها یکی  از آن هاست . 
اگر ما نگران  این  هستیم   که  بني  افراد خانوادۀ  ایرانی ، آن  ارتباط  الزم  وجود ندارد - و به  این  
مشکل  هم  در این  مملکت  پی  برده ایم ، چون  اینجا سرزمني  ارتباطات  و راحت  سخن   گفنت  
از احس���اس  و تمایالت  و نظریات  است  - باید ریشه اش  را در عوامل  بی شماری   که  چند 
نمونه اش  را به  عنوان  مثال  برشمردم ، جستجو  کنیم . اگر بپنداریم   که  تنها با فرستادن  بچه ها 
به   کالس  زبان  فارس���ی  مسئله  حل  می شود و بار مس���ئولیت  از روی  دوش های  ما برداشته ، 

سخت  در اشتباهیم .

چهارشنبه  24 فوریه  1988
ایرانیان  باستان ، روزهای  بسیاری  را، به  انگیزه های   گوناگون ، جشن  می گرفتند و به  شادی 
 می نشس���تند. در  کنار دو جشن  بزرگ  و شادی آفرین  سده  و نوروز -  که  اویل  از دهم  بهمن  
ماه  تا پایان  اسفند، پنجاه  روز و پنجاه  شب  طول  می کشید و طالیۀ  نوروز و نوبهار به  شمار 
می رفت  و دومی   که  سرآمد همۀ  جشن های  ایرانی  است  - یکی  هم  جشن های  دوازده گانه  
بود. ایرانیان ، در هر ماه  از سال ، به  روزی   که  نام  آن  ماه  با آن  روز برابر می شد، دست  از  کار 
می کش���یدند و به  سور و ش���ادی  می پرداختند. از این  جشن های  دوازده گانه  -  که  هر یک  
در ماهی  برگزار می ش���د - تریگان ، مهرگان ، بهمنگان  و اسفندگان  یا سپندارمذگان  از سایر 

جشن ها زیباتر و دل انگیزتر به  نمایش  در می آمد.
امروز، پنجم  اس���فندماه  یعنی  روز اس���فند از ماه  اسفند اس���ت . ایرانیان  باستان  این  روز را 
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مردگریان  یا مژده گریان  نام  می دادند و جش���ن  می گرفتند. این  جشن  ویژۀ  زنان  بود. در این  
روز زنان  به  مردان  چریه  می شدند، به  آن ها فرمان  می راندند، آنچه  آرزو در طول  سال  در دل  
اندوخته  بودند از شوهران  خود می خواستند و آنان  هم  ناگزیر به  فرمانربداری  بودند. به  این  
ترتیب  در ایران  باستان ، قبل  از تمام   کشورهای  متمدن  غربی ،  گهگاه  برنامۀ  تساوی  حقوق  زن  

و مرد پیاده  می شد.

روز مردگریان  به  آن  عدۀ  اندک  از زنان ،  که  هنوز قادرند روزی  از س���ال  را از آنِ  خود داشته 
 باش���ند و بر مردان  حکم  برانند، مبارک  باد! می دانم  بس���یاری  هنوز خواب  این  روز را هم  

نمی توانند  ببینند!

پنج شنبه  25 فوریه  1988
خوب  باالخره  در ارمنس���تان  هم  شلوغ  ش���د. عاقبت  ناله ها و شکوه هایی   که  چند دهه  به  
صورت  پراکنده  و از  گوش���ه  و  کنار دنیا به   گوش  می رس���ید، تبدیل  به  فریاد شد و از حلقوم  
ساکنان  ارمنستان  بریون  آمد. سالیان  زیاد نام  جنبش  رهایی  ارمنستان  را می شنیدیم  و شاهد 
فعالیت های   گوناگون ، برای  آزادی  ارمنس���تان  یا استقالل  این  جمهوری  روسیۀ  شوروی ، در 
این  سوی  و آن  سوی  بودیم . در ایران  نیز،  گروه  زیادی  از ارامنۀ  وابسته  به  حزب  داشناک ، با 
سرسختی  خواهان  استقالل  ارمنستان  و جدایی  قره باغ  و نخجوان  از جمهوری  آذربایجان  
و پیوسنت  مجدد به  سرزمینی  بودند  که  رؤیای  استقاللش  را در سر می پروراندند. این   گفته ها 
-  که  در سال های   گذشته ، حتی  از سوی  خود ارامنۀ  مبارز هم  به  نوعی  آرمان گرایی  و آرزوی  
دست نیافتنی  تعبری می شد - در اثر پشتکار و از پای  ننشسنت  آن هایی   که  این  آرزو در قلبشان  
همچنان  زنده  و واال بود، به  صورت  یک  حرکت  جمعی  درآمد. به  درست  یا غلط  بودن  این  
خواسته  و بجا یا نابجا بودن  آن ، فعالً  کاری  نداریم . نکتۀ  مهم  این  است   که  وقتی  در دل  یک  
ملت ، یک   گروه ، یک  اجتماع  و در مقیاس   کوچک تر یک  فرد، شور و هیجان  رسیدن  به  یک  
هدف  فروکش  نکند، باالخره  دیر یا زود آن  خواسته  عملی  خواهد شد. از 24 آوریل  1914، 
روز قتل  عام  ارامنه  و از سال  1923، زمان  جدایی  قره باغ  و نخجوان  از ارمنستان ، بیش  از نیم  
قرن  می گذرد ویل  آن  آتش  زیر خاکسرت، تازه  دارد زبانه  می کشد. در عمر یک  انسان ، سال ها 

و دهه ها زیاد و طوالنی  هستند، ویل  در زندگی  ملت ها بسیار ناچیزند.
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جمعه  26 فوریه  1988
ویکتور هوگو شاعر و نویسندۀ  برجسته  و طراز اول  قرن  نوزدهم  فرانسه  -  که  امروز مصادف  
با یکصد و هشتاد و ششمني  سالروز تولد اوست  - یکی  از مشاهری استثنایی  تاریخ  ادبیات  
جهان  اس���ت . او  که  به  خاطر آثار برجس���ته  و طول  عمرش ، به  علت  پرباری  و نبوغش  و به  
دلیل   گوناگونی نوشته هایش ، بر سراسر قرن  نوزدهم  فرانسه  استیال دارد، اگر یکی  از رهربان  

جنبش های  فکری  فرانسه  نباشد، معرف  و بیانگر ارزندۀ  این  جنبش هاست .
هوگو باور داش���ت  رسالتی  بر عهده  دارد و نباید از ابراز عقیدۀ  سیاسی ، جبهه   گرفنت  و بیان 
 اعتقادات  خود هراس  داشته  باشد و خود نیز با فعالیت  شدید سیاسی ، پای  این   گفته  را صحه 

 می گذاشت .
آنچه  از زندگی  ویکتور هوگو می تواند - در این  زمان  - برای  ما قابل  توجه  و اهمیت  باشد، 
این  است   که  وی ، بهرتین  و واالترین  آثار خود را در تبعید به  وجود آورد. بسیاری  معتقدند  که  
تبعید و ضربۀ  سنگني  ناشی  از آن  - به  دنبال  ضربۀ  مرگ  لئ��وپول��دین  )Leopoldine( دخرت 
جوانش  - از هوگوی  میانسال ، ادیبی  برجسته  ساخت . به  نظر ناقدان  ادبی ، دوری  از وطن ، 

جابه جایی  و عشق  به  انجام  رسالت ، به  آثار هوگو عظمت  ویژه ای  دادند.
گاه  انسان  با یادآوری  این  حقایق  تاریخی ، و مقایسۀ  بني  آنچه  در  گذشته  بود و آنچه  در حال 
 می گذرد، به  خود اجازۀ  نتیجه گریی  می دهد. اگر هم  نتواند به  نتیجه  برس���د، سئوال هایی  
در ذهنش  به وجود می آیند. »آیا شاعران ، نویسندگان  و هرنمندان  ما هم ، در این  دهۀ  تبعید 
و دوری  از وط���ن ، همان گونه   که  انتظار می رفت ، به  پختگی ،  کمال  و رش���د فکری  و هرنی  
رسیده اند یا نه ؟«، »آیا آثاری که  از اینان  می بینیم  و می شنویم  و می خوانیم ، نشان دهندۀ  این  
تحول  فکری  هستند یا خری؟«، »آیا انقالب  ایران ، جابه جایی  و دوری  از وطن ، بر  کارهای  
ادبی  و هرنی  ش���اعران ، نویس���ندگان  و هرنمندان  ایرانی  تبعیدی  اثری  مثبت  داشته  است  یا 
منفی ؟« به   گمانم  این  پرسش ها ارزش  آن  را داشته  باشند  که  نقدنویسان  ادبی  و هرنی  دست  

به  بررسی  و پژوهشی  اساسی  بزنند.

شنبه  27 فوریه  1988
امروز از پری  س���کندری ، دوست  و همکار قدیمم  در مجلۀ  زن  روز، نامه ای  داشتم . پری   که  
چند سال  قبل  از انقالب  از ایران  رفت ، هم اکنون  در پاریس  اقامت  دارد.  گهگاه  و نه  مرتب ، 
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برای  هم  نامه  می نویسیم  یا تلفنی  صحبت  می کنیم . پری  در یکی  از رادیوهای  فارسی زبان  
موج   کوتاه  -  که  از خارج  برای  ایرانیان  برنامه  پخش  می کند - به   کار مش���غول  است . نامۀ  
امروزش  را از قاهره  برای  من فرستاده  و در آن  به  نکات  جالبی  اشاره   کرده  است . پری  نامه اش  

را چنني  آغاز می کند:
همای  عزیزم  سالم ،

گمان  می کنم  از آن  اولنی  روزی   که  با هم  آشنا شدیم  شاید بیشرت از هجده  سال  بگذرد. در این 
 میان  سال ها همدیگر را ندیدیم ، اما تو برای  من  همیشه  به  عنوان  آدمی   که  خیلی  دوستش  دارم  
باقی  ماندی ، می دانی ؟ از بس  در این  سال ها مرگ  دوستی ها، احساسات  و دلبستگی ها را 
دیده ام ،  گاه  وقتی  به تو فکر می کنم  به  خودم  می گویم : چه  بهرت  که  هما را  کم  دیده ای  و بدین  

ترتیب  همیشه  می توانی  او را از خوب ترین ها و دوست ترین ها بدانی ...
می دانی  هما جان ، این  سال های دربدری ، آوارگی ، سرگردانی ، بیکاری   که  خیلی  بدی های  
دیگر را هم  به  دنبال  داشت ، یکی  دو چیز را در من  تغیری نداده  است : یکی  احساساتی  را  که  
نسبت  به  خیلی چیزهای  حتی  بسیار نادیدنی  داشتم  و دیگری  میل  مرا به  دیدن ، دل  به  دریا 

زدن  و خطر  کردن . شاید برای  همنی  است   که  حاال در این   گوشه  از دنیا هستم ...
در روزهای  آخری   که  در پاریس  بودم ، نامۀ   کوتاهی  از تو داش���تم  با یک  خرب بد، خرب مرگ  
پدر.خیلی  متأسف  شدم  و از طرف  دیگر، با آنچه   که  بر سر او آمده  بود، مرگ  خودش  یک  
نوع  آرامش  بود.  گاه  وقتی  روزنامه ها را می خوانم  و می بینم  آه ، این  یکی  مرد، وای ، آن  یکی  
سکته   کرد، عجب ،آن  دیگری ... خیلی  دلتنگ  می شوم . چه  می توانم  بگویم  جز اینکه  آرزو  کنم  

غم  دیگری  برای  تو پیش  نیاید.
ی���ک  ماه  پیش ، مجددًا به  قاهره  آمدم  و در همان  پنج  روز اول  ورود به  این  ش���هر عجیب ، 
یک   گاری  مرا زد و  کارم  به  بیمارستان   کش���ید. اینجا از زمنی  و آس���مان ، اسب  و  گاو و االغ  
و  گاری  و تاکس���ی  و اتوبوس  می بارد و تو هرگز نمی توانی  بدانی   که  اتومبیل  از  کدام  طرف  
خواهد آمد. هیچ  راهی نیس���ت   که  دو طرفه  و چهار طرفه  نباش���د. با این  همه ، وقتی  ده  ماه  
پیش   که  در این  شهر بودم  را با امروز مقایسه  می کنم ، می بینم  چقدر  کارهای  ساختمانی ، پل ، 
جاده ، بیمارستان  در این  شهر شده  است . اگر این  رژیم  جنایتکار نمی آمد، امروز شاید وضع  
ما خیلی  بهرت بود، یا نابسامانی هایی  را  که  در مملکت  موجود بود، شاید می شد با اصالحاتی  
درس���تش   کرد... اینجا هجوم  وحشتناک  حجاب  اسالمی ، بیداد می کند.  کمرت دخرت و زنی  
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را می بینی   که  خود را در چند مرت پارچه  نپیچانده  باش���د. ریش  تقریبًا ممنوع  است ، اما از 
نگاه های  خشمگنی  و حالت  عوضی  خیلی  از حزب اللهی های  مصری  می توانی  بفهمی   که  
در این  مملکت  چه  خرب است . به  هر حال  اگر روزی  اتفاقی  بیفتد، ما از اولنی  قربانی های  

آن  خواهیم  بود...



وطن بازیافته

دوشنبه  7 مارس  1988
من  یک  زن ، یک  ایرانی  و یک  روزنامه نگار هستم . هیچگاه  در طول  زندگی ، تا این  اندازه  
و همزمان  به  این  سه  ویژگی  خود افتخار نکرده  بودم . دیروز زنان  ایرانی ، هموطنان  غریتمند 
من ، چون  همیشه ، در صحنۀ  مبارزه  و تظاهرات  ضدجنگ  خارج  از  کشور - چه  از نظر تعداد 
و چه  از نظر نریو و  کوشش  و فعالیت  و شور - سرآمد بقیه  بودند. از اینکه  یک  زن  ایرانی  
هس���تم ،  گرمای  مطبوعی  سراسر بدنم  را فرا  گرفته  است ،  گرمایی   که  سال ها از وجودم  رخت  

بربسته  بود و برودتی  دل  ناپسند جانشني  آن  شده  بود.
زنان  شایستۀ  ایرانی ، هموطنان  خوبم ، آفرین  بر شما! به  همۀ  شما افتخار می کنم  و از اینکه  
یکی از شماها هستم  به  خود می بالم . از روزنامه نگار بودن  خود نیز مغرور و سربلندم. عاقبت 
جنبشی راستني و در جهت درست، در این شهر به راه افتاد. خوشحالم   که  تجربۀ  روزنامه نگاران  
حرفه ای  در این  موقعیت  حس���اس  به  درد آغاز حرکت  دوست داشتنی  هموطنانمان  خورد. 

ای   کاش  این  خواب  نباشد!
رومن  روالن  )Romain Rolland( می گوید: »اندیشه   کافی  نیست . اندیشۀ  درست  باید به  
اقدام  منتهی  شود. اقدام  پایان  اندیشه  است . هر اندیشه   که  به  سوی  اقدام  متوجه  نباشد، نوعی  

سرتونی  و خیانت  است .«



هما سرشار 20

سه شنبه  8 مارس  1988
از بامداد امروز، به  اتفاق  باربد طاهری  همکار فیلمربدارم ، به   گوشه  و  کنار شهر لوس آنجلس  
سر می زنیم . امروز اعالم  عزای  عمومی  شده  است  و همۀ  ایرانیان  محل   کسب  و  کار خود را 
تعطیل   کرده اند. خیابان های لوس آنجلس ، به  ویژه  آن  نقاطی   که  ما عازمش  هس���تیم ، حال  و 
هوای  دیگری  دارند. صاحبان  مشاغل  ایرانی  این  شهر، به  پریوی  از سنت  و روش   کار رایج  
در ایران  و با توجه  به  نوع   کار خود، در یک  محله  یا منطقۀ  خاص   گرد آمده اند - درست  مثل  
تهران . خیابان  السینگا )LaCienega( شما را به  یاد خیابان  فردوسی  و فرش  فروش های  آن  
خیابان  می اندازد  که  سراسر منطقه  را اشغال   کرده  بودند. خیابان  وست وود بیشرت شبیه  سه راه  
شاه  و خیابان  پهلوی  خودمان  است .محوطۀ  چمن  ساختمان  فدرال  نیز این  هفته  انسان  را به  
یاد  کافه  ش���هرداری  و شبهای  پرجنب  و جوش  آنجا می اندازد. به  همني  دلیل  امروز، حال  و 
هوای  لوس آنجلس  به  جانت  می نشیند. یکباره  حرکتی  آشنا می بینی . به  یاد روز تعطیل  شهر 
خودت  می افتی  و فراموش  می کنی  آن  شهر را سال هاست  ندیده ای . به  هیجان  می آیی  و در 
حایل   که  می دانی  این   کار، حرکت  چرخ دنده های  سیاس���ت  جهانی  را نه  سریع تر و نه   کندتر 

می کند، نور امیدی  در دلت  روشن  می شود.
وقتی  به  خانه  باز می گردم ، با شور و هیجان  از آنچه  دیده ام  حرف  می زنم . پسرانم ،  که   گویی  
تنها از س���ر احرتام  دارند به  حرف هایم   گوش  می کنند، واکنش���ی  از خود نشان  نمی دهند. 
عاقبت  پس  ازسخرنانی  طوالنی  من ، سپهر می گوید: »این  ایرانی بازیا به  درد اینجا نمیخوره ، 
این   کارا چه  فایده ای  داره ؟!« با آن ها به  بحث  می نشینم  ویل  هر دو را از ماجرا دور و به  اصل  
قضیه  بی عالقه  می بینم . معتقدند این   کارها هیچ  فایده ای  ندارد. از سر میز شام  با دلخوری  
بلند می شوم  و به   گوشۀ  دیگر خانه  پناه  می برم . برای  هزارمني  بار متوجه  می شوم  رشتۀ  ارتباطی  

جوان ها با  کشورشان  قطع  شده  است  و غم  سنگینی  در دلم  النه  می کند.

چهارشنبه  9 مارس  1988
امروز بیش  از چهار بار، به  دالیل  مختلف ، سراغ   گروهی   که  اعتصاب  غذا  کرده  بودند رفتم . 
آخرین  بار تا حوایل  ساعت  دوی  بعد از نیمه  شب ، پیش  آن ها ماندم . در آن  ساعت  شب ،  گروه  
زیادی  دورشان  حلقه  زده  بودند و  کمک  می کردند هوای  بسیار سرد و باد تند نیمه  شب  را 
-  که  تا مغز استخوان  انسان  رسوخ   کرده  بود - از یادشان  بربند. مردم  مرتب  با اتومبیل هایشان  
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می آمدند و برای  اعتصاب   کنندگان  باالپوش  و پتو و  گرمکن  می آوردند. هوا بدجور س���رد 
بود، سرمایی   که  هیچ   کس انتظارش  را نداشت . پنداری  طبیعت  و انسان ها در این  هفته  دست  
به  دس���ت  هم  داده  بودند تا ما ایرانی ها را به  هم  نزدیک تر  کنند. در آن  س���اعات  دیروقت  
شب ، محبت  و عشق  و دوستی  در محوطۀ  چمنی   که  بچه ها اسمش  را »زمني «  گذاشته اند، 
فضای  خایل  بني  زمني  و آسمان  را با  گرمای  مطبوعی  پوشانده  بود. هرچند لب ها و دست ها 
می لرزید، قلب ها از عشق و محبت به تپش درآمده بود. در آن  نیمه  شب  سرد، مرد مسنی  از راه  
رسید  که  جعبۀ  بزرگی  را روی  دوشش  حمل  می کرد. از خود پرسیدم : »این  ایرانی  دیگر چه  
آورده  است « و نتوانستم  حدس  بزنم . وقتی  در جعبه  را باز  کرد، دیدم  بیش  از سی  عدد  کیسۀ  
آب   گرم  آماده  برای  بچه های  اعتصابی  آورده  است . چه  فکر قشنگی  و چه  محبت  دلچسبی ! 
بحث  و  گفتگو در هر  گوش���ۀ  محوطۀ  چمن  برقرار بود. اگر نقاشی  بخواهد این  منظره  را به  

تصویر بکشد، باید بر آن  نام  آشتی  بگذارد - یک  آشتی  شورانگیز.

پنج شنبه  10 مارس  1988
س���ر میز صبحانه ، ب���از از جریان  اعتصاب  غذا و تظاه���رات  ایرانی ها می گویم . از جنگ  
می گویم  و بمباران . دو پسرم  این  بار  کنجکاوند. از این   که  اعتصابیون  چگونه  سراسر شب  به  
آن  سردی  را  گذرانده اند می پرسند و از این   که  مردم  چه   کردند. حال  و روحیه شان  نسبت  به  
دو روز قبل  تغیری  کرده  است  ویل  سپهر، همچنان  سرکش  می گوید: »این   کارا فایده  نداره ، این  
امریکاییا اصلن به  این  حرفا  گوش  نمیدن . من  تو دانشگاه  می بینم   که  چقدر همه  به  بقیۀ   کشورا 
بی توجهن !« هومن   کمی  نرم تر اس���ت  و می گوید: »باید با رادیو تلویزیونا تماس   گرفت  و 
اونارو خرب  کرد وگرنه  تظاهر  کردن  واعتصاب  غذا  گوش���ۀ  چمن  وس���ت وود، به  درد  کس���ی  
نمیخوره .« با بعضی  حرف هایشان  موافقم  و با بعضی  مخالف . مخالفت  را  کنار می گذارم  
و به  آن ها  گوش  می دهم ، تأییدش���ان  می کنم  و در دل  رضایتی  دارم   که  حداقل  نسبت  به  این  
مسئله   کنجکاو و عالقه مند شده اند. می گویم : »شمام  کاری  بکنني . تو دانشگاه  راه پیمایی  راه  
بندازین !« هر دو آخرین  لقمه  را در دهان  می گذارند و می گویند: »ما امتحان  داریم !« و از 

آشپزخانه  خارج  می شوند.
در وسط  راه ، هومن  برمی گردد و می گوید: »بهشون بگو شعار انگلیسی  بدن ، روی  پالکاردها 
به انگلیس���ی  بنویسن . بهرته !« می گویم : »راست  میگی ! فکر خوبیه !  گام  اول  برداشته  شد، 
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بچه ها عالقه مند شده اند.

جمعه  11 مارس  1988
امروز پنجاهمني  س���الگرد اشغال  اطریش  از س���وی  نازی ها بود. به  همني  مناسبت   کورت  
والدهایم  )Kurt Waldheim( رئیس  جمهور اطریش  -  که  این  روزها مورد سؤال  بسیاری  
از مردم  جهان  قرار  گرفته  است  و مطبوعات  و رادیو تلویزیون ها از سوابق ، و همکاری اش  با 
حزب  نازی  مطالب  مختلفی  پخش  می کنند- فرصت  را مغتنم  یافت  و در یک  پیام  و چند 
مصاحبۀ  مطبوعاتی  از  گذشتۀ  خود صحبت   کرد. والدهایم  امروز، برای  اولني  بار، از  گذشتۀ  
خود با نارضایی  و ندامت  س���خن  راند و ضمن  ابراز پش���یمانی  و پوزش  - پس  از آن  همه  
مقاومت  و تکذیب  شایعۀ  همکاری  با نازی ها-  گفت : »انسان  در برخی  شرایط ، وادار به  
انجام   کاری  می شود  که  شخصاً عالقه ای  به  آن  ندارد، ویل  متأسفانه  باید برای  بقای  خود تن  
به  انجامش  بدهد. در زمان  جنگ  و شرایط  حاکم  بر آن ، بسیاری  از انسان ها به  ناچار  کارهای  
خالف  میل  خود می کنند و سایرین  باید این  اجبار را درک   کنند و موقعیت  آن  اشخاص  را 

بفهمند.«
این  معذرت خواهی  محرتمانۀ  آقای  والدهایم  - به  منظور حفظ  صندیل  ریاست  جمهوری 
 اطریش  - و قیافۀ  حق  به  جانب  او، در من  بیننده  و ناظر تنها یک  حس  را زنده  می کند: 
ترحم  به  انسانی  که  اسری قدرت  و شهرت  و امتیازات  ناشی  از آن  است  و برای  حفظ   کردنش  
دست  به  هر  کاری  می زند.  کورت  والدهایم ، مثل  بچه های   کوچکی   که  خطر از دست  دادن  
اسباب بازیشان  را حس کرده  باشند، به  هر ترفندی  متوسل  می شود تا به  پیکار با مخالفان  
یا دش���منانش  برپدازد. اول  نفی  و تکذیب ، بعد تأیید و پوزش . خدا می داند مرحلۀ  بعدی  
چه  خواهد بود. در هر حال  او هم  مثل  هر صاحب  قدرت  دیگری ، عاشق   کرسی  رهربی  و 

ریاست  است  و می خواهد به  هر قیمتی  آن  را حفظ  کند.

شنبه  12 مارس  1988
امروز تعطیل  آخر هفته  است  و بچه ها صبح  دیرتر بیدار می شوند. تا آن ها از خواب  برخیزند، 
سری  به  زمني  و اعتصابیون  می زنم  و برمی گردم . روحیه شان  خوب  است  و حال  جسمیشان  
بهرت از آنکه  انتظار می رفت . لب هایشان  خشک  و متورم  و پوست  صورتشان ، در اثر آفتاب  و 
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وزش  باد، ترک  خورده  و قرمز شده  است . سفیدی  چشم هایشان   کمی  مات  به  نظر می رسد. 
مردم  همچنان  دور آن ها هستند،  گروهی  می روند،  گروه  دیگری  می آیند. تنهایشان  نمی گذارند. 
امروز تعداد زیادی  جوان  به  محوطۀ  چمن  آمده اند و دارند برای  اعتصابیون   کار می کنند تا 
ترتیب  تظاهرات  فردا را بدهند. همه  شور و هیجان  زیادی  دارند و می دانند قرار است  فردا 

اتفاق  مهمی  روی  دهد.
به  خانه   که  برمی گردم ، هومن  پش���ت  تلفن  نشس���ته  است  و دارد به  انگلیسی  با  کسی  حرف  
می زند. متوجه  می ش���وم  بحث  از اعتصاب  اس���ت  و تظاهرات .  گوشم  را تیز می کنم ،  گویا 

دارد  کسی  را مجاب  می کند به  تظاهرات  بیاید. منتظر می مانم  تا تلفنش  تمام  شود. 
کمی  عصبانی  به  نظر می رسد، می گوید: »به  هر  کدوم  از این  تلویزیونا زنگ  می زنم   که  بیان  
از تظاهرات  ش���ما برنامه  بگرین ، میگ���ن  We are not interested - واقعاً این  امریکاییا 

خیلی ...« بعد به  انگلیسی  و فارسی   کمی  بد و بریاه  می گوید و راهش  را می کشد  که  برود.
مقابلش  می ایستم  و می گویم : »چرا عصبانی  هستی ؟«

می گوید: »همه شون  جواب  رد میدن !«
می گویم : »مگه  تو  که  خودت  ایرانی  هستی  و تظاهرات  به  تو و مردم  خودت  مربوطه ، به  این 

 تظاهرات  جواب  مثبت  دادی ؟«
می گوید: »باز شروع   کردی ؟ صد دفعه   گفتم  این   کارا فایده  نداره . باید روزنامه  و تلویزیون 

 امریکایی  بنویسه  و بگه  تا مردم  بفهمن . اینام   که   گوششون  بدهکار نیس ! می بینی   که !«
به  حال  خود رهایش  می کنم  تا  کاری  را  که  خود به  خود آغاز  کرده  و حرکتی  را  که  از خویش 

 نشان  داده  است  آن گونه   که  دوست  دارد دنبال   کند.

یکشنبه  13 مارس  1988
ساعت  دوازده  ظهر است . لباس  پوشیده ام  و آماده ام  تا به  زمني  تظاهرات  بروم . ضبط  صوت  
و وس���ایل   کارم  نیز حاضر است . مقابل  تلویزیون  نشسته ام  و برنامه ها را تماشا می کنم  ویل  
حواسم  جای  دیگر است . از بریون  خانه ، سر و صدای  چکش  و  کوبیدن  چیزی  را می شنوم  و 

نمی دانم  قضیه  از چه  قرار است .
پس  از چند دقیقه  هومن  را می بینم   که  - یک  چوب  بلند و یک  پالکارد بزرگ  به  دس���ت  
- وارد اتاق  می شود و می گوید: »من  رفتم ! بلوز و شلوار مشکی  به  تن   کرده  است  و روی  
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Peace Please : پالکارد خود درشت  نوشته  است
می گویم : »کجا؟«

می گوید: »فدرال  بیلدینگ .«
می خواهم  از جا برپم  و در آغوشش  بگریم  و سر تا پایش  را غرق  بوسه   کنم . ویل  خودداری 

 می کنم  و می گویم : »چه  فایده ای  داره ؟ مگر این  ایرانی بازیا نتیجه ای  داره !«
می فهمد  که  دارم  سر به  سرش  می گذارم . می گوید: »مگه  تو نمیای ؟«

لبخندی  می زنم  و جواب  می دهم : »چرا پس���رم ، منم  میام . ویل  حاال زوده  دو ساعت  دیگه  
مرییم . اول  ناهارتو بخور!«

به  طرف  آش���پزخانه  می رود. من  نفس  عمیقی  می کشم  و پشتم  را به  صندیل  تکیه  می دهم . 
ساعت  دوازده  ظهر یکشنبه  13 مارچ  1988، پسر من ، وطنش  را  که  ُنه  سال  پیش   گم   کرده  بود، 

بازیافت  و از نو به  یاد آورد.
ساعت  سه  بعدازظهر یکشنبه  13 مارچ  1988، صدها پسر و دخرت جوان  ایرانی  دیگر وطنشان 

 را،  که  ُنه  سال  پیش   گم   کرده  بودند، باز یافتند و از نو به  یاد آوردند.

دوشنبه  21 مارس  1988
دیدید؟ فیلم های  خربی  یکی  دو روز اخری را می گویم . حمالت  ش���یمیایی  به  شهر حلبچه  
و  کردهای  عراقی ؟ وای   که  چه  تکان دهنده  و فجیع  بود! اجس���اد ورم کرده  و خش���ک  شدۀ  
انسان هایی   که  ندانستند چگونه  قربانی  شدند! آیا می بایست  چنني  فاجعه ای ، با این  ابعاد و 
وسعت  روی  دهد تا دوربني های  فیلمربداری  خربنگاران  به  سوی  آن  ناحیه  برگردند؟ چگونه  
می توان  تحمل   کرد؟ از شما می پرسم ، آن  زمانی   که  جلوی  این  تصاویر میخکوب  شده  بودید 
یا اش���ک  از چش���مانتان  جاری  بود،یک  آن  فکر  کردید  که  این  انسان ها از آن   کشور دشمن  
هس���تند؟ چنني  اندیشه ای  حتی  برای  یک  لحظه  به  مغز من   که  خطور نکرد. برای  من ، همۀ  
آن ها انسان  بودند و همني  بس  بود. انسان هایی بیگناه  و عاشق  زندگی ، با دلهای  لربیز از امید 
به  آینده ،  که  نمی خواس���تند بمریند. در حرکات  خشک  شدۀ  اجساد، فرار از مرگ  و  کوشش  
برای  رهایی  به  روشنی  نمایان  بود. آن ها می خواستند برای  خود و خانواده شان  زنده  بمانند 
و  کسی  هم   کاری  به   کارشان  نداشته  باشد. من  یک  انسان  سیاسی  نیستم ، نمی خواهم  هم  باشم . 
با تمام  وجود به  ارزش  انس���ان ها، به  عدالت  و آزاداندیشی  ایمان  دارم . نمی دانم  چه   کسی  
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چ���ه  چیزی  می خواهد، ویل  من  صلح  می خواه���م  - خیلی  زیاد - برای  همه ، در همه  جا. 
برای من  مجازات  خطاکار، غرامت  جنگی ، پوزش خواهی  بني المللی  و این  حرف ها فقط  
یک  دلخوش���ی  بچگانه  است  و الغری. اگر فرزند جوان  مادری  در جنگ   کشته  شود، تمام  
غرامت های  دنیا هم  نمی تواند او را به  سویش  بازگرداند. تمام  عذرخواهی ها، قطعنامه ها، 
قراردادها و دست دادن ها و روبوسی های  رهربان  سیاسی  هم  نمی تواند ذره ای  از عظمت  غم  
مادر بکاهد، چه  رسد به  آنکه  او را مغرور و پریوزمند  کند. تاوان  جان  انسان هایی   که  در اثر 

جنگ  - چون  برگ  خزان زده  - بر زمني  می ریزند، خیلی  سنگني تر از این هاست !

سه شنبه  22 مارس  1988
امروز، سالگرد  کش���ته  شدن  مارتني  لوترکینگ  )Martin Luther king( رهرب سیاهپوستان  
امریکا و روز بني المللی  مبارزه  با تبعیض  نژادی  اس���ت . علت  نامگذاری  این  روز چیست ؟ 
فش���ار زیادی   که  بر بسیاری  از مردم  رنجدیدۀ  جهان ، به  خاطر رنگ  پوست  و مو و خطوط  
و نقش چهره ش���ان ، وارد می ش���ود؟ یک  طنز تلخ  و  گزنده  و یک  شوخی  آبکی ؟ شاید هم  
دریچۀ  اطمینانی  در مقابل  فش���ار بی عدالتیها و ستمها؟! می توان  بني  این  چند نظریه  پلی  
زد و  گفت : »شاید عده ای  اندیشمند دلسوز -  که  هنوز انسان  را به  خاطر انسان  بودن  ارج  
می نهند - این  چنني  جنبش���ها و اعرتاضهایی  را به  وجود می آورند و دنبال  می کنند. ویل  
همیشه  شمار  کسانی   که   گوش  را بر این  فریادها می بندند و چشم  را نیز، آن  قدر زیاد است   که  
وجود چنني  روزهایی  هیچگونه  خطری  برای ش���ان به  شمار نمی رود. این  عده ، بی اعتنا به  

آنچه  معرتضان  می گویند، به   کار خود مشغولند و  ککشان  هم  نمی گزد.

امروز رئیس جمهور دولت  نژادپرست  افریقای  جنوبی  در مصاحبه ای  با شبکۀ  ای بی سی  با 
سربلندی  اعالم   کرد: »به   کسی  مربوط  نیست  ما در داخل  مملکت  خود چگونه  حکومت  
می کنیم  و چه  سیاستی  داریم !« مفهوم  روشن تر این  سخنان  یعنی : »به  شما خارجیان  مربوط  
نیست ، پاسخ   کسانی  هم   که  در داخل  مملکت  اعرتاض  می کنند  گلولۀ   گرم  است  و بس ! حال  
شما می خواهید روز بني المللی مبارزه  با تبعیض  نژادی  درست   کنید، می خواهید هفته اش  را 
برگزار  کنید یا ماه  و سالش  را بگریید، بفرمایید. ما  کار خودمان  را می کنیم ، شما  کار خودتان  

را!«
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چهارشنبه  23 مارس  1988
امروز نتیجۀ  جلس���ۀ   گروه  ضربت  بني المللی  برای  بقای   کودکان  -  که  هفتۀ  پیش  در فرانسه  
تشکیل شده  بود - منتشر شد و شامل  رهنمودهای  این   گروه  عالقه مند به  نجات   کودکان  از 
مرگ  و نیستی  بود. این  جلسه  -  که  نشانۀ  یک  تعهد همگانی  در سطح  جهانی  برای  رسیدگی  
به  وضع   کودکان  در سراس���ر دنیا و به  ویژه   کشورهای  جهان  سوم  و  کشورهای  در حال  رشد 
است  - با همکاری  سازمان  جهانی  بهداش���ت ، یونیسف  )Unicef(، طرح  رشد سازمان  

ملل ، بانک  جهانی  و بنیاد راکفلر )Rockefeller Foundation( امکان پذیر شده  است .
در این  نشستها، نمایندگان  سازمان های متعدد وابسته  به   کودکان   کشورهای  مختلف  جهان  

حضور داشتند و این  سومني  جلسۀ  دیدار آن ها از سال  1984 به  شمار می رفت .
س���ؤال  اساسی  در اولني  جلس���ۀ  دیدار - یعنی  در سال  -1984 این  بود: »آیا امکان  مصون  
ساخنت  کودکان  جهان  در مقابل  بیماریهای  متداول  سیاه سرفه ، سل ، دیفرتی ،  کزاز، سرخک  و 
فلج  اطفال  وجود دارد؟« در جلسۀ  دوم  - سال  1986 - سؤال  شد: »از چه  راهی ؟« ویل  
امسال  سؤال  امیدوارکننده تر به  نظر می رسید: »بله  می توان ، ویل  چگونه  می شود این  روند 

مثبت  را ادامه  داد؟«
در حال  حاضر، حداقل  نیمی  از  کودکان  جهان  علیه  شماری  بیماری  -  که  جانشان  را به  خطر 
می اندازد - تلقیح  شده اند. این  رقم  قبل  از شروع   کار  گروه  ضربت ، بیست  درصد بود. نتیجۀ  
نشس���ت  سوم  حاکی  از این  اس���ت   که  این  رقم  تا سال  1990 به  هشتاد درصد خواهد رسید. 
همچنني  اظهار امیدواری  شده  است   که  تا سال  1992 بیماری  فلج  اطفال  از نیمکرۀ  غربی   کرۀ  

زمني  ریشه کن  شود.
اما مبارزه  با بیماری  اسهال  خونی  -که  بزرگ ترین  عامل  مرگ  و مری  کودکان  در  کشورهای  
درحال  رش���د اس���ت - هنوز  کند و بطئی  اس���ت . در زمینۀ  برنامه های  تنظی���م  خانواده  نیز 

موفقیت   کار زیاد چشمگری نبوده  است .
پیش بینی  می ش���ود ظرف  سال های آینده  نود درصد مرگ  و مریها در اثر سرخک  -که  به  
تنهایی  دو میلیون   کودک  را در س���ال  از بني  می برد-  کاهش  خواهد یافت  و درصد مرگ  و 
مری نوزادان  از هفتاد و هش���ت  تن  در هزار، به  پنج���اه  تن  در هزار  کاهش  می یابد. ویل  این  
برنامه  احتیاج  به  سرمایۀ  زیادی  دارد. به  عنوان  مثال  برای  پیاده   کردن  این  برنامه  -تنها در قارۀ  
افریقا- ساالنه  به  صد و هفتاد میلیون  دالر پول  نیاز هست . رقم  باالست ، خیلی  باال، ویل  
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آیا این  رقم  یک صدم  بودجه  یا هزینه های خرید و فروش  اسلحه  از سوی   کشورهای  تولیدکنندۀ  
سالح  هم  می شود؟ نه   که  نمی شود. ای   کاش  روزی  می رسید  که   کارخانه های  اسلحه سازی  در 
سراسر جهان  به  جای  توپ  و تفنگ  و فشنگ  و موشک ، سرم  و دارو و واکسن  و غذا تولید 

می کردند. ای   کاش !

پنج شنبه  24 مارس  1988
موضوع  نخستني  سخرنانی   کنفرانس  زنان ، مردان  و رسانه های  همگانی  -که  هفتۀ   گذشته  در 
لوس آنجلس  افتتاح  شد - پیشرفتها و عقب ماندگیهای  زنان  ظرف  ربع  قرن   گذشته  بود. ربع  
قرنی که  از انتشار  کتاب  پر سر و صدای  عرفان  زنانه  نوشتۀ  بتی  فریدان ، رهرب جنبش  تساوی  
حقوق  زنان  در امریکا، می گذرد. این   کنفرانس  سه  روزه ، نقش  زن  در رسانه های  همگانی  را 
به  عنوان  بازتابنده  و به وجود آورندۀ  اجتماع  امریکایی  مورد تجزیه  و تحلیل  قرار داد و سؤال  
مهمی   که  به  بحث   گذاش���ته  شده  این  بود: »حضور زنان  چه  تغیریی  در رسانه های  همگانی  

داده  است  و به  چه  دگرگونی های  دیگری  نیاز هست ؟«
عموم  شرکت   کنندگان  و سخرنانان ، در یک  نکته  هم عقیده  بودند: »زنان  هنوز در رده های  
باالی  تصمیم گریی  شبکه های  تلویزیونی  قرار ندارند تا بر آنچه  مردم  امریکا از طریق  رادیو 
و تلویزیون  می بینند و می شنوند تأثری بگذارند. ویل  زنان ، در  گروه  نویسندگان  و تهیه کنندگان ، 

به  رسالت  خود می اندیشند و سعی  می کنند  کار مثبتی  انجام  دهند.«
 )Boston Globe(  نویس���ندۀ  روزنامۀ  بوس���تون   گلوب )Ellen Goodman(  الن   گودمن
و برندۀ  جایزۀ  پولیتزر  گفت : »تعداد زنان  س���ردبری  کم  اس���ت  و شمار زنان  ناشر به مراتب  از 
این   گروه   کمرت.« بتی  فریدان  -  که  در حال  حاضر اس���تاد مدعو دانش���کدۀ  روزنامه نگاری  
دانشگاه  یواس سی  )USC( است  - نقطۀ  اوج  و هیجان  سخرنانی ها را به  وجود آورد. وی  
از یک  س���قف  شیشه ای )Glass Ceiling(، یعنی  سد نامرئی  رشد زنان ، سخن  راند. یکی  
از سخرنانان ،  گناه  این عقب ماندگی  یا پشت  صحنه  رفنت  زنان  را به   گردن  حکومت  ریگان  و 
رفتار مخالفت آمیز و قوانني  و روحیۀ  ضد زن  آن   گذارد. در قطعنامۀ   کنفرانس ، از زنان  خواسته  
شد بار دیگر - چون  تمام  ادوار تاریخ  - خود به  مبارزه  با این  حرکت  بازدارنده  برخیزند و 

حق  خود را بگریند.
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جمعه  25 مارس  1988
 Joffrey Ballet(  بنیانگذار  کمپانی  بالۀ  جافری )Robert Joffrey(  امروز رابرت  جافری
Company(، در سن  پنجاه  و هشت  سالگی  در اثر پیچیدگیهای  ناشی  از بیماری  آسم  -  که  

از  کودکی او را آزار می داد - درگذشت . خرب مرگ  وی  را در روزنامه ها خواندم  و از رادیو و 
تلویزیون  شنیدم . او را بسیار تمجید  کردند، بنیانگذار و راهگشای  بالۀ  مدرن  در امریکا نامیدند 
و به  نامش افتخار  کردند. در البه الی  خربها متوجه  شدم  رابرت  جافری  یک  مهاجر افغانی  

بود و به  همني  دلیل  برای  شناخت  بیشرتش   کنجکاو شدم .

انور عبدالله جفایی خان ، در  کودکی  به  اتفاق  خانواده اش ، از افغانستان  به  امریکا مهاجرت  
می کند و در سیاتل  اقامت  می گزیند. در دوازده  سالگی  به  سوی  رقص  و باله  جلب  می شود 
و تصمیم  می گرید  کمپانی  بالۀ  خود را تأسیس   کند. هنگامی   که  این  خواستۀ  خود را با پدر در 
میان  می گذارد، پدر به  او می گوید: »تنها در امریکاست   که  می توان  چنني  آرزوهایی  را در 

سر پروراند!«
جافری ، با تکیه  به  مریاث  فرهنگی  غنی  خویش  و عشق  به  هرنهای  بومی ، در سن  بیست  و 
دو سالگی  اولني  بالۀ  خود را به  نام  پرسی فون  )Perse Phone( طراحی  می کند. سپس  از 
جورج  باالن شني  )George Balanshine( بالرین  مشهور پانصد دالر وام  می گرید و  کمپانی  
رقص  خود را در دهکدۀ   گرینویچ  )Greenwich Village( منهنت  بنیان  می گذارد. در طول  
بیس���ت  و پنج  س���ال  زندگی  پرکار و فعال  خود، رابرت  جافری  همواره  به  یاد می آورد  که  
برای  رس���یدن  به  هدف ، باید سخت  بکوشد و مبارزه   کند، به  ویژه  به  عنوان  یک  مهاجر  که  
خانواده اش  با فرهنگی  متفاوت  پا به  این  س���وی  جهان  نهاده اند. او چنني  می کند و پریوز 
می شود. پریوزی  رابرت  جافری  و افرادی  چون  او در این  سرزمني  -  که  به  حق  آن  را سرزمني  
امکانات  نام  نهاده اند - بارقه های  امیدی  اس���ت  ب���رای  همۀ   گروه های  مهاجر  که  به  امید 
آینده ای  بهرت برای  فرزندان  خود، خویشنت  را فراموش  می کنند و به  سرزمینی  تازه  و ناآشنا 

قدم  می گذارند. 
شنبه  26 مارس  1988

از یک  مهمانی  باز می گردیم  و راهی  خانه  هس���تیم . در بولوار ویلشری، من  و همسرم ، درون  
اتومبیل  و پش���ت  چراغ  قرمز، منتظریم   که  ناگهان  اتومبیلی  به  سرعت  از  کنار ما رد می شود، 
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چراغ  قرمز را نادیده  می گرید، با همان  سرعت  به  چهارراه  می رسد و با اتومبیل  دیگری  -که  
با اجازۀ  چراغ  س���بز در حال  حرکت  است - تصادف  می کند. صدای  وحشتناک  برخورد 
دو اتومبیل  سر جا خشکمان  می کند. وحشتزده  منظرۀ  تصادف  را تماشا می کنیم  و باورمان  

نمی شود این  حادثه  با چه  سرعتی  روی  داد.
نگاهی  به  همس���رم  می اندازم  و با تکان  دادن  س���ر، او را از  کاری   که  می خواهد انجام  دهد 

منصرف  می کنم . تصمیم  دارد پیاده  شود و به  طرف  محل  تصادف  برود. 
می گویم : »اونشب  یادته ؟ مبادا پیاده  بشی !«

دستش  را از روی  دستگریۀ  در  کنار می کشد و می گوید: »آره ، یادم  اومد، خوب  شد  گفتی !«
آن  ش���ب ، هفت  س���ال  پیش  بود و ما  که  از دیدن  یک  نمایش  ایرانی  بر می گشتیم ، شاهد 
تصادف  دو اتومبیل  ش���دیم . آن  زمان ، هنوز با قوانني  و مقررات  امریکا آشنا نبودیم  و طرز 
فکرمان  هنوز خیلی  ایرانی  بود. پس  از وقوع  تصادف ، همس���ر من  و دو تن  دیگر از مردان  
ایرانی ، به  سرعت  خود را به  رانندگان  اتومبیل های  تصادف   کرده  رساندند، یکی  از آن ها را-

که  از قضا ایرانی  بود و بیهوش  شده بود- از پشت  صندیل اش  بریون   کشیدند و روی  زمني  
خواباندند. آن ها در حال  باز  کردن   کراوات  رانندۀ  مصدوم  بودند  که  آمبوالنس  و پلیس  س���ر 
رسید. قوای  امدادی ، به  محض  دیدن  مددکاران  غریحرفه ای ، به  جای  رسیدگی  به  شخص  
مصدوم ، سه  جوانمرد یاری دهنده  را به  باد انتقاد و سرزنش  گرفتند و از هر سه  خواستند از 
جایش���ان  تکان  نخورند. پلیس  به  آن ها یادآوری   کرد: »اگر شخص  تصادف   کرده  -در اثر 
تکان  خوردن - صدمه ای  دیده  باشد، شما آقایان   کمک کننده  مسئول  و مقصر خواهید بود و 

باید در بازداشتگاه  بازجویی  شوید!«
داس���تان  را  کوتاه   کنم : آن  شب ، تا ساعت  پنج  بامداد، در بیمارستان  و پاسگاه  پلیس  درگری 
س���ني  و جیم  بودیم . س���پس  مقداری  توصیه  و نصیحت  و هشدار تحویلمان  دادند  که  دیگر 
هرگز در  کار پلیس و نریوهای  امداد دخالت  نکنیم . مأمور پلیس   گفت : »به هنگام  مشاهدۀ  هر 
تصادف  یا اتفاق  ناگوار،تنها وظیفۀ  شما، خرب  کردن  پلیس  است  و بس ! هر عمل  دیگر شما 

را به  دردسر خواهد انداخت .«
از اتومبیل  پیاده  نمی شویم . پس  از اینکه  صدای  آژیر پلیس  و آمبوالنس  را می شنویم ، آهسته  
به   کناری  می کشیم ، راه  خود را می گرییم  و به  خانه  می رویم . سال هاست   که  به  هنگام  داوری  
رفتار امریکایی ها، از اینکه  در مواقع  اضطراری  به   کمک  هم  نمی شتابند انتقاد نمی کنم . خود 
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ما هم  به ناچار مثل  آن ها شده ایم . به  قول  خود این  مردم ، در ُرم  باید چون  رومی ها رفتار  کرد.

دوشنبه  28 مارس  1988
هنگامی   که  یک   کشور  کمونیستی  اشتباه  قدیمی  خود را تصحیح  می کند، وقتی  چني   کنفسیوس 
 را توانی  تازه  می بخش���د، زمانی   که  اتحاد جماهری ش���وروی  به  اعادۀ  حیثیت  یکی  دیگر از 
قربانیان  پاکسازی های  استالني  )Stalin( می پردازد، امریکایی ها بالفاصله  احساس  برتری  
عجیب���ی  می کنند و به خود می بالند و می گویند: »ای���ن  اتفاق  اینجا رخ  نمی دهد!« مردم  
امریکا بر این  باورند  که  در سرزمني  قانون ، بی عدالتی ها به  سرعت  تصحیح  می شوند، اتهام ها 

از میان  می روند و جریان  برای  ثبت  در تاریخ  اصالح  می شود.

ویل  هنوز تکلیف  رویدادهای  زیادی  -  که  از نظر اخالقی  و وجدانی  بر شانۀ  مردم  امریکا 
سنگینی  می کند - روشن  نشده  است  و قانونگزاران  و رهربان  این  مملکت  به  خاطر آن ها 
سرافکنده هستند. نمونه ای  از آن ، جداسازی  صد و بیست  هزار امریکایی  ژاپنی تبار در زمان  
جنگ  جهانی  دوم  و  گسیل  داشنت  آن ها به  بازداشتگاه  است . تاریخ نویسان  بارها ثابت   کرده اند 
پرزیدنت  فرانکل���ني  روزول���ت  )Franklin Roosevelt( -در زمان  ریاس���ت  جمهوری  
خود- با ابالغ  دس���تورالعمل  اجرایی  9066 بزرگ ترین  خطای  زندگی اش  را مرتکب  شد. 
یک   کمیسیون  ملی ، پنج  سال  پیش  رأی  داد  کار تخلیۀ  ژاپنی های  ساحل  غربی  امریکا را -که  
هیچ کدامشان  سابقۀ  خیانت  یا خالفکاری  نداشتند- نمی توان  تأیید  کرد. از آن  زمان  تاکنون ، 
هیچ  واکنش���ی  رسمی  از جانب  دولت  امریکا، برای  جربان  این  اشتباه  تاریخی ، نشان  داده  
نشده  است  و  گام ها به   کندی  برداشته  می شوند. باالخره  هفتۀ   گذشته ، سنای  ایاالت  متحده  
فرصت  یافت  تا نظری  به  این  ماجرا بیفکند و در بارۀ  الیحۀ  پیشنهادی  پوزش خواهی  رسمی  
و پرداخت  بیست  هزار دالر غرامت  به  هر یک  از شصت  و شش  هزار بازماندۀ  آن  ماجرا به  
بحث  بنشیند. شمار سناتورهایی   که  مخالف  این  ترمیم  تاریخی  هستند و می پندارند اشتباهی  
رخ  نداده  است ،  کم  نیست . به  همني  دلیل ، امکان  دارد این  الیحۀ  پیشنهادی  همچنان  برای  
مدتی  در سنا سرگردان  بماند. اگر این  ماجرا در  کشور دیگری  رخ  داده  بود، امریکایی ها به  

همني  سادگی  از  کنارش  می گذشتند؟
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سه شنبه  29 مارس  1988
گوی���ا امروز، زمان  آزمایش  و رد ش���دن  از صافی  تردیدها و پرس���ش ها بود.  گر چه  روز پر 
بحث  و جدیل  به  ش���مار می رفت ، ویل  ُپر بد هم  نبود، چون  آخر ش���ب ، وقتی  سرم  را روی  

بالش   گذاشتم ، دیدم  به  قول  سعدی :
نه  بر اشرتی  سوارم ، نه  چو خر به  زیر بارم 

نه  خداوند رعیت ، نه  غالم  شهریارم 
اول  صبح ، با تلفن  یکی  از راست های  افراطی  روز را آغاز  کردم : مقداری   گالیه  و شکایت  
و  کمی هم  خط  و نشان   کشیدن   که  چنني  و چنان . برای  جوش  و خروش  و حرص  خوردن های  
او ج���واب  زیادی  نداش���تم ، چون  حاضر نبود حرف  هیچ کس دیگ���ر - جز خودش  را - 
قبول   کند. حوایل  ظهر، یک  چپ  تندرو س���ر  گله  را باز  کرد: او هم  از نو اعرتاض  و سؤال   که  
چرا چنني  و چنان . بر او هم  حرجی  نبود،  گله هایش  را شنیدم  و -در مقام  مقایسه  با سخنان  
معرتض  بامدادی - به  حال  خود خنده ام   گرفت . عصر، در یک  جلس���ۀ  بس���یار محرتم ،  که  
تعدادی  انس���ان های تکنوکرات  و بوروکرات  متعني  در آن  مرتب  جلوی  هم  خم  و راس���ت  
می شدند، مقداری  نصیحت  شنیدم   که : »خانم  جان ، شما پیغام  ما را به  همکارانتان  بدهید  که  
بهرت است  این چنني  و آن چنان   کنید! بیایید تا من  به  شما بگویم   کجای   کار شما ایراد دارد!« 
آنچه  مورد انتقاد این  یکی  بود، همان  نکته ای  بود  که  دیگر معرتض  روز، از آن  به  عنوان  تنها 
نقطۀ  مثبت   کار ما سخن  می گفت . حوایل  بعدازظهر، یک   کُرد ایرانی  بر من  خرده   گرفت   که : 
»فعالیت های  ما را نادیده   گرفتید و به  آن  دیگران  بیشرت چسبیدید!« ویل  حرف  اعرتاض کنندۀ  

صبح ، خالف  این  بود.

شب ، در راه  بازگشت  به  خانه ، وقتی  این  حرف ها و  گالیه ها را با هم  مقایسه  می کردم ، نه  تنها 
ناراحت  نشدم   که  خوشحال  شدم . وقتی  از سوی  همه  -چه  چپ ، چه  راست ، چه  میانه رو- 
یکسان  توجه  می بینی ، مثبت  و منفی اش  فرق  نمی کند، نشانۀ  آن  است   که  راهت  را درست  
می روی  و بی طرف  هستی . آنگاه  می توانی ، بدون  آنکه  به  خود غره  شوی ، سرت  را راحت  

روی  بالش  بگذاری  و با وجدان  آسوده  بخوابی !
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چهارشنبه  30 مارس  1988
 Rancho(  به  دعوت  دوستی ، به  یکی  از جلسات  ناهار هفتگی  روت��اری   کالب  رنچ��وپارک
Park Rotary Club( ویژۀ  ایرانی ها رفتم . مجلس���ی  بود بسیار محرتم  و جدی  و منظم . به  

محض  ورود به  سالن  متوجه  شدم   که  چون  همیشه ، قدم  به  مجلسی  مردانه   گذاشته ام . در میان  
حاضران  -که  حدود صدنفر بودند- من  و دو بانوی  دیگر تنها زنان  جلس���ه  بودیم . این   که  
چرا خانم ها به  این  قبیل  نشست ها روی  خوش  نشان  نمی دهند، جای  بحث  مفصل  و تجزیه  
و تحلیلی  اساسی  دارد. ویل  نکتۀ  مورد نظر من  این  است   که  همني  اندک  زنانی   که  به  مسائل  
جدی  و جلسات  این چنینی  عالقه مند هس���تند نیز،  گاه  از سوی  برخی  مردان  ایرانی  -اگر 

نخواهیم  بگوییم  اغلبشان - به  طرز توهني آمیزی  نادیده   گرفته  می شوند.
در آن  جلسه ، سخرنان   که  فرد تحصیلکرده ای  هم  به  نظر می رسید، با توجه  به  همان  خصلت  
ویژۀ  مرد ایرانی ، در تمام  طول  سخرنانی  یا با آقایان  صحبت   کرد یا آقایان  را مورد خطاب  قرار 
داد. انگار نه  انگار  که  سه  خانم  هموطن  ایشان ، در جلسه  نشسته اند. نمی دانم  این  بی توجهی  
اس���ت ، سهل انگاری  اس���ت  یا تربیت  غلط . ویل  هر چه  است ، حرکت  بسیار برخورنده ای  
است . افزون  بر این ، در بسیاری  از سازمان ها، مراکز، انجمن ها، بنیادها و شوراهای  ایرانی  
این  شهر آن  قدر نقش  زنان  دست کم   گرفته  شده  است   که ، آن  نیز به   گونه ای  دیگر، توهني  به  
شمار می رود. هیئت های  امنا و مدیرۀ  زیادی  را می شناسم   که  همۀ  اعضای  ده ، بیست  یا سی  
نفره شان  مرد هستند و در نشست هایشان  سبیل  تاسبیل  مرد نشسته  است . آن   گاه ، درست  مثل  
اینکه  بخواهند سر زنان  را شریه  بمالند یا  گرم   کنند، یک   کمیتۀ  بانوان  برای شان ترتیب  داده اند 

تا زنان  در آنجا به   کارهای  درجه  دوی  غریاساسی  برپدازند. 
آقای���ان ! لطفاً در این  روش  تجدید نظر  کنید و در ضمن  وقتی  جمعی  را مورد خطاب  قرار 

می دهید هم این  قدر »آقا، آقا« نکنید!

پنج شنبه  31 مارس  1988
کار نوش���نت   کتاب  خاطرات  و سرگذش���ت  همراه  با برمال  کردن  عقده های  قدیمی  و  کهنه  و 
انتقاد از پدر و مادر، یکی  از س���رگرمی های  تازۀ  فرزندان  مشاهری امریکایی  شده  است . به  
دنبال  انتش���ار  کتاب  پرسر و صدای  مامان  بسیار عزیزم  )Mommy Dearest( نوشتۀ  دخرت 
جون   کرافورد )Joan Crawford( و  کتاب  دخرت بتی  دیویس  )Betty Davis(، حاال نوبت  
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 )Jane Wayman(  به  پسرخواندۀ  ارشد رئیس جمهور ری��گان  و همسر اولش  جی�ن  وایم�ن
 On The Outside(  رسیده  است . آقای  ریگان  جونیور، در  کتاب  نگاهی  از بریون  به  درون
Looking Inside( هر آنچه   که  دل  تنگش خواسته ، در مورد رونالد ریگان  و نانسی  خانم ، 

نوشته  و با مردم  امریکا درددل   کرده  است . او  گله  دارد  که  این  مرد و زن  اول  امریکا به  وی ، 
به  عنوان  فرزندخواندۀ  خانواده ، بی مهری  و بی توجهی   کرده اند، او را همواره  خارج  از دایرۀ  
اصلی  خانواده  نگاه  داشته اند، از قضیۀ  پذیرش  او –به عنوان  فرزندخوانده - بهره برداری های  
تبلیغاتی   کرده اند و هرگز محبت  الزم  را به  وی  نداش���ته اند.  گالیه  و ش���کایت  آقای  ریگان  
جونیور، از قرار معلوم ، آن  قدر زیاد است   که  اقدام  به  چاپ  و انتشار  کتاب   کرده  است . خودش  
می گوید این   کار برای  من  نوعی  درمان  یا به  قویل  تراپی  )Therapy( به  شمار می آید و حالم  

را خیلی  خوب   کرده  است !«
قابل  توجه  همۀ  فرزندان  بالغ  خانواده   که  از دست  پدر و مادر خود  گله  دارند! نوشنت   کتاب  
در امریکا  کار بسیار ساده ای  است . نویسندگانی  هستند  که  حرفه شان  نوشنت  برای  دیگران  و به  
جای  دیگران  است . به  آن ها مقداری  اطالعات  بدهید، بقیۀ   کار را خودشان  انجام  می دهند. 
البته  قضیه  دوحال  خواهد داش���ت : یا  کتابتان  تریاژ باال پیدا می کند و درآمد خوبی   کسب  
خواهید  کرد، یا با بریون  ریخنت  عقده های   کهنه ، حالتان  خوش  می ش���ود  که  آن  هم  به  جای  
خویش  نیکوست . البته  این   کار فقط  یک  شرط  دارد: پدر و مادر شما -یا حداقل  یکی  از 

آنها- باید چهرۀ  سرشناسی  باشند. خداوند قوت !

شنبه  2 آوریل  1988
امروز، س���یزدهم  نوروز است . باید به   گلگشت  و تماش���ا رفت  و دانه های  روییده  از  گندم  و 
عدس  و ماش  را به  آب  روان  سرپد تا نعمت  و برکت  زیاده  و زایش  زمني  افزون  شود. ایرانیان  
باستان  عقیده  داشتند  که  هر انسان  باید در این  روز نهایل  در زمني  بکارد تا جنگل ها سرسبز 
و پرپش���ت   گردند. روایت  است   که  درخت ، دم  اهریمنان  را نابود  کند و نفس  فرشتگان  را بر 

زمینیان  رساند.
پیوند جشن  نوروز با طبیعت  و درخت  و سبزه ، پیوندی  زیبا و دوست داشتنی  است . زمانی   که  
به  دامان  طبیعت  پناه  می بری ، هنگامی   که  نسیم  خوش  عطر  گل ها را برایت  به  ارمغان  می آورد، 
وقتی   که  چلچله ها فریاد شادی  بر می آورند و طبیعت  تولد  گل ها را جشن  می گرید، نمی توانی  
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این  معجزه ها را به  چشم  ببینی  و شادمان  نشوی . این  ویژگی ، نوروز را برایت  پرشور و دلپذیر 
می کند و تمام  سنت هایی  را  که  به  همراه  می آورد، به  جانت  می نشاند. این  چنني  است  -که  
هر چند در طول  سال  با اکراه  از خانه  بریون  می روی  و میل  تماشای  دشت  و دمن  را نداری - 
چون  نوروز فرا می رسد، به  همراه  طبیعت ، جانی  تازه  می یابی ، قدم  بهار را جشن  می گریی ، 

مشام  جانت  را از عطر بهاران  پر می کنی  و به  آغوش  گل  و سبزه  پناه  می بری .

دوشنبه  25 آوریل  1988
یک   گروه   کمک  به  آوارگان  -که  مقر آن  در واشینگنت  است - اعالم   کرد: »طی  سال   گذشته ، 
شمار آوارگان  در سراسر جهان  یک  میلیون  و ششصد هزار تن  افزایش  یافته  است  و این  تعداد 
به  جمع  یازده  میلیون  و نیم  آوارۀ  قبلی  افزوده  ش���ده  است  تا رقم  آوارگان  جهان  را به  سیزده  

میلیون  تن  برساند.«
کمیتۀ  امریکایی  آوارگان  )American Committee For Refugees( یک   گروه  مستقل  
غریدولتی  است  و توس���ط  بنیاد فورد )Ford Foundation( حمایت  می شود. در  گزارش  
این   گروه  آمده  است : »تعداد قابل  توجهی  از این  آوارگان  -  که  به  قصد پناهندگی  وارد امریکا 
می شوند – از سوی  مأموران  ادارۀ  مهاجرت  این   کشور، با شدت  عمل ، رفتاری  توهني آمیز و 

رد تقاضای  خویش  مواجه  می گردند.«
البته   کسانی   که  پایشان  به  امریکا می رسد، نسبت  به  سایر آوارگان  جهان ، با همۀ  شرایط  سخت  
موجود در این   کشور، وضع  روشن تری  دارند. همني  امروز در بخش  خربی  تلویزیون  سی ان ان ، 
فیلمی  از زندگی  آوارگان  افغانی  در اردوگاه های  پاکستان ، به  نمایش   گذاشته  شده  بود  که  دل  
هربیننده ای  را به  درد می آورد. بر اساس  آماری   که  از این  اردوگاه ها  گرفته  شده  است ، از هر 
ده   کودک  افغانی  زیر پنج  سال ، سه  تن  در اثر بیمار های  شایع  در این  پناهگاه ها )یعنی  اسهال  
و اس���تفراغ ،  کزاز، دیفرتی ، سرخک  یا سیاه سرفه ( از بني  می روند و  کسی  هم  نیست  به  داد 
آن ها برسد. این   کودکان  بینوا-که  پدر و مادرشان  در پی  یافنت  سرزمینی  امن  از  کشور ناامن  
خود  کوچ  اجباری   کرده اند- تنها متعلق  به  افغان ها نیس���تند. شمار مردمی   که  هر روز و هر 
ساعت ، به  خاطر ترس  از جان  به  چنني  سرنوشتی  دچار می شوند خیلی  بیش  از این  است . 
برای  رهربان  هیچیک  از  کشورها، سرنوشت  این  کودکان  و نوجوانان ،  که  چون  شکوفه های  

بهاری  عمری   کوتاه  و سرنوشتی  غم انگیز دارند، اهمیتی  ندارد و جانشان  بی بهاست !
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سه شنبه  26 آوریل  1988
ساعت  س���ه  و نیم  بامداد اس���ت . چهار س���اعت  تمام  جلوی  تلویزیون  و در مقابل  برنامۀ  
استثنایی خط  شب  میخکوب  شده ام . در این  چهار ساعت ، لحظه ای  چشمانم  را از صفحۀ  
تلویزی���ون  برنداش���تم  و با دلتنگی  ش���اهد نمایش  اندوهبار  کنش  و واکن���ش  و جلوه های  
دوست نداشتنی  نفرت  و  کینۀ   گروهی  انسان  بودم . نمی دانم  آیا شما برنامۀ  مناظره  و  گفتگوی  
خصمانۀ  چند تن  از متفکران  فلس���طینی  واسرائیلی  را با میدان داری  تد  کاپل  دیدید یا نه ؟ 
این  برنامه  -که  از نظر حرفه ای   کاری  در خور س���تایش  و تحس���ني  به  ش���مار می رفت - از 
دید روانشناسی ، جامعه شناسی ، انسان شناسی  و همۀ  علوم  نظری  دیگر نیز شایستۀ  دقت نظر 
بود. آنچه  من  بیننده  را به  فکر می انداخت ، تجلی  حس  درونی  یکایک  شرکت   کنندگان  بر 
چهره هایش���ان  بود. چه  نفرت  عمیقی  در البه الی  خطوط  صورت  همه  نقش  انداخته  بود! 
چه   کینۀ  باورنکردنی  و ریشه داری ! چه  نمایشی  از نمادهای  مختلف  برای  القای  این  نفرت  
به  من  بیننده ! اجرای  این  بازی  -از س���وی  انسان های سیاستمدار، روشنفکر و برجستۀ  دو 
قوم - شاید به  نوعی  قابل  توجیه  بود، ویل  تزریق  این  حس   کینه  و نفرت  -که  به  باور من  یکی  
از ویژگی های  انسان  بزرگسال  است - به   کودکان  باورنکردنی  به  نظر می رسید: آن  دخرتک  
ُنه  یا ده  سالۀ  فلسطینی ، آن  پسربچۀ  هفت  یا هشت  سالۀ  اسرائیلی ، آن   کودکان  ریزنقشی   که  
س���ختی ها و درش���تی های  این  دنیا هنوز لطافت  و معصومیتشان  را از بني  نربده  است ، همۀ  
این  ها تحت  فش���ار تبلیغات  و شستشوی  مغزی  سردمداران  قومشان ، چنان  کینه  و نفرتی  از 
خود نشان  می دادند  که  تأثربار بود. آخر به  سادگی  می شد از برق  چشمانشان  خواند  که  مفهوم  
آنچه  می گویند را به  درستی  درک  نمی کنند. شاید روزی  - دیر یا زود -سیاست پیشگان  
حرفه ای  جهان  و ابرمردان  دولتی ، اسرائیل  و فلسطني  را به  سوی  صلحی  درست  یا نادرست ، 
شرافتمندانه  یا غریشرافتمندانه  سوق  دهند، ویل  آیا این  صلح ، مرهمی  برای  تمام  قلب های  پر 

از  کینه  و نفرت  این  دو قوم  عموزاده  خواهد بود؟ به  قول  مولوی : 
ای  شهان ،  کُشتیم  ما خصم  برون       ماند خصمی  زان  برت اندر درون 

چونکه  وارس���تم  ز پیکار برون       بازگش���تم  س���وی  پی��کار درون ...

چهارشنبه  27 آوریل  1988
در میان  جمعی  از دوستان  ایرانی  نشسته  بودم  و سخن  از هر  کجا می رفت . خیلی  زود،  گفتگو 
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به  معضل  بزرگ  لوس آنجلس نشینان   کشیده  شد. بله ، زلزله  را می گویم . نظریه های   گوناگونی ، 
از چپ  و راست ، در حمایت  از  گفته های  روانشاد ن��وست�رادام��وس  )Nostradamus( ارائه  
ش���د. عده ای   گفتنددر اولني  روزهای  ماه  مه  بار س���فر خواهند بست  و از این  شهر خواهند 
رفت  تا از چنگ  زلزله  در امان  بمانند. عده ای  دیگر -که  به  شدت   گروه  اول ، از پیش بینی  
چهارصد سال  پیش  جناب  پیش���گوی  پدرآمرزیده  نرتسیده  بودند، ویل  در عني  حال   گوشۀ  
دلش���ان  از  کل  قضیه   کمی  لرزیده  بود-  گفتند تاحد امکان  احتیاط های  الزم  را  کرده اند و از 
نظر امنیتی  پیش بینی  الزم  را هم  انجام  داده اند. اما  گروه سوم  -که  به گمانم  من  هم  جزء آن  
دس���ته  هستم - از این  همه  هیاهوی  بسیار بر سر هیچ   کالفه  شده  بودند و هر چه  سوگند یاد 
می کردند  ک���ه : »پدر جان  زلزله  را هرگز نمی توان  پیش بینی   کرد!« به  خرج  بقیه  نمی رفت . 
برای  محکم کاری   کتاب  نوس���رتاداموس  را پیش   کشیدیم  و به  بخش های مختلفی   که  درآن  
از زلزله  سخن  رفته  است ، مراجعه   کردیم . منت  اشعار پیشگوی  پرطرفدار را -که  پر از راز و 
رمزو  کنایه  و اش���اره  است - بلند خواندیم : نه  نامی  از لوس آنجلس  دیده  می شد، نه  نشانی  
از 4 ماه  مه ، نه  اثری  از س���ال  1988. تفسریهای  مرتجم   کتاب  و سایر نوسرتاداموس  شناسان  
را هم  -که  در  کنار اش���عار چاپ  ش���ده  بود- خواندیم  و دیدیم  بر اساس   گفته های  آن ها، 
تاریخ  زلزله  یا ماه  مه  ش���صت  س���ال  پیش  یا آوریل  هزار و هشتصد سال  دیگر است .  گروه  
اول   گفتند: »تو ویدئو  گفته !« متعجب  شدیم   که : »کدوم  ویدئو؟«  گفتند: »همون  ویدئوی  
نوس���رتاداموس  دیگه !!« تازه  اطالعات  ما فزونی  یافت  و فهمیدیم  تهیه کننده  و فیلمس���از 
موقع شناسی ، با  کمک   گرفنت  از فنون  و تکنیک های  سینمایی  و بهره گریی  از چهره  و صدای  
مجاب کنندۀ   گوینده  و هرنپیشۀ  توانای  امریکایی  اورسن  ولز )Orsen Wells( فیلمی  ساخته  
اس���ت   که  همۀ  آتش ها از  گور آن  برمی خیزد. به  این  می گویند آگاهی  به  رمز و راز  کاس���بی  

و  کسب  درآمد!

پنج شنبه  28 آوریل  1988
ویلیام  جی . بنت  )William J. Bennet( وزیر آموزش  ایاالت  متحده ، در  گزارشی   که  اخریًا 
منتشر  کرده  است  می گوید: »وضع  مدارس  دولتی  امریکا، ظرف  پنج  سال   گذشته ، تغیری زیادی 
 نکرده  اس���ت  و بهبودی  نیز در این  زمینه  دیده  نمی ش���ود.« در این   گزارش ، ایالت   کالیفرنیا 
-به ویژه  ش���هر دوست داشتنی  و پر س���ر و صدای  ما لوس آنجلس - در درجه بندی   کیفیت  
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آموزش  و پرورش ، سومني  ایالت  از آخر شده  است ! یعنی  تنها دو ایالت  دیگر وضعشان  بدتر 
از  کالیفرنیاست . در  کالیفرنیا، فارغ التحصیالن  دبریستان ها )یعنی  همان  دیپلمه های  خودمان ( 
قادر نیس���تند یک  فرم  تقاضای   کار را، با پرس���ش های  خیلی  معمویل ، بدون  غلط  پر  کنند. 
خواندن   کتاب های  شکس���پری )Shakespeare( یا مقاالت  علمی  پیشکششان ! بسیاری  از 
دب���ریان  و آموزگاران ، در اثر یأس  ناش���ی  از وضع  موجود، ی���ا زودتر از موعد مقرر خود را 

بازنشسته  می کنند یا از  کارشان  دست  می کشند.
 گ���زارش  اخری در پنجمني  س���الگرد  گزارش  بس���یار تکان دهنده  و مش���هور ملتی  در صف 
)A nation in line( منتشر می شود. همان   گزارشی   که  پنج  سال  پیش  - به  دنبال  انتشارش  

- یک  اصالح  آموزش���ی  را بنیان  نهاد. ویل  امروز، پس  از پنج  س���ال ،  گزارش  دوم  مدعی  
است   که  وضع  مدارس  حتی  به دنبال  اصالحات  آموزشی  نیز تغیری چندانی  نکرده  است .

آن  زمانی   که  مس���ئوالن  آموزش���ی  امریکا تصمیم   گرفتند دانش آموزان  م���دارس  را به  چند 
دس���تۀ  مجزا تقسیم   کنند، به  شاگردان  باهوش  لقب  نابغه  )Genius(، به  شاگردان  زرنگ  و 
درس���خوان  لقب  ممتاز )Gifted( بدهند، بچه های  متوسط  به  پائني  را انسان های معمویل  
بخوانند و دو  گروه  اول  و دوم  را از سومی ها جدا  کنند و در  کالس های  ویژه  بگذارند، انتظار 
چنني  نتایجی  نیز می رفت . قانونگزاران  این  مملکت ، برای   گرداندن  چرخ های   کشور، احتیاج  
به  شمار اندکی  انسان  درس  خوانده  و تحصیلکرده  دارند و بقیه  باید، فقط  به  اندازۀ   گذران  
زندگی  روزمرۀ  خود، س���واد خواندن  و نوش���نت  داشته  باشند تا مش���کلی  به  نام  سرکشی  و 
انقالب  و ش���ورش  روی  ندهد. به  همني  دلیل ، آن  س���االران  و ابرزن���ان  و ابرمردان  را -از 
همان  دوران  دبستان  و دبریستان - دستچني  می کنند و چون  ملکه های  زنبور عسل  به  پرورش  
آن ها می پردازند و بقیه  را -چون  زنبورهای   کارگر- در زباله دانی  آموزش  بسیار سطح  پائني  
مدارس  دولتی  می ریزند. این  تنها یک  مشاهدۀ  شخصی  است  و هیچ  پشتوانۀ  علمی  ندارد!

جمعه  29 آوریل  1988
پسر جوان  صندوقدار و صاحب  فروشگاه  ایرانی  محلمان ، در حایل   که  یک  یک  خریدهایم  
را داخل   کیسۀ  پالستیکی  می گذاشت ،  گفت : »صبح ، مصاحبۀ  شما را با آن  جوان  موسیقیدان  
ایرانی  در تلویزیون  دیدم . چقدر  کیف   کردم ! چه  جوان  با استعدادی ! چه  افتخارآفرین ! من  
به  عنوان  یک  ایرانی  از داشنت  چنني  هموطنانی   که  در این  پهنۀ  وسیع  رقابت  موفق  می شوند 
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احساس  غرور و لذت  می کنم !«
منظور او شهداد روحانی  بود، موس���یقیدان  جوان  ایرانی   که  ظرف  مدتی   کوتاه ، به   گونه ای  
چش���مگری، در میدان  هرن لوس آنجلس  درخش���یده  است . ش���هداد روحانی  رهربی  ارکسرت 
س���مفونیک  کوتا )Cota( را به  عهده  دارد و جوان ترین  رهرب این  ارکس���رت به  شمار می آید. 
از اکثر نوازندگان  جوان تر اس���ت  و در  کارنامۀ  هرنی   کوتاه  مدتش ، آن  قدر لحظات  و دقایق  
افتخارآفری���ن  وج���ود داردکه  انتظار می رود به  زودی  یکی  از رهربان  سرش���ناس  ارکس���رت 
س���مفونیک  در امریکا شود. هرنی  مانس���ینی  )Henry Mansini( از او به  عنوان  یکی  از 
بااستعدادترین  رهربان  جوان  موسیقی  یاد می کند. مهلی  مهتا )Mehli Mehta( پدر زوبني  
مهتا )Zubin Mahta(،  که  خود نیز یکی  از موسیقیدانان  مشهور است ، از شهداد به  عنوان : 
»دوست  جوان  پرشورم   که  در واقع  آگاه ترین ، مسلط ترین  و موسیقی شناس ترین  رهرب جوان  
 )CBS(  در صحنۀ  هرنی  امریکاست « نام  می برد. مدیر بخش  موسیقی  تلویزیون  سی بی اس

شهداد را یکی  از بااستعدادترین  موسیقی دان ها و رهربان  ارکسرت می خواند.
شهداد روحانی  به  پریوی  از ضرب المثل  درخت  هر چه  پربارتر، سر به  زیرتر انسانی  متواضع  
و بیش  از اندازه  افتاده  است . به  همني  دلیل ، آن  صاحب  فروشگاه  ایرانی  -که  خود جوانی  

تحصیلکرده  و عالقه مند به  ادب  و فرهنگ  ایران  است - نام  او را تا به  امروز نشنیده  بود.
روزی   که  مصاحبه ام  با شهداد روحانی  به  پایان  رسید، سراغ  پروندۀ   کارهای  هرنی  او را  گرفتم . 
وقتی  همۀ  آن ها را خواندم ، با تعجب  از او پرسیدم : »پس  چرا این ها را در مصاحبه  نگفتید؟«

با فروتنی  جواب  داد: »من  دوس���ت  ندارم  از خ���ودم  تعریف   کنم ! مردم ، خود به تدریج  به  
ارزش   کارهای  یک  هرنمند پی  خواهند برد.«

برای  شهداد روحانی  و همۀ  هرنمندان  راستني  و افتخارآفرین  ایرانی ، آرزوی  موفقیت  روزافزون  
می کنم .

شنبه  30 آوریل  1988
به  جلسۀ  نمایش  دو فیلم  از زندگی  زنان  ایران  رفته ام  و شاهد  کوشش  صادقانۀ  عده ای  بانوی  
جوان  ایرانی ، برای  انعکاس  مش���کالت  زنان  هموطن  خود، در این   گوش���ۀ  دنیا هستم . در 
نوشته ای   که  از سوی  انجمن  دمکراتیک  زنان  ایران  به  دست  شرکت کنندگان  می دهند، به  چند 
نکتۀ  جالب  اشاره  شده  است ، از جمله : »پرداخنت  به  مقوله ای  به  اسم  مسئلۀ  زنان  -تا قبل  
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از سال  1357 و برای  اکثریت ایرانیان - مسئله ای  ناشناخته ، غربی ، چپ روانه  یا بورژوازی  به  
شمار می آمد. روی   کار آمدن  رژیم  جمهوری  اسالمی  و دشمنی  آشکار آن  با هر نوع  حقوق  
انس���انی ، به  خصوص  تنزل  دادن  مقام  زنان  به  حد صغریان  و دیوانگان ، طرح  مس���ئلۀ  زنان  
را موجه تر و ملموس تر جلوه  داده  اس���ت . امروز  کمرت زن  ایرانی  اس���ت   که  -در داخل  یا در 
خارج  از  کش���ور- از چنني  قضاوت هایی  به  تنگ  نیامده  باشد و در محیط  خانوادگی  یا در 
اجتماع  بریونی ، با نابرابری  و تبعیض  علیه  زنان  مواجه  نشده  باشد. در محیط  خارج  از  کشور، 
مش���کالت  زنان  در قالب  مشکالت  مایل ، تنهایی  و غربت ، عدم  آشنایی  با محیط  جدید، 
بروز اختالفات  خانوادگی  ناش���ی  از تغیری روابط  خانوادگی ، تربیت  فرزندان  در جامعه ای  
متفاوت  و از این  نوع ، خود را نشان  می دهد. متأسفانه  انعکاس  این  مشکالت  از محدودۀ  
درددل های  دوس���تانه  فراتر نمی رود و از این  رو فقدان  بررس���ی  و ریشه یابی  این  مشکالت  
-در جهت  یافنت  راه حل - احساس  می شود.« سپس  از این  نوشته  نتیجه   گرفته  می شود  که : 
»بررسی  و تجزیه  و تحلیل  این  مسائل  و آگاهی  بیشرت از آن ها، آغازی  برای  یافنت  راه  حل  در 

جهت  دگرگونی  موقعیت  و نقش  زن  در جامعه  خواهد بود.«
کاش  ش���رکت   کنندگان  در این  جلس���ه  نیز، به  همان  اندازۀ  برگزارکنن���دگان ، نقش  خود را 
جدی  می گرفتند، سر ساعت  در جلسه  حاضر می شدند، در زمان  پرسش  و پاسخ ، به  جای  
خودنمایی های  روشنفکرانه  و ابراز فضل های  غریالزم  و تبلیغ  برای  ایدئولوژی  خود، به  اصل  

قضیه  می پرداختند و با سرسختی  بحث  را منحرف  نمی کردند.

یکشنبه  اول  مه  1988
امروز، زمان  تفکر بود و  گوش  دادن  و روز س���مینار: دو س���مینار طوالنی  هشت  ساعته   که  
نمی دانم  چرا هر دو در یک  ساعت  و یک  روز برگزار شد. در نتیجه ، آن هایی   که  چون  من  
عالقه مند به  شرکت  در هر دو نشست  بودند، نیمی  از آن  و نیمی  از این  را از دست  دادند. 
س���مینار اول  تحت  عنوان  کودکان  و رسانه های  همگانی  و سمینار دوم  با نام  حافظ  در دو 
محل  مختلف ، به  همت  دو  گروه  متفاوت ، ویل  برای  یک  جمع  مشخص  -که  عدۀ  معدودی  
ایرانی  عالقه مند به  ش���رکت  در این  جلسه ها باش���ند- برگزار شد. ُنه  ساعت  تمام  سخنان  
زیادی  شنیدم  و بسیار حیفم  آمد  که  چرا این  دو نشست  در دو روز مختلف  برگزار نشده  بود 
تا از هر دو بیش���رتین  بهره   گرفته  ش���ود. به ویژه   که  تا چندین  و چند هفتۀ  دیگر، برنامه ای  در 
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تقویم   گروه های  فرهنگی  و ادبی  ایرانی  پیش بینی  نشده  است .
با سپاس  فراوان  از  کسانی   که  چنني   کوشش  می کنند، با تشکر از یکایک  سخرنانان   که  بی شک 
 همگی  در  کار خود وارد و آگاه  بودند، امیدوارم  از این  پس  برگزارکنندگان  چنني  جلس���اتی ، 
به پریوی  از برگزارکنندگان   کنس���رت های  رنگ  و وارنگ  -که  در یک  شب  در چهار  گوشۀ  
شهر  کنسرت  می گذارند تا دکان  همدیگر را تخته   کنند- به  لج  و لجبازی  نرپدازند. این  روش  

با نفس   کاری   که انجام  می دهند به  شدت  در تناقض  است .

دوشنبه  2 مه  1988
 )Manuel Antonio Noriega( آخر و عاقبت  ما نفهمیدیم  این  حضرت  مانوئل  آنتونیو توریگا
-مرد قدرتمند پاناما- قاچاقچی  اس���ت ، قاچاقچی  نیس���ت  یا  کمی  قاچاقچی  است . این  
دولتمردان  ینگی دنیا هم ، با این  همه  تردید و دودیل  و تغیری عقیده  دادن ، هیچ   کمکی  به  حل  
معما نمی کنند. تا چند ماه  پیش ، همه  چیز در  کشور پاناما به  خوبی  و خوشی  می گذشت . 
دولت  ایاالت  متحده  هم ، در مقابل  فش���ار و اعرتاض  زیادی   که  از سوی   گروه های  مختلف  
-در رابطه  با قاچاق  مواد مخدر وارد می شد- سکوت  اختیار  کرده  بود. سر و صدای  قاچاق  
مواد مخدر از  کش���ورهای  امریکای  التني  به  داخل  امریکا و صدور اس���لحه  به  جای  آن ، با 
همکاری  ابرمردان  سیاسی  اینجا و آنجا، خوابانده  می شد. داد و ستد اسلحه  در مقابل  مواد 
مخدر، جریان  عادی  خود را طی  می کرد و چشم های  مردان  سیاسی  بسته ،  گوش هایشان   گرفته  
و دهانشان  قفل  بود. در آن  زمان ، ژنرال  نوریگا قاچاقچی  نبود و درهیچیک  از دادگاه های  
امریکا پرونده ای  نداش���ت . ناگهان ، در فاصلۀ  یک  ش���ب  تا صبح ، ایشان  خطرناک ترین  
قاچاقچی  و فروش���ندۀ  مواد مخدر شدند، علیه ش���ان  اعالم  جرم   گردید و برای  بازجویی  به  
اینجا فرایشان  خواندند تا  کمی   گوشمایل  شوند. ویل  امریکا -که  در سال های اخری، به خاطر 
اشتباه  در محاس���به های  سیاسی  و  کشیدن  نقشه هایی   که  نهایتاً نقش  بر آب  می شوند، مقام  
اول  را ربوده  اس���ت - این  بار نیز قضی���ه  را به  قول  خودمانی ها  کور خواند. مانوئل  نوریگا 
یکباره  دو پا را در یک   کفش   کرد و بنای  ناس���ازگاری  و حرف نش���نوی  را  گذاشت . آنوقت  
پرزیدنت  ریگان ، انگش���ت  سبابه  را به  نش���ان  ادب   کردن  وی  باال برد، از وقاحت  او اظهار 
تعجب  فراوان   کرد و فرمان  س���رنگونی اش  را صادر فرمود. ویل  طرف ، بیدی  نبود  که  از این  
بادها بلرزد. ایس���تاد و  گفت : »نمی روم ، شما هم  هر  کاری  دلتان  می خواهد بکنید!« این ها 
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هم  نامردی  نکردند، دست  در  کیسۀ  مارگریی  فرو بردند و هر چه داشتند رو  کردند: از  کودتا، 
تحریم  اقتصادی ، فرمان  عزل   گرفته  تا تهدید و ارعاب   که  هیچ کدام  مؤثر واقع  نشد. حاال چه  
می گویند؟ در نهایت  خونسردی  اعالم  می کنند  که : »حضرت  نوریگا خیلی  هم  قاچاقچی  
نبود،  کمی  قاچاقچی  بود.« هر چند یک  رهرب خیلی  قاچاقچی  را باید سرنگون   کرد، ویل  با 

یک  رهرب  کمی  قاچاقچی  می توان  باب  مذاکره  را  گشود!
وینس���تون  چرچیل  )Winston Churchill( یکبار  گفت : »همیش���ه  می توان  روی  امریکا 
حس���اب   کرد  که   کارها را به  بهرتین  وجه  انجام  دهد. البته  پس  از آنکه  تمام  راه های  دیگر را 

امتحان   کردی !«

سه شنبه  3 مه  1988
ما ایرانی ها عادت  نداریم  آنچه  را  که  می بینیم  و می شنویم  صاف  و ساده  و راحت  بپذیریم . 
همواره  دنبال  اصل  قضیه  هس���تیم  )انگار همۀ  آنچه  می شنویم ، می بینیم  و می خوانیم ، فرع  
قضیه  است (. بیشرت دست های  مرموز، حساب  و  کتاب های  پنهانی  را می جوییم  تا توجیهی  
ورای  آنچ���ه  حقیقت  دارد را بیابیم . این  ویژگی  فرهنگی ، یک  صفت  همگانی  را نیز یدک  
می کشد: شایعه سازی  و شایعه پراکنی . نمونه اش  علل  و دالیلی  است   که  هنوز -پس  از یک  
ماه  و خورده ای  قطع  برنامۀ  تلویزیونی  امیدایران - به   گوشمان  می رسد و روح  هیچیک  از ما 
دست اندرکاران  از آن ها خرب ندارد. نمونۀ  دیگرش  شایعاتی  است   که  در اطراف  تعطیل  شدن  
یکی  از دو  کتابفروشی  معترب ایرانی  لوس آنجلس  و قدیمی ترین  آن ها )یعنی  شرکت   کتاب ( 
بر سر زبان ها افتاده  است .  گاه  در شایعه پراکنی  آنقدر بی پروا می تازیم   که  قضیۀ  مال خدا بد 
نده ! تکرار و خودمان  هم  باورمان  می شود. امروز پس  از خواندن  چند نشریۀ  فارسی زبان   که  
فریادشان  از جور مردم  و  کتاب  نخواندن  آن ها بلند بود، بی اختیار تلفن   کتابخانه  را  گرفتم  تا 
با آن ها ابراز همدردی   کنم . با  کمال  تعجب  دریافتم   که  باز ما ملت  دوست داشتنی  و دلسوز، 
با ایجاد یک  ش���ایعۀ  نادرست ، یک  امر بسیار س���اده  و روزمره  را چنان  در الیۀ  تفسریهای 
 دایی جان  ناپلئونی  پیچیده ایم   که  ممکن  اس���ت  به  همني  زودی  دست های  مرموز اف بی آی  
و سی آی ای  )CIA( نیز به  میان   کشیده  شود. آیا هیچ کس دیگری  جز یک  ایرانی  می تواند 
تغیری محل -یا به  قول  خودمان  اسباب کشی  و جابه جایی  را- با این  سرعت  به  تعطیل   کسب ، 
ورشکس���تگی ، سو ش���دن ،  کتاب  نخوان  بودن  مردم  یا پرچم  بر س���ر در مغازه  زدن  و نزدن  
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بکشاند؟ من   که   گمان  نمی کنم !

چهارشنبه  4 مه  1988
امروز، آخرین  فرصتی  بود تا مهاجران  غریقانونی  این  آب  و خاک  -که  ظرف  ربع  قرن   گذشته  
به گونه ای  بی سابقه  از مرزهای   کشور وارد این  سرزمني  شده اند- از مواهب  قانون  بخشودگی  
استفاده   کنند و قانونی  شوند. شاید به  اجرا درآمدن  این  قانون ،  که  به  نام  مبتکرانش  سیمپسون  
و مازویل  خوانده  می شود، واکنش های  مختلفی  را برانگیزد.  گروه  بدبني ها، آن  را  کوششی  
برای  ردیابی  و بریون  راندن  مهاجران  غریقانونی  به  شمار آوردند.  گروه  خوش بني ها، از آن  به  
عنوان  یک  بخشش  همگانی  برای  حل  مشکل  روزافزون  مهاجران  غریقانونی ،  کمبود  کارگر 
ساده  و  کشاورز و احتیاج  امریکا به  این  نریو نام  بردند. عده ای  به  تاریخ  1982 اعرتاض  داشتند 
و عده ای  به  یکسال  امان . اما  کمرت  کسی روی  این  نکته  انگشت   گذاشت   که  -در مقایسۀ  امریکا 
با  کشورهای  اروپایی - هنوز  کفۀ  ترازوی  رفتار عادالنه  با مهاجران ، به  نفع  امریکا سنگینی  
می کند. به  قول  معروف  عیب  او جمله  بگفتی  هرنش  نیز بگوی . این   کشور  که  بنیاد و اساسش  
بر پایۀ  مهاجرت   گذاشته  شده  است ،  گر چه  دیگر به  دست  و دلبازی  و مهربانی  دهه های  قبل  
نیست  و  گر چه  آغوشش  بدون  قید و شرط  برای  پذیرفنت  مهاجران  باز نیست ، ویل  هنوز یک  
سر و  گردن  از  کش���ورهایی  چون  فرانسه ، انگلستان ، آلمان  و سایرکشورهای  اروپای  غربی  و 
 Jean Mari( شرقی  باالتر ایستاده  است . همني  چند هفتۀ  پیش  در فرانسه ، ژان  ماری  لوپن
Lepenne( نامزد انتخاباتی  ریاست  جمهوری  این   کشور -که  از افراطیون  دست  راستی  به  

شمار می رود- درمیان  بهت  و حریت  همگان  14/4 درصد آرای  نخستني  دور انتخابات  را 
به  دست  آورد. وی  با صراحت  اعالم   کرده  بود، در صورت  رسیدن  به  این  مقام ، حساب  چند 
میلیون  مهاجر الجزایری ، افریقایی ، ترک ، مراکشی  و دیگران  را -که  شمار زیادی  از  کارگران  
فرانسه  را تشکیل  می دهند- خواهد رسید. در بریتانیای   کبری، در بیستمني  سالگرد نطق  مشهور 
اینوچ  پاول  )Enoch Powell(، یکی  از اعضای   کابینۀ   گذشتۀ  این   کشور،  که  به  نام  جوی های  
خون  مشهور است  -و در آن  پیش بینی  کرده  بود مسئله  مهاجرت  به  زودی  برای  انگلستان  آن  
قدر خطرناک  خواهد شد  که  در خیابان ها جوی  خون  به  راه  خواهد افتاد- یک  دخرت سیزده  
سالۀ  مهاجر پاکستانی  در منچسرت به  دست  یکی  از همکالسان  انگلیسی  خود به  قتل  رسید 



43در کوچه پس کوچه های غربت

و در پی  آن ، موج  اعرتاض های  ضد خارجی  سراسر مدارس  منچسرت را در بر  گرفت .  گر چه  
در سراسر اروپا، شهروندان  مختلف  چشم  دیدار مهاجران  را ندارند، رشد اقتصادی  امریکا 

مدیون  موج  فزایندۀ  مهاجرانی  است   که  همواره  به  سوی  این   کشور سرازیرند.
جمعه  6 مه  1988

چند روز قبل  از انتخابات  فرانسه ، ژاک  شریاک  )Jacques Chirac( نخست  وزیر و نامزد 
ریاست  جمهوری  این   کشور، با افتخار تمام  اعالم   کرد سه   گروگان  فرانسوی  -که  در لبنان  
اس���ریبودند- آزاد شدند. هنوز طنني  صدای   کف زدن  آن هایی   که  از این  خرب به  هیجان  آمده  
بودند فروکش  نکرده  بود  که  پرس���ش های  آمیخته  به  ظن  و شک  آغاز شد. فرانسویان  -که  
هر یک  خود را یک  پا سیاستمدار و مفسر سیاسی  می داند- نپذیرفتند  که  آزادی   گروگان ها 
بدون  ارتباط  با جاه طلبی های  سیاس���ی  ژاک  شریاک  انجام  و برای  فرانسه  ارزان  تمام  شده  
باش���د. شریاک  هر  گونه  شایعۀ  پرداخت  غرامت ، خس���ارت  یا رشوه  را رد می کند، ویل  دم  
خروس  رنگارنگی  از زیر ردای  سیاستمدارانۀ  او هر نوع  سوگند حضرت  عباس  را بی اعتبار 
می س���ازد و به  زودی  هم  سر و صدای  آن  بلند خواهد شد. در زد و بندهای  مختلف  جهان  
سیاست  -هر جا فرصتی  به  دست  آید- قول  و قرارهای  بني المللی  زیر پا  گذاشته  می شود و 
هر  کس  برای  منافع  شخصی  خود اقدام  می کند. دولتمردان  فرانسه  -که  در جریان  ایران   گیت  
)Iran Gate( چوب  تکفری و لعنت  را علیه  امریکا بلند  کرده  بودند و امریکایی ها را به  خاطر 

انجام  معامالت  تس���لیحاتی  سرزنش  می کردند- حاال در شرایطی  تقریباً مشابه ، دست  به  
همان  اقدام  ناپسند زده اند و با آدم ربایان  وارد معامله  شده اند. البته  هر دولتی  حق  دارد برای  
اتباع  کشور خود هر آنچه  از دستش  بر می آید بکند، ویل  به  شرطی   که  هدف  تنها نجات  جان  
آنان  از خطر باشد، نه  سوءاستفاده های  سیاسی ، اقتصادی  یا بهره برداری  تبلیغاتی . باالخره  

هم  نفهمیدم  به  قول  خواجۀ  شریاز چرا
واعظان   کني  جلوه  در محراب  و منرب می کنند     چون  به  خلوت  می روند آن   کار دیگر می کنند

مشکلی  دارم  ز دانشمند مجلس  باز پرس       توبه فرمایان  چ�را خود توب��ه   کمت�ر می کنن��د

شنبه  7 می  1988
اندی  وارهول  )Andy Warhol(، امریکایی  مش���هوری   که  نقاشی هایش  روی  قوطی های    
کنسرو س���وپ  او را یک  هرنمند ثروتمند  کرد، جملۀ  معروفی  دارد به  این  مضمون   که : »در 
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آینده ، هر  کس  برای  پانزده  دقیقه  مش���هور خواهد شد!«  گویا این  پیشگویی  عاقالنۀ  جناب  
نقاش  دارد  کم کم  به  حقیقت  نزدیک  می ش���ود و نش���انه هایی  از آن  را نیز می توان  یافت . 
هفتۀ   گذشته ، سمسار معروف  هالیوودی  ملکم  ویلیتس  )Malcolm Willits( -که  اشیاء و 
متعلقات  دست  دوم  هرنمندان  هالیوود رامی فروشد یا در مقابل  رهن   گرفنت  بعضی  اشیاء به  
آن ها پول  قرض  می دهد- اعالم   کرد می خواهد یک  مجسمۀ  اسکار )Oscar( متعلق  به  سال  
1961 را،  که  در ازای  سیصد دالر نزد او به  رهن   گذاشته  شده  بود، بفروشد. صاحب  مجسمۀ  
اسکار برای  پس   گرفنت  مجسمه اش  نیامده  است . این  دومني  باری  است   که  این  اتفاق  برای  

ملکم  ویلیتس  روی  می دهد.
آقای  سمسار،  که  به  خاطر حفظ  آبروی  صاحب  اسکار از اعالم  نام  وی  خودداری  می کند، 
می گوید: »بسیاری  از هرنمندان  و دست اندرکاران  فیلم  و سینمای  هالیوود  که  روزگاری  از 
ش���هرت  فراوانی  برخوردار بوده اند، آن چنان  دچار فقر و نداری  هستند  که  هدایا، یادبودها، 
آلبوم ها و جوایز خود را در ازای  پول  ناچیزی  به  رهن  می گذارند و هرگز توان  بازپرداخت  وام  
خود را نمی یابند.« این  چهرۀ  زشت  هالیوود است   که  شهرت  و ثروت  را ناگهان  بر سر  کسی  
نازل  می کند و به  همان  س���رعت  نیز آن  را از دستش  می رباید. هر یک  از این  مجسمه های  
اسکار بني  سیزده  تا چهارده  هزاردالر به  فروش  می روند. اما غم انگیزتر این   که  در میان  اشیای  
رهنی  مغازۀ  ویلیتس  یک  مدال  طالی  جایزۀ  نوبل  هم  وجود دارد  که  در ازای  سیصد دالر به  
رهن   گذاشته  شده  است . بد نیست  از آموزگار انشای  دوران  دبستان  خود برپسیم : »راستی ، 

علم  بهرت است  یا ثروت ؟«

یکشنبه  8 مه  1988
آه  روز مادر... روز مادر... روز مادر!

وای   که  چه  انتخاب  بد و آزار دهنده ای  است  روز مادر. روز پلوپز و آسیاب  و جاروبرقی ... 
روز  گل های  بی بوی  رز، روز تلفن های  اجباری ، روز رستوران  بردن های  دستوری . روزی   که  
چیز دیگری  غری از عشق  و همبستگی  مادر و فرزند، بني  این  دو می نشیند: پدیده ای  به  نام  
مصرف ، غویل  به  نام  پول  و جریان  و  گردش  آن  در جامعه . روزی   که  قابلمۀ  تفالن  بني  من  و 
فرزندم  ارتباط  برقرار می کند،  گلدان   کریستال  سنگ  ترازوی  عشق  و محبت  من  به  او می شود 
و جاروبرقی  حائل  ما. منِ  مادر -که  بزرگ ترین  لذت  زندگی ام  ایثار و بخش���ش  به  فرزندم  
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اس���ت  و بیشرتین  پاداشم  قبول  این  محبت ها از سوی  او- چگونه  می توانم  در روزی   که  به  
نام  من  خوانده  ش���ده  است ، از وی  چیزی  بپذیرم  که   کارخانجات  تولیدی  برای  درآمد بیشرت 
بر  گردنش  نهاده اند. در این  بیست  و یک  سایل   که  به  شریین ترین  و زیباترین  پایگاه  زندگی ام  
رسیده ام  -یعنی  از آن  روزی   که  مادر شده ام - هرگز هیچ  لذتی  را باالتر از مادر بودن  ندیده ام . 
اگر همۀ   گل های  دنیا، همۀ  عطرهای  دنیا، همۀ  هدیه های  دنیا را باهم  جمع   کنند، رنگ  و بو 
و زیبایی  بوسه ای   که  از  گونۀ  فرزندانم  بر می دارم  را نخواهند داشت . روز مادر، باری ، برای  
من  و مثل  هر روز دیگر فرصتی  است  تا سراغ  فرزندانم  بروم ، بر  گونه های  آن هابوسه  بزنم  و 
سرمست  شوم  و از این   که  وجودشان  دقایق  و لحظات  زندگی ام  را با چنني  شادی  و شوری  
پر  کرده  اس���ت ، سپاسگزار و قدردان  باش���م . در واقع  روز مادر، برای  من  روز فرزند است : 
فرزندی   که  منِ  مادر خواستم  و به  دنیا آوردم  و در  کنارش  روزهایی  را  که  می توانست   کسالتبار 
و خسته کننده  باشد، با هیجان  سرپی   کردم . این  پاداش  و هدیه  می خواهد؟ نه   که  نمی خواهد. 

منِ  مادر پاداشم  را روز تولد فرزندم  در آغوش   کشیدم !

سه شنبه  10 مه  1988
هوا از صبح  بدجور دم   کرده  و  گرم  است . آفتاب  تند و شدید می تابد و صورت  را آزار می دهد. 
درون  اتومبیل  نشس���ته ام  و به  س���وی  داون تاون  می روم . نزدیک  ظهر است . خیابان  شلوغ ، 
ترافیک  س���نگني  و  گرما پلک هایم  را سنگني   کرده اند. درست  مثل  روزهای  اواسط  تابستان  
تهران ، هنگامی   که  حوایل  ساعت  یک  از سر  کار به  خانه  می رفتم . فضای  دور و بر و حال  و 
هوا طوری  است   که  مرا به  خیابان  فردوسی  می برد. یکایک  مغازه ها و  کوچه پس کوچه های  
خیابان  فردوس���ی  و الله زار یادم  می آید و به  دنبال  آن   کوچۀ  خندان  و س���اختمان   کیهان . در 
تابستان های   گرم  تهران ، س���ر  کوچۀ  ما -جلوی  پله های  مسجدی   که  نبش  خیابان  فردوسی  
و  کوچۀ  خندان  قرار داشت - مرد دوره گردی  می ایستاد  که  تمام  بساط   کارش  یک  چهارپایه ، 
یک  س���ینی  بزرگ  رویی ، تعدادی  لیوان   کلفت  شیش���ه ای ، یک  قدح  بزرگ ، یک  مالقه  و 
مقداری  یخ  و ش���کر و  گالب  و خاکشی بود. مرد دوره گرد تابستان ها، خاکشی  یخمال  یا 
آب  یخ  و ش���ربت  می فروخت  لیوانی  دو ریال  و زمستان ها، با  کمی  تغیری بساط ، لبوفروشی  
راه  می انداخ���ت . روبروی  او، در نبش  جنوبی   کوچه ، پریمرد خمیده  پش���تی  بود  که  همواره  
روی  زمني  چمباتمه  می زد و بساط  او از همکار آن  سوی  خیابانش  محقرتر بود: یک  قوطی  
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تخته ای   که  مقداری  بند  کفش  مشکی  و قهوه ای  و سورمه ای  و سفید را رویش  به  طور موازی  
چیده  بود و آن ها را جفتی  یک  ریال  می فروخت .

س���ال ها از  کنار این  دو رد شدم  و هر دو را ُمصرانه  در  کار  کسب  سکه های  یک  ریایل  و دو 
ریایل دیدم  - در سرمای  منجمدکنندۀ  زمستان های  تهران  و  گرمای  سوزان  میانه های  تابستان . 
هر بار از خود پرسیدم : »روزی  چند نفر در سراسر خیابان  فردوسی  احتیاج  به  بند  کفش  پیدا 
می کنند یا از تش���نگی  سراغ  بساط  یخ فروش  سر  کوچه  می آیند؟ ده  نفر؟ بیست  نفر؟ شاید 
هم   کمرت. این   که  پول  نان  یک  روزشان  هم  نمی شود. قاتق  نان  را از  کجا می آورند؟« و هرگز 

برای  این  سؤال  پاسخی  نیافتم .

چهارشنبه  11 مه  1988
ساعت  ُنه  صبح ، تلفن  زنگ  می زند. فریده ، دوست  تلفنی  من  است . شنوندۀ  وفاداری   که  از 
آغازکار رادیو تا امروز، همواره  با ما بوده  است  - صبور و دوست داشتنی . حاال او دوست  
تلفنی  من  نیز شده  است . هرازگاهی ، روزهای  چهارشنبه  به  من  تلفن  می کند، تنها روزی   که   کار 
نمی کند و فرصتی  دارد تا به  خواس���ته های  دلش  برسد. با هم  از هر دری  سخن  می گوییم . 
نام  دو  کت���اب  را به  من  می دهد و توصیه  می کند آن ها را بخوانم  و بخش هایی را در رادیو 
بازگو  کنم . فریده  بانویی  است  آگاه ، تحصیلکرده  و عالقه مند به  مطالعه . در دو  کتابخانه   کار 
می کند و عاش���ق  ایران  و فرهنگ  ایران  است . زحمت  زیادی   کشیده  تا  کتابخانۀ  شهرستان  
هانتینگتون  بیچ  )Huntington Beach( را صاحب  بخش   کتاب های  فارسی   کند -  کاری  
در خور ستایش ! می گوید در حدود یک  قفسه   کتاب  فارسی  دارد،  کتاب هایی   که  -با اصرار 
زیاد- بودجه اش  را از طریق   کتابخانه  تأمني   کرده  اس���ت . ویل  چون  شمار مراجعه کنندگان  
ایرانی   کتابخانه   کم  اس���ت ، نمی تواند بودجۀ  بیش���رتی  برای  خرید  کتاب های  بیشرت بگرید. 
دلش  می خواهد بخش  فارس���ی   کتابخانۀ  خودش  و تمام   کتابخانه های  شهرهای   کالیفرنیا، 
صاحب   کتاب های  فراوان  فارسی  بش���وند. می گوید: »بودجه اش  هست  ویل  عالقه مند و 
مراجعه کننده   کم است . اگر ایرانی ها هم  مثل  ویتنامی ها و ژاپنی ها اهل   کتاب  خواندن  باشند 
و به   کتابخانه های  شهر مراجعه   کنند، آن ها مجبور می شوند بخش  فارسی  هم  ایجاد  کنند.« 
می دانم   گروهی  از ایرانیان   کتابخوان ، عالقه ای  به   گردآوری   کتاب  ندارند و پس  از خواندن ، 
آن  را به  دیگران  هدیه  می دهند. به  او قول  می دهم  از رادیو اعالم   کنم  تا این  افراد،  کتاب های  
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خوانده  ش���دۀ  خود را به   کتابخانۀ  شهر او هدیه   کنند واز ایرانیان  این  شهر نیز بخواهم   که  با 
مراجعه  به   کتابخانه  و  گرفنت   کتاب  فارس���ی  به  افزایش  بودجۀ  بخش  فارسی  آن   کمک   کنند. 

می دانم   که  به  عهدم  وفا خواهم   کرد. امیدوارم  شنوندگان  نیز آن  را بپذیرند. 
پنج شنبه  12 مه  1988

نمی دانم  چند درصد مردم  این   کشور، ظرف  هفتۀ   گذشته ، نگران  حال  و سالمتی  جوجه   کرکسی 
 بودند  که  -با س���الم  و صلوات  فراوان - در البراتوار باغ  وحش  سن دیگو به  جهان  ما قدم  
رنجه  فرمودند. این  جوجۀ  سعادتمند با  کمک  دامپزشکان  تخم  را شکست ، با عملی  شبیه  
س���زارین  سر ازتخم  درآورد و به  محفظۀ  مراقبت  ویژه  )Incubator( سرپده  شد تا به  وسیلۀ  
یک   کرکس  مصنوعی  مادر تغذیه   گردد. به  او تکه های  خورد شدۀ   گوش���ت  بچه  موش  مرده  
دادن���د، هر روز او را وزن   کردن���د، درجۀ  حرارت  و نوار قلبش  را  گرفتند و خالصه  مراقبتی  
انجام  دادند  که  نظریش   کمرت دیده  می شود. این  همه  زحمت  و  کوشش  و هیاهو، به  این  دلیل  
بود  که  جناب   کرکس  اولني  جوجه ای  است   که  در محیط غریآزاد به  دنیا می آید و باغ  وحش  
را به  قدوم  خود مزین  می کند تا احتمااًل نسل   کرکس های  در حال  انقراض  را نجات  دهد. 
به  چه  قیمتی ؟ به  بهای  بیست  میلیون  دالر! برای  طرح  بار آوردن  و حفظ   کرکس . خنده دار 
اس���ت ؟ نه ، تأسف آور است . واقعیت  این  اس���ت   که  جهان  ما مرتب  در حال  تغیری و تحول  
است . موجودات  تازه ای  به   گروه  جانداران  تاریخ  افزوده  می شوند و زندگی  جاندارانی  اعم 
 از حیوان  و  گل  و  گیاه ، به  پایان  می رس���د. چه  نیازی  هس���ت   که  دانشمندان ، بر خالف  مسری 
طبیعت ، به کوشش���ی  این  چنني   گران  دست  بزنند تا جلوی  انقراض  نسل  یک  حیوان  یا  گل  
و  گیاه  را بگریند؟ مگرنه  اینکه  در جریان   گذر زمان ، این  موجودات  محکوم  به  فنا هستند؟ 
اگر نس���ل  دایناسورها حفظ  می شد و هنوز این  جنابان  روی  زمني  راه  می رفتند تکلیف  چه  
بود؟ من   که  معتقدم  این  رقم های  نجومی ، اگر در زمینه های  پژوهشی  مفیدتری  مثل  پیدا  کردن  
درمان  بیماری های  ایدز، مرض  قند )Diabetes(، آلزهایمر )Alzheimer(، س���رطان  و... 

به   کار  گرفته  شوند مفیدتر است .

جمعه  13 مه  1988
از اتاق  پس���رم  صدای  موس���یقی  بلندی  می آید. دو س���ه  بار ندا در می دهم  تا آن  را  کم   کند، 
نمی شنود. با عصبانیت  به  سوی  اتاقش  می روم ، در را باز می کنم  و فریاد می زنم : »یواش   کن !«



هما سرشار 48

غرق  در موسیقی  است ، می گوید: »گوش   کن  چقدر قشنگه !«
با اعرتاض  می گویم : »این  عربده ها؟  کجاش  قشنگه ؟«

می گوی���د: »کالمو  گوش   کن ، مال  باب  م���اریل  )Bob Marley( خوانندۀ  سیاه پوس���ت  
صلح طلبیه   که چند سال  پیش  تو جامائیکا  کشتنش ! آدمی   که  از جنگ  بدش  میومد. یکی  از 
راستامن  )Rastaman(ها، همون هایی   که  میگن  سیاهپوست ها باید برن  افریقا، سفیدپوست ها 
هم  باید از افریقا بیان  بریون  تا تبعیض  ن��ژادی  ریشه کن  بشه ! به  آهنگ هاش��ون  هم  میگن  
ری گه  )Reggae( حاال میش���ینی   گوش کنی  تا فوری  روی  هر آهنگی   که  ما جوونا دوست  

داریم  برچسب  عربده  نزنی ؟«
روی  لبۀ  تختش  می نشینم  و می گویم : »به  شرطی   که  صداشو  کم   کنی !«

صدای  ضبط  صوت  را  کم  می کند و طنني  دردآلود و آرام  مردی  بلند می شود:

تا وقتی  فلسفه ای   که  می خواهد یک  نژاد برتر و
نژاد دیگر پست تر باشد

برای  همیشه  از اعتبار نیفتد و فراموش  نشود،
همه  جا جنگ  است ، چه  بسیار جنگ  است !

تا روزی   که  بني  ملت ها،
شهروند درجۀ  یک  و درجۀ  دو وجود دارد،

تا روزی   که  رنگ  پوست  یک  انسان ،
مفهومی  بیش  از رنگ  چشم هایش  دارد،

باید بگویم   که  همه  جا جنگ  است ! جنگ ، جنگ .

تا روزی   که  ابتدایی ترین  حقوق  بشر، 
بدون  توجه  به  نژاد او،

به  تساوی  بني  همه  تقسیم  نشود
همه  جا جنگ  است !

تا روزی   که  رؤیای  صلح  پایدار،
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شهروندی  جهانی ،
قوانني  بني المللی ،

چون  سرابی  دلپذیر باقی  بماند
که  باید دنبال  شود، ویل  هرگز به  دست  نیاید،

همه  جا جنگ  است  و چه  بسیار جنگ  است !

تا وقتی  رژیم های  نااصل  و اندوه زایی   که  برادران  ما را
در آنگوال، موزامبیک  و آفریقای  جنوبی 

اسری  کرده اند، سرنگون  نشوند
همه  جا جنگ  است .

جنگ  در شرق ،
جنگ  در غرب ،
جنگ  در شمال ،

جنگ  در جنوب ،
بله  جنگ  است ، همیشه  جنگ  است !

تا روزی   که  همۀ  این ها وجود دارند،
همه  جا جنگ  خواهد بود. همه  جا جنگ  خواهد بود. همه  جا!

جنگ  در شرق ، جنگ  در غرب ، جنگ  در باال جنگ  در پائني .
بعضی ها می برند،

بعضی ها می بازند،
بعضی ها می مریند،
بعضی ها می گریند،

و بعضی ها می خوانند: »ما دیگر نیازی  به  دردسر نداریم 
دردسر  کافیست ،  دردسر  کافیست .

آنچه  ما نیاز داریم  عشق  است ،
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تا ما را راهنمایی  و حمایت   کند.
تا از پستی  سر برآوریم ، به  اوج  برسیم  و نریومند شویم .

دردسر  کافیست ،
نیازی  به  دردسر و جنگ  نداریم ،

من  می گویم ،
شما هم  فریاد برآورید  که  بدون  همراهی  شما، غم انگیز خواهد بود:

»ما به  دردسر نیازی  نداریم 
آنچه  ما نیاز داریم  عشق  است .«

شنبه  14 مه  1988
امروز نریوهای  ارتش  ش���وروی ، خروج  از خاک  افغانستان  را -پس  از هشت  سال  اشغال  
نظامی - آغاز  کردند. البته  خودش���ان  به  این  اش���غال  نام  »وظیفۀ  بني المللی   کمک  به  رژیم  
مارکسیستی  افغانستان «  گذارده  بودند. برخی  از سربازان  روسی  این  ارتش  یکصد و پانزده  
هزار نفری ، از اول  مخالف  چنني   کاری  بودند، ویل  -بر اساس  اصل  اطاعت  مطلق  در ارتش  
و هر سیستم  نظامی  دیگر- از مافوق  خود اطاعت   کردند و به   کشور همسایه  رفتند، چند سایل  
Pavel Nikolayev-(  چدر آنجا ماندند و حاال به   کشور خود باز می گردند. پاول  نیکوالیوی
ich( سروان  بیست  و ُنه  سالۀ  ارتش  شوروی  به  یکی از خربنگاران   گفت : »همۀ  این  هیاهو 

برای  چه  بود؟ البته  من  اجازه  ندارم  این  پرسش  را با  کسی  در میان  بگذارم ، ویل  وقتی   که  از 
خود سؤال  می کنم ، به  این  نتیجه  می رسم   که  به  دردسرش  نمی ارزید. « سروان  نیکوالیویچ  
ادامه  می دهد: »صادقانه  بگویم  من  از این  جنگ  و از این  جا هر دو متنفرم . وقتی  در سال  
1980 به  اینجا آمدم  پذیرفته  بودم   که  به  عنوان  یک   کمونیس���ت ، در راه   کمک  به  خلق  افغان  
وظیفۀ  مهمی  داریم . امروز نمی توانم  بگویم   که  ما توانستیم   کمکی  بکنیم  یا اینکه  آن ها یاری  

ما را الزم  داشتند. برای  من  این  شرم آور است .«
البته  در یک  مصاحبۀ  مطبوعاتی  رسمی ، فرماندۀ  ارتش  شوروی  در افغانستان ، از حضور قوای 
 خود ابراز خشنودی  فراوان   کرد و از این   که  وظایفشان  را به خوبی  انجام  داده اند سرافراز بود و 
برای  رفقای  افغانی  خود آرزوی  موفقیت  نمود. ویل  سربازانی  چون  پاول   کم  نیستند: سرگئی ، 
نوا، میشا،گریگوری ، ایوان  و بسیاری  دیگر اعرتاف   کردند در حایل  به  وطن  باز می گردند  که  
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نمی دانند آمدن  و رفتنشان  بهر چه  بود. آن ها افغانستان  را در حایل  ترک  می کنند  که  حضور 
هشت  ساله شان ، بیش  از آنکه  باعث  محبوبیت  رژیم  حاکم  باشد، به  آن  لطمه  زده  است . تازه  

می گویند: »آیندۀ  افغانستان  بستگی  به  مردم  این   کشور دارد!« صبح  شما به  خری!

پنج شنبه  19 مه  1988
باالخره  پس  از مدت ها انتظار، امروز  گزارش  مقدماتی  انستیتوی  پژوهش  و جامعه شناسی 
 دانشگاه  یوس���ی ال ای  به  نام  »ایرانی ها در لوس آنجلس : اقلیتی  چشمگری« منتشر شد. در 
س���الن  رویس  )Royce Hall( دانشگاه  نشسته ایم  و به  س���خنان  مهدی  بزرگمهر، جورج  
صباغ  و ایوان  الیت   گوش می دهیم . نکات  جالبی  مطرح  می شود  که  بسیاری  از آن ها برایمان  
تازگی  دارد. نتیجۀ   کامل  و نهایی  پژوهش  تا چند ماه  دیگر منتشر خواهد شد، ویل  این  جلسۀ  

مقدماتی  نیز بسیار آگاه کننده  بود.
ورود و مهاجرت   گ���روه  زیادی  ایرانی  به  امریکا، از نیمۀ  دوم  دهۀ  هفتاد تا به  امروز، اقلیت  
قابل توجه  و بارزی  را به  جمعیت  این   کش���ور -به ویژه   کالیفرنیا- افزوده  اس���ت . به  موجب  
سرشماری  سال 1980 ادارۀ  آمار ایاالت  متحده ، در حدود یک  چهارم   کل  جمعیت  ایرانیان  
مقیم  این   کش���ور، در لوس آنجلس  اقامت   گزیده اند. از ای���ن  روی  می توان  لوس آنجلس  را 
بزرگ ترین  مرکز تجمع  ایرانیان  در امریکا دانست . با وجود رشد سریع  و افزایش  جمعیت  
ایرانیان  در ایاالت  متحده ، متأس���فانه  منابع آماری  مربوط  به  این  تغیریات  -به ویژه  در مورد 

این   گروه  از مهاجران -  کمیاب  است .
امید می رود در سرش���ماری  سال  1990 ادارۀ  آمار، نکات  دقیق تر و اساسی تری  در رابطه  با 
ایرانیان  مهاجر روشن  شود. آمار و ارقام  زیر،  گر چه  نمودار دقیقی  از  کل  جمعیت  ایرانی  مقیم  

امریکا در سال  1988 نیست ، ویل  حاوی  نکات  جالبی  است .
مهاجرت  ایرانیان  به  امریکا به  طور  کلی  پس  از جنگ  جهانی  دوم  آغاز شد.

مهاج���رت  ایرانیان  به  امریکا را می توان  به  دو دورۀ  متفاوت  قبل  از انقالب  -یعنی  قبل  از 
سال 1977- و بعد از انقالب  -یعنی  بعد از سال  1977- تقسیم   کرد.

ایرانیان  قبل  از سال  1977 را بیشرت محصل ، توریست  و  کسانی   که  جهت   کسب  و  کار به  امریکا 
آمده  بودند تشکیل  می دادند.

مهاجران  بعد از سال  1977، متشکل  از  گروه های  باال به  اضافۀ   کسانی   که  ایران  را در اثر وقوع  
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انقالب  ترک   کرده اند، هستند.
مسافرت  و مهاجرت  ایرانیان ، در ربع  قرن  پس  از جنگ  جهانی  دوم  تا وقوع  انقالب  -از 
1950تا 1977- ش���امل  1515 مهاجر در س���ال  و 17001 نفر محصل  و توریست  در سال  بوده  

است .
در مرحلۀ  دوم  مهاجرت  -سال های  1978 تا 1980- میانگني  سالیانۀ  مهاجرت  ایرانیان  112505 

نفر در سال  بود و سالیانه  8249 تن ، به  طور متوسط ،  کارت  سبز  گرفته اند.
به  موجب  آمار ادارۀ  مهاجرت  امریکا، تا سال  1979، جمعاً 43700 ایرانی  تقاضای  اقامت  

دائم  یا  گرین کارت   کرده اند.
جمعیت  ایرانیان  قبل  از سال  1975 را بیشرت مهاجرین  اختیاری  و بعد از سال  1975 را بیشرت 

مهاجرین  اجباری  تشکیل  می دهند.
بیشرتین  تعداد مهاجرین  ایرانی ، پناهنده  )Exiled( هستند و مهاجر )Immigrant( به  شمار 

نمی روند.
در سال  1980، جمعیت  مهاجر ایرانی  پنج  برابر و جمعیت  غریمهاجر هفت  برابر شده  است .

در سال  1980، جمعاً 25510 نفر ایرانی  در لوس آنجلس  و حومه  زندگی  می کردند.
یکی  از ویژگی های  بارز جمعیت  ایرانی  مقیم  امریکا، شمار زیاد دانشجویان  در این  جامعه  
است .در سال  1980 جمعاً بیست  و ُنه  درصد جمعیت  بزرگسال ، یعنی  ایرانیان  بیست  ساله  به  

باالی  مقیم  امریکا، دانشجو بودند.
در شمارش  بر اساس  مذهب ، اقلیت های  غری مسلمان  -در مقام  مقایسه  با نسبت  جمعیت  
آنان  درایران - سهم  بیشرتی  در  کل  جمعیت  ایرانیان  مقیم  امریکا دارند. مسلمانان  ایرانی ،  که  
در ایران  نود وُنه  درصد جمعیت  را تشکیل  می دادند، در حال  حاضر و در میان  ایرانیان  مقیم  

امریکا یک  اقلیت  به شمار می آیند.
در میان  ایرانیان  مهاجر، دس���ته بندی  بر اس���اس  مذهب  یک  امر چشمگری است :  گروه های  
مذهبی ایرانی  با هم مذهب های  خود از سایر  کش���ورها، نزدیک  نشده اند و در عني  حال  با 
سایر مذاهب  ایرانی  نیز پیوندی  نیافته اند. هر  گروه  مذهبی  در  گروه  خود، جدا از سایرین  باقی  

مانده  است .
گروه  مهاجرین  ایرانی ، در مقایس���ه  با مهاجرین  غریایرانی ، تسلط  بیشرتی  به  زبان  انگلیسی  

دارند.
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نس���بت  مردان  به  زنان  مهاجر، قبل  از سال  1975، دقیقاً 153 مرد به  100 بود. این  نسبت ، در 
سال های بعد از 1975، به  97 مرد در برابر 100 زن   کاهش  یافته  است .

سطح  آموزش  و تحصیل  بني  مهاجران ، قبل  و بعد از سال  1975 به  طور  کلی  افت   کرده  است .
افرادی   که  در مرحلۀ  دوم  مهاجرت  به  امریکا آمده اند،  گروه های  متنوع تری  از جمعیت  ایرانی  

را در بر دارند )زنان ، سالمندان ،  کودکان ...(
34/2 درصد از سرپرستان  خانوادۀ  ایرانی  تحصیالت  لیسانس  یا باالتر دارند.

High Sta-(  مهاجران  ایرانی  در رده بندی  پایگاه  اجتماعی ، در ردۀ  مهاجران  پایگاه  باالی 
tus Immigrant( امریکا جای  دارند.

درآمد ساالنۀ  مردان  و زنان  مهاجر،  که  قبل  از سال  1975 به  امریکا آمده اند، به  مراتب  باالتر 
از سطح  درآمد  گروه  مهاجر بعد از این  سال  بوده  است .

در سطح  مشاغل  ردیف  باال )مدیریت ،  کارمند عالریتبه ، متخصصان ( افت  قابل  توجهی  دیده  
می ش���ود. این  رقم  برای  مردان ، از 53/7 درصد در مرحلۀ  اول  مهاجرت  به  28/5 درصد در 

مرحلۀ  دوم  و برای  زنان ، از 18/7 درصد به  9/1 درصد  کاهش  یافته  است .
اشتغال  ایرانیان  مهاجر به   کسب  آزاد از 27/9 درصد در مرحلۀ  اول  به  34 درصد در مرحلۀ  

دوم  افزایش  یافته  است .
اکثری���ت  مهاجران  ایرانی  مرحلۀ  دوم ، نه  به  دلیل  اقتصادی   که  به  دالیل  عقیدتی  یا ترس  از 

حکومت  و سیاست   کنونی ، ایران  را ترک   کرده اند.
میانگني  سن  سرپرست  خانوادۀ  ایرانی  مقیم  لوس آنجلس  چهل  و سه  سال  است .

59 درصد جمعیت  ایرانی  لوس آنجلس  از تهران  آمده اند و این  رقم  قابل توجهی  است . در 
سال  1976 تنها 13 درصد از جمعیت  ایران  در تهران  زندگی  می کرده اند.

63 درصد از جمعیت  ایرانیان  مهاجر، برای  اولني  بار پس  از انقالب ، به  امریکا آمده اند.
75 درصد جمعیت  ایرانیان  مهاجر، مقیم  قانونی  هستند.

گر چه  پناهندگی  دلیل  اصلی  مهاجرت  ایرانیان  به  شمار می رود، ویل  جالب  اینجاست   که  تنها 
5 درصد  کارت  سبز خود را از طریق  پناهندگی   گرفته اند.

هر چند سطح  مشاغلی   که  ایرانیان  دارند به  نسبت  آنچه  در ایران  می کرده اند پائني تر است ، 
ویل  حرکت  جمعیت  از نظر اش���تغال  به   کار، یک  حرکت  باالرونده  اس���ت . غالب  ایرانیان  

مهاجر در حال  حاضر  کار بهرتی  از آنچه  در بدو ورود انجام  می داده اند، دارند.
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دوشنبه  23 مه  1988
این  دو  کلمۀ   گالسنوست  )Glasnost( و پرسرتویکا )Perestroika( خیلی  به  مذاق  امریکایی ها 
خوش  آمده  اس���ت . سیاست  فضای  باز و بازس���ازی  فضای  اقتصادی  -که  از ابتکارهای  
میخائیل   گورباچف   )Michael Gorbachof(، دبری  کل  حزب   کمونیست  شوروی ، به  شمار 
می رود- آن  قدر روزنامه نگاران  امریکایی  را ذوق زده   کرده  است   که   گروه گروه  برای   کشف  
س���رزمینی   که  تا امروز مرزهایش  بس���ته  و مردمانش  مرموز بودند، راهی  آن  دیار می شوند و 
مصاحبه  پش���ت  مصاحبه  ردیف  می کنند. حاال دیگر روزنامه نگاران  روسی  و امریکایی  با 
هم  دوس���ت های  جان  در جانی  شده اند، روبه روی  هم  می نشینند، با هم  صمیمانه  صحبت  
می کنند و به  ستایش  یکدیگر می پردازند. از البه الی  این  سخنان  و  گفتگوها، نکات  جالب  
زیادی  هم  شنیده  می شود. صبح  امروز در برنامۀ  مجلۀ  خربی  بامداد ای بی سی ، پیرت جنینگز 
)Peter Jennings( با دبری س���رویس  خربهای  خارجی  یک  مجلۀ  روسی   گفتگو می کرد. 

این  روزنامه نگار جوان  -که  بیس���ت  و هفت  سال  بیشرت نداش���ت - از فضای  باز و آزادی  
نسبی  با رضایت  و خشنودی  سخن  می گفت . از این   که  توانسته  بود حقایق  زیادی  در مورد 
افغانستان  و حضور ارتش  شوروی  در این   کشور بنویسد، از این   که  در مورد تظاهرات  اخری 
ارمنستان  شوروی  مقاله ای  در مجله اش  -با عکس  و تفصیالت - چاپ  شده  بود، خوشحال  
می نمود. وی  از س���وی  دیگر، ابراز نگرانی  می کرد بسیاری  از همکاران  او  که  مخالف  جو 
موجود هستند به  بهانۀ   گالسنوست  و پرسرتویکا دارند در جهت  عکس  می روند و آن  قدر 
در استفاده  از این  حربه  افراط  می کنند  که  بیشرت به  سوءاستفاده  تعبری می شود. او می گفت : 
»عده ای  از مس���ن ترها -که  وجود این  آزادی  و فضای  باز نسبی  را مضر می دانند- برای  
آنکه  نشان  دهند حرف  و استداللشان  درس���ت  است ، آن  قدر در انتقاد  کردن  و اعرتاض  و 
بیان  اشکاالت  زیاده روی  می کنند تا باز جلوی  ما را بگریند و از نو زیر بار سانسور برویم .« 
روزنامه نگار جوان  از این  پیش بینی  خود به  ش���دت  احس���اس  نگرانی  می کرد و می ترسید 
این  روزهای  خوش  نفس   کشیدن  زیاد دوام  نیاورد. یک  سؤال : »این  سناریو برای  شما آشنا 

نیست ؟ شما را به  یاد چه  می اندازد؟«

چهارشنبه  25 مه  1988
در جه���ان  نوش���ته ها و خواندنی ها، چیزی  بی فایده تر، بی معنات���ر و لوس تر از مجالتی   که  
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ش���رکت های  هواپیمایی  برای  مسافران  خود منتشر می کنند وجود دارد؟ این  مجالت   که  از 
نظر  کاغذ، چاپ ، عکاسی  و تکنولوژی  بسیار پیشرفته اند بیشرت برای  تبلیغ  یا فروش  مقداری  
وسیله  و ابزار به وجود آمده اند  که  -به  قول  خودمان - توی  قوطی  هیچ  عطاری  پیدا نمی شود. 
هر  گاه  در راه  س���فر به  شهری ، سوار هواپیما می ش���وم  وسوسۀ  خواندن  و نگاه   کردن  به  این  
نش���ریات  راحتم  نمی گذارد. هر بار فکر می کنم  ش���اید چیزی  دیدنی  یا خواندنی  در آن ها 
بیابم ، ویل  هنوز  که  موفق  نش���ده ام . چندی  پیش ، یکی  از این  مجالت  را از داخل  هواپیما 
برداش���تم  و با خود آوردم  تا س���ر فرصت   کاالهای  ارائه  ش���ده  در آن  را بررسی   کنم  و ببینم  
چندتایش���ان ، برای  زندگی  روزمره  و ش���اید ساالنۀ  یک  انس���ان ، قابل  استفاده  هستند. به  
استثنای  چند تبلیغ  برای   کیف   کار و چمدان های  سفری ، بقیه  به راستی  جز مقداری   کاالی  
بی مصرف  چیز دیگری  نبودند. اس���باب بازی های  انسان های بزرگسال  یا اشیای  زینتی   که  
می توانند س���ال ها در  گوش���ه ای  از خانه  یا روی  طاقچۀ  بخاری  دیواری  بنشینند به  شما زل  
بزنند: یک   کرۀ  زمني  طالیی   که  روی  آن ، به  جای  پایتخت   کش���ورها، نگني  نشانده اند؛ یک  
سطل  یخدان   که  رویش  س���اعت  باطری دار  کار  گذاشته اند؛ یک  چراغ   کوچک  قابل  حمل  
برای  مطالعه  در جاهای  تاریک ؛ یک  دس���تگاه  عظیم  برق  و باطری  برای  حرکت  دادن  سر 
مسواک ؛ یک  قوطی  سفری  کارد و چنگال های  مینیاتور برای  انسان های بسیار بهداشتی ؛ 
ی���ک  قفل  دزدگری مجهز به  آژیر ایمن���ی  برای  اتاق  هتل ها؛ تیغ  ریش تراش���ی  باطری دار و 
مجهز به  چراغ  قوه  برای  ریش  تراش���یدن  در ش���ب ؛ سشوار تاشوی  دیواری ؛ دستگاه  برقی  
واکس زنی   کف���ش  برای  خانه ؛ آکواریوم  قابل  حمل  برای  همراه  بردن  ماهی  مورد عالقه  به  
هنگام  س���فر؛ عینک  آفتابی  رادیودار؛ دستگاهی   که  از  گره  خوردن  و تاب خوردن  بند تلفن  
جلوگریی  می کند؛ دستگاه  چرخان  چراغدار برای  آویزان   کردن   کراوات  آقایان  داخل   گنجه   که  
با فش���ار یک  دکمه  چراغش  روشن  می شود و  کراوات ها را از جلوی  چشمتان  رد می کند؛ 
ماشني  محاس���بۀ   کالری   که  مقدار  کالری  روزانۀ  هر غذایی  را  که  می خورید حساب  می کند، 
جمع  می بندد و باقیماندۀ  غذایی   که  می توانید میل   کنید را روی  یک  صفحه  نشان  می دهد؛ 
دستگاه  کلیدیاب   که  وقتی   کلیدتان  را  گم   کردید، با فشار دادن  یک  دکمه  صدای  جیغ   کلید در 
می آید؛  گل   کراوات  مخصوص  آقایانی   که  هنگام  غذا خوردن   کراواتش���ان  را لک  می کنند، 
این   گل   کراوات  موقع  غذا خوردن  به  صورت  یک  دس���تمال  سفرۀ  پالستیکی  در می آید و 
روی   کراوات  را می پوش���اند؛ تور بسکتبال  برای  لباس های   کثیف  پسر یا دخرت شیطان  شما، 
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لباس  سگ ، قاب  دیواری  برای   کلکسیونرهای   کربیت  و...

بدون   کدامیک  از این   کاالها  گذران  زندگی  غریممکن  است ؟

پنج شنبه  26 مه  1988
داستان  سلیمان  و مور را به  یاد دارید؟ این   که  هر  کس ، با توجه  به  قدرت  و وسع  خود، بر خوان  
سلیمان  هدیه ای  می آورد؟ در شهری   که  ما زندگی  می کنیم  نیز چنني  است . امریکایی ها، به  
خاطراستفاده  از بخشودگی  مالیاتی  یا هر دلیل  دیگر، در حد توانایی  و وسع  خود، در  کارهای  
خرییه  قدم هایی  برمی دارند و در  کارنامۀ  اعمال  خود ثبت  می کنند. راه های   گردآوری  اعانه  یا 
پایه ریزی  یک  بنیاد یا به  قول  مردم  امریکا Fund Raising هزار و یک   گونه  است . از آن  زن  
و مرد سالمندی   که  در  کنار فروشگاه  قوطی  حلبی  به  دست  می گریند و برای  انجمن  نابینایان  
یا  کودکان  بی  سرپرست پول  ده  سنتی  و پنج  سنتی  جمع  می کنند، تا حراج های  پر سر و صدای  
چند میلیون  دالری  و شب نشینی هایی   که   گاه  بلیط  ورود به  آن  تا هزاران  دالر خرید و فروش  

می شود، هر  کس  به   گونه ای  خود را در  گردش  چرخ  این  برنامه ها سهیم  می داند.
بر حسب  تصادف ، چند هفتۀ   گذشته ، در یک  روز دو برنامۀ  جمع آوری  پول  در دو  گوشۀ  شهر 
لوس آنجلس  بزرگ  برگزار شد  که  هر دو هدفشان  یکی  بود: رسیدگی  و همکاری  برای  رفع  

یک  مشکل  اجتماعی .

برنامۀ  اول  به  همت  بنیاد نگرانی  برگزار شد، بنیادی   که  برای   کمک  به  پژوهش  دربارۀ  سرطان  
پول  جمع  می کند. این   گروه   که  بیشرت از ثروتمندان  بوریل هیلز تشکیل  شده  است ، سایل  یکبار 
س���ر وته  خیابان  مش���هور رودئو )Rodeo( را می بندند، در آنجا میز و صندیل  می چینند و 
مهمانی  می دهند و دست  به  حراج  اشیای  اهدایی  اعضای  خود می زنند. امسال  اندی  ویلیامز 
)Andy Williams( خواننده  و هرنی  مانس���ینی  آهنگساز، اجراکنندگان  برنامه  بودند. این  

بنیاد، ظرف  بیس���ت  س���ایل   که  ازآغاز  کارش  می گذرد، متجاوز از یازده  میلیون  دالر پول  به  
مؤسسات  پژوهشی  سرطان   کمک   کرده است .

برنام���ۀ  دوم  -ک���ه  به  Venice Art Walk ش���هرت  دارد- در محلۀ  هرنمندنش���ني  ونیس  
برگزارگردید. سایل  یک  روز نقاشان ، طراحان ، صنعتگران   کارهای  دستی  و سایر هرنمندان  
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این  محله ، آثار خود را به  نفع  بی خانمان ها و نیازمندان  و مرکز بهداشت  محلۀ  ونیس  به  فروش  
می رسانند. مرکز بزرگ  بهداشتی -درمانی  ونیس  بزرگ ترین  رقم   کمک  بودجۀ  خود را از 

این  طریق  و با  کمک  هرنمندان  شهر به  دست  می آورد.

شنبه  28 مه  1988
من  واش���ینگنت  را، ش���هر رانندگان  تاکس���ی  بني المللی  و نگارخانه ها و موزه های  دیدنی ، 
نام  گذارده ام . هنگامی   که ، به  عنوان  یک  مس���افر، به  واشینگنت  یا هر شهر دیگر می روید، از 
سر اجبار و بیش  از حد معمول ، از تاکسی  استفاده  می کنید.  کاری   که  در شهر خودتان ، شاید 
سایل  یک  بار هم  نکنید. در واشینگنت ، رانندگان  تاکسی  -که  بیشرت شهروندان   کشورهای  
دیگر هس���تند- مجموعه ای  از فرهنگ ها و طرز فکرها و نگرش های  بدیع  را به  شما ارائه  
می دهند. رانندگان  تاکس���ی  واشینگنت  اعصاب  آرامی  دارند، غالباً اهل  مطالعه  و سیاست  
هستند، به  جریان های  روز واردند و بحث  و  گفتگو با سرنشني  تاکسی  خود را ادب  و تواضع  
و فرصتی  برای  تبادل  نظر می دانند. سه  روزی   که  در واشینگنت  بودم ، با یک  رانندۀ  افغانی ، 
یک  رانندۀ  هندی ، یک  رانندۀ  جامائیکایی ، یک  رانندۀ  ایرانی  و یک  راننده  از اهایل  اتیوپی  
برخورد  کردم . هر پنج  نفر ملیتم  را پرس���یدند. رانندۀ  ایرانی  سردرددلش  باز شد. دانشجوی  
جوانی  بود  که  زیاد واش���ینگنت  را دوس���ت  نداشت ، از هوای  ش���هر  گله  می کرد و قصدش  
نهایتاً رفنت  به  لوس آنجلس  بود. رانندۀ  افغانی  -که  به  قول  خودش : »دوس���ت  می داشت  
با من  فارس���ی   گپ  بزند«- از خروج  نریوهای  شوروی  از خاکش  خشنود بود و می گفت  
هنگامی   که  آخرین  سرباز روسی  از خاکش  خارج  شود، به  میهنش  برمی گردد، چون  تحمل  
دیدار روی  ارتش  اشغالگر را ندارد. وی ، پس  از یک  سخرنانی  طوالنی  در مورد آنچه  بر سر 
افغانستان  آمده  است ، سرش  را برگرداند و  گفت : »برای  شما هم  دعا می کنم ، ویل   کار شما 
مشکل تر از ماست . خاک  ما زیر پای  اشغالگران  خارجی  بود ویل  شما را دشمن  داخلی  دارد 

نابود می کند.« سپس  با لهجۀ  شریین  افغانی  خود خواند:
»من  از بیگانگان  هرگز ننالم که  با من  هر چه   کرد آن  آشنا  کرد«

رانندۀ  هندی  اهل  تفکر و فلسفه  بود. زود فهمید  که  ایرانی  هستم  و  گفت  پانزده  سال  است  در 
امریکا به  سر می برد. پرسیدم : »از اینجا راضی  هستید؟«

چون   کلمۀ  Happy را به   کار بردم  با قیافه ای  فلسفی   گفت : »بستگی  دارد  که  شما خوشبختی  



هما سرشار 58

و رضایت  را چگونه  تعریف   کنید و در چه  بدانید!«
گفتم : »شما برایم  تعریف   کنید«.

گفت : »هنوز دارم  دنبالش  می گردم !«
وقتی  پیاده  می شدم   گفتم : »لطفاً هر وقت  آن  را یافتید ما را هم  خرب  کنید!«

رانندۀ  جامائیکایی ، زن  میانسال  چاق  خوش  مشربی  بود دشمن  نانسی  ریگان  و ستاره شناسان . 
با دیدی  طنزآلود و نیش های  دلچسب  مردان  و زنان  سیاسی  امریکا و جهان  را به  باد تمسخر 
می گرفت . وقتی  از مقابل   کاخ  سفید رد می شدیم   گفت : »رانی  و نانسی  امشب  منزل  نیستند! 
دارند با میخائیل  و رئیس���ا درینک  )Drink( می زنند و برنامه ای  برای  یکی  از  کشورها در 

یک   گوشۀ  جهان  می ریزند!«
رانندۀ  اهل  اتیوپی  می گفت  از منسوبني  امرپاطور هیالسالسی  است ، تمام  اموالش  مصادره  
شده ، از  کار رانندگی  شکایت  زیادی  ندارد و برای  همیشه  در امریکا خواهد ماند چون  راه  

برگشتی  به  کشورش  نمی بیند.
این   گپ های  دوس���تانه  و صمیمانه ، فواصل  بني  چند دیدار را پر  کردند: دیدار ناصر اویسی  
 Paul(  نقاش  بلندآوازۀ  ایرانی  در خانه اش ؛ تماشای  دویست  و هشتاد تابلوی  نقاشی  پل   گوگن
Gauguin( نقاش  امرپسیونیست  فرانسوی  در نگارخانۀ  سکلر )Suckler Gallery(  که  آثار 

برنز، طال، نقره ، سرامیک  و مجسمه های  دوران  ساسانی  و هخامنشی  آن  توسط   کلکسیونر 
معروف  آرتور س���کلر جمع آوری  و به  موزه  اهدا ش���ده  اس���ت ؛ باالخره  دیداری  از دوستم  
ژاله   کاظمی  در موزۀ  فیلیپس )Phillips Museum(، جایی   که  مشغول   کار است  و تماشای  
پنجاه  اثر از اودیلون  ردون )Odilon Redon( نقاش  فرانسوی  اواخر قرن  نوزده  و اوایل  قرن  
بیس���تم  در این  موزه . تابلوی  بسیار جالب  ردون  به  نام  دیوژن  به  دنبال  یک  انسان  شرافتمند 
)Diogenes in search of an honest man( تصویر دلپذیری  بود از بیت  معروف  موالنا:

دی  شیخ  با چراغ  همی   گشت   گرد شهر    کز دیو و دد ملولم  و انسانم  آرزوست 

ژاله   کاظمی   گویندۀ  توانا و برنامه ساز پرسابقۀ  تلویزیونی  -که  چند سایل  است  از لوس آنجلس  
به  واشینگنت  نقل  مکان   کرده  است - به  تازگی  در عرصۀ  نقاشی  طبع آزمایی  می کند و با شوق  

و شور فراوان  از  کشف  این  استعداد در خویش  سخن  می گوید.



در حاشیۀ  سخرنانی  فرهنگ  مهر 
در مراسم  بزرگداشت  ایرج  الله زاری 

یکبار دیگر و برای  آخرین  بار

چه  علی  خواجه  چه  خواجه  علی ، از هیچ کدام  پریاهن  عثمان  نسازیم 

یک���ی  از پدیده ه���ای  س���ال های بعد از انقالب ، تفس���ری و تعبریه���ای  ت���ازه  از واژه ها و 
اصطالحات متداول ، یا زیاده روی  در بار عاطفی  دادن  به  واژه ها و ترکیب های  آشنا، در راه  
اعتبار بخشیدن  به  استدالل هایی  بیگانه  با آن  مفهوم  است . این  قبیل  شگردها، آن   گاه   که  از 
س���وی  افرادی  فاقد سواد اجتماعی ، پیشینۀ  علمی ، آزادگی  و روشنفکری  سر زند، آن چنان  
قابل  اعتنا نیستند. از همني  روی ، هنگامی   که  برای  چند ساعت  خوشگذرانی  به  محل  بزم  و 
صفایی  می روید و هرنمندنمایی  را می بینید  که  -با قر و اطوار فراوان - لیوان  شامپانی  را به  
سالمتی  هویت  ملی  و فرهنگ  ایرانی  در مقابل  حضار محرتم  باال می کشد، واکنشی  نشان  
نمی دهید چون  بر او و آن  محیط  حرجی  نیست . ویل  هنگامی   که  یک  فرد تحصیلکرده  سخن  
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می گوید، ش���خصی   که  به  هر حال  بار سنگني یک  پیشینۀ  علمی  را به  دوش  می کشد، آزاده  
و وطن پرست  است  و در هیچیک  از ویژگی هایش  غش  نیست ، از او انتظاری  در خور شأن  
خودش  دارید، روی  یکایک   کلمات  و  گفته هایش  حساب  می کنید و منطق  و استداللش  را 
جدی  می گریید. از افرادی  این  چنني  انتظار می رود به   گفتۀ  موالنا: برای  وصل   کردن  بیایند 
و نی  برای  فصل   کردن ! از این ها انتظار می رود بدون  جانبداری ، بدون  یکسویه نگری ، بدون  
پیش���داوری  و بدون  تعصب  س���خن  بگویند و افزون  بر آن ، در راه  همبستگی  و یکی  شدن  

هم میهنانشان   گام  بردارند نه  در راه  تفرقه  و دو دستگی  بني  آن ها.
داستان  بر سر ترتیب  به   کار  گرفنت  دو  کلمۀ  ایرانی  و یهودی  در یک  جمله  بود. فرهنگ  مهر، 
مردی  از جامعۀ  وزین  پژوهش���گران  و استادان  و دانشگاهیان ، هفتۀ  پیش ، طی  سخنانی  با 
انگشت  نهادن  روی  یک  نقطۀ  حساس  به  نام  میهن پرستی  و ملیت  اعالم   کرد: »انجمن ها و 
سازمان هایی   که عنوان  یهودی  را قبل  از ایرانی  در نام  مؤسسۀ  خود به   کار  گرفته اند قبول  ندارم  
و بسیار خشنودم   که  سازمانی  از من  دعوت   کرده  است   که  سازمان  فرهنگی  ایرانیان  یهودی  
است  و الغری!«  گر چه  در فرصت  بسیار  کوتاهی   که  برای  پاسخ   گفنت  به  این  اشاره  یافتم  -هر 
چند با توجه  به   گفتۀ  خود دکرت مهر چنني  تذکری  در شأن  چنان  جلسه ای  نبود!-  گوشه هایی  
از مخالفت  خ���ود را با این  نظریه  بیان   کردم ، اکنون  ترجیح  می دهم  آن  را  کمی   گس���رتده تر 
روی   کاغذ بیاورم ، شاید یکبار دیگر و انشاءالله برای  آخرین  بار این  مشکل  عظیم !! ایرانیان  
-  که   گویا از انقالب  و پی آمدهای  آن ، جنگ  و آوارگی ، مسائل  و مشکالت  مهاجرت  و... 

بسیار مهم تر است  - به  خواست  خدا حل  شود.
قضیه  را از دو دیدگاه  جداگانه  مورد بررسی  قرار می دهیم .

اول  از دیدگاه  دستور زبان  فارسی 
ترکیب  دو اسم  ایرانی  و یهودی  نمودار یکی  از حاالت  اسم  در دستور زبان  فارسی  است ، 
یعنی  حالت  اضافه  و در نتیجه  مضاف  و مضاف الیه  قرار  گرفنت  این  دو اس���م . ترکیب های 
ایرانی  و یهودی  حتی  به  صورت  صفت  و موصوف  هم  نیس���تند، چون  هیچیک  از این  دو 
اس���م ، چگونگی  یا حالتی  را بیان  نمی کنند، بلکه  با افزوده  ش���دن  یکی  به  دیگری  معنی  
آن ها  کامل  می شود. به   کتاب  دستور زبان  فارسی  نوشتۀ  پرویز ناتل خانلری  )انتشارات  بنیاد 

فرهنگ  ایران ، صفحات  86 و 87 و 88( رجوع   کنیم :
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چون  اس���م  یا ضمریی  به  اس���م  دیگری  اضافه  شود تا معنی  آن  اسم  را  کامل   کند، آن  اسم  یا 
ضمری را مضاف الیه  یا متمم  اسم  می خوانیم . در این  حال ،  کلمۀ  اول  مضاف  یا اسم  خوانده  
می ش���ود. مضاف الیه  عبارتی  است  عربی  و معنی اش  »اضافه  شده  به  آن « یا »نسبت  یافته  
به  آن « است . مضاف الیه  بیشرت دنبال  مضاف  قرار می گرید و در این  حال  پس  از  کلمۀ  اول  
یعنی  مضاف ، حرف  نشانه   که  »کسره « یا»ی « است  را می آوریم . مثل : دِر باغ ، پدِر شما، 
خانه ی   ما. مضاف الیه  یا متمم  اسم ، غالباً تعلق  اسم  را به چیزی  یا  کسی  می رساند مثل :  کالهِ  

فریدون ،  کفشِ  حسن ، ماهیِ  دریا،  کتابِ  او.«
به  دنبال  این  بحث ، به   کتاب   گفتارهای  دس���توری  نوش���تۀ  جعفر شعار و اسماعیل  حاکمی 
 )انتشارات  امریکبری صفحه  37( مراجعه  می کنیم . در این  صفحه  و در بخش  رده بندی  انواع  

اضافه ها به  این  سه  نوع  اضافه  نیز اشاره  شده  است :
دفرت خسرو،  کاله  من  اضافۀ  ملکی :    

زنگ  دبستان ، پنجۀ  شری اضافۀ  تخصیصی :    
اضافۀ  بنوت  یا پسرپدری :   رستم  زال 

باالخره ، در  کتاب  دس���تور پارس���ی  در صرف  و نحو و امالی  فارسی  نوشتۀ  ر.ذوالنور )از 
انتشارات  مؤسسۀ  مطبوعاتی   کورش   کبری صفحات  45 و 46 و 47( می خوانیم :

»فایدۀ  اضافه  تعریف ، تخصیص  یا تخفیف  اس���ت ... در اضافۀ  ملکی  مضاف الیه  انسان  و 
حق تملک  مضاف  با اوست  و در اضافۀ  بیانی  توضیحی  مضاف الیه  در بارۀ  مضاف  توضیح  

می دهد و آن  را روشن  می کند.«
با توجه  به  این  توضیحات ، روشن  است   که  قبل  از هر چیز هر دو  کاربرد یهودی  ایرانی  و ایرانی 
 یهودی  درس���ت  است  و در این  زمینه  پژوهشگران  بلندآوازۀ  زبان  فارسی  مقیم  لوس آنجلس  

-چون  نادر نادرپور، ابوالقاسم  پرتواعظم ، عسگر حقوقی - همگی  اتفاق  نظر دارند.
من  بر این  نکته  می افزایم  با توجه  به  تمامی  اش���ارات  باال، بر آن  عده   که  ارجحیت  مشکل  
بزرگ  زندگیش���ان  اس���ت  می توان  چنني  نتیجه   گرفت : آن  ترکیبی   که  با  کارب���رد آن ، ایران  و 
ایرانی  از ارج  بیش���رت، قدمت ، ش���مول  و دربرگریندگی ، حق  تملک ، ویژگی  توضیح  دادن  و 
روشن   کردن  و حتی  حق  پدری  برخوردار است ، ترکیب  یهودیان  ایرانی  است  و نه  آن  دیگری . 
در جمله هایی   که  از چند مضاف  و یک  مضاف الیه  نام  برده  می شود این  نقطه  نظر روشن تر 
می نماید مثل : ماهیان ، نهنگان ، الک پشت ها و پرندگان  دریایی ، نظری آن : مسلمانان ، بهاییان ، 
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مسیحیان  و یهودیان  ایرانی . در این  دو مثال  دریایی  و ایرانی ،  کل  و در برگرینده  و سایر اسامی  
اجزاء و تشکیل دهندگان  آن  هستند.

با این  حال ، هر  کس  بخواهد -چه  از روی  تعصب  ملی  یا تعصب  مذهبی - نخست  آوردن  
اس���می  را در یک  جمله  یا ترکیب ، نشانۀ  اهمیت  آن  بداند مختار است ، به  شرطی   که  برای  
دیگران  حکم  صریح  ندهد و عقاید آن ها را نفی  نکند. پافش���اری  روی  هر یک  از این  دو 
جنبه ، تعصب  به  شمار می رود و تعصب  از هر نوع  و شکل  ناپسندیده  است  و در خور شأن  
یک  انسان  آزاداندیش  نیست . آزاداندیشی  حکم  می کند  که : هر  کس  بتواند هر عقیده ای  را 

می پسندد داشته  باشد و در عني  حال  عقاید دیگران  را نیز تحمل   کند.

دوم  از دیدگاه  عقیدتی 
              جنگ  هفتاد و دو ملت ، همه  را عذر بنه 

                                                 چون  ندیدند حقیقت ، ره  افسانه  زدند
و ام���ا از این  دی���دگاه ، درجه بندی  و انتخاب  بني  ملیت  و مذه���ب  از آن   کارهای  خنده دار 
روزگاراست . این   که   کدامیک  از  گروه های  مذهبی  یا اقلیت  یک   کشور، اول  این  هستند و دوم  
آن ، چیزی  جز جلوه ای  زیرکانه  از  گونه ای  تعصب  نیست . در این   گذرگاه ، آن   گروه  متعصب  
مذهبی   که  اول  خود را وابسته  به  مذهب  و بعد وابسته  به  ملیت  می دانند همان قدر  گمراهند  که  
آن  ملی گرای���ان  افراطی   ک���ه  می گویند اول  ملیت  و بعد مذهب ! هر انس���ان  به  هنگام  تولد 
ویژگی های���ی  را با خود به  همراه  می آورد یا  کس���ب  می کند  که  در  کل ، هویت  او به  ش���مار 
می روند )جنس���یت ، ملیت ، مذهب ، نام ، نام  خانوادگی ، شهرستان  محل  تولد، تاریخ  تولد 
و...(. هیچ کدام  از این ها را نمی توان  -از نظر اهمیت - در یک  رده بندی  و درجه بندی  قرار 
داد، چون  نه  یکسانند و نه  ربطی  به  هم  دارند. درست  مثل  اینکه  بنده  بگویم : »من  اول  دخرت 

پدرم  هستم  دوم  دخرت مادرم !«  که  استدالل  مضحک  و اشتباهی  است .
پس  به  این  زن  یهودی  ایرانی ،  که  این  هر س���ه  واژه  هویتم  را به گونه ای  مس���اوی  مش���خص  
می کنند -و هرگز نخواسته ام ، نتوانسته ام  و نخواهم  توانست  یکی  از آن ها را نادیده  انگارم  
و نفی   کنم - اجازه  بدهید به  دور از هر  گونه  تعصب  سخن  بگوید. به  من   که  تمام  سلول های 
بدنم ، هر آن  و هر لحظه ، ایران  را فریاد می زنند و لحظه ای  از وابس���تگی  خود به  آن  آب  و 
خاک  غافل  نیستم  و به  من   که  همواره  از پی آمدهای  تعصب  و ستم  سه گانه ای   که  زن  بودن ، 
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یهودی  بودن  و ایرانی  بودن  -چه  در  کشور خودم  و چه  در خارج  از آن - برایم  پیش  آورده  
است ، زجر بسیار  کش���یده ام  اجازه  بدهید سکوت  نکنم .  گاه  سکوت  عالمت  رضا نیست ، 
نش���انۀ  خیانت  است  و بس . نمونه های  ستم  یا ستم هایی   که  در هر یک  از مقام های باال بر 
من  و امثال  من  رفته  است  را، به  داوری  عادالنه  و ذهن   کنجکاو شمای  خواننده  می سپارم   که  
می دانم  بر بسیاری  از آن ها آگاهید. به  من  حق  بدهید -هنگامی   که  دکرت فرهنگ  مهر، ازسر 
مهر فراوان  و عش���ق  به  میهن  و هویت  ایرانی ، با انتقادی  شدید و حکمی  یکسویه ، موجب  
شکاف  و دودستگی  بني  یهودیان  ایرانی  مقیم  خارج  می شود و به  بهانۀ  پس  و پیش   گذاردن  
دو اسم  به   گروهی  اعتبار وطن پرستی  و به   گروهی  دیگر َانگ  بی وطنی  یا بی اعتنایی  به  ملیت  
و هویت  ملی  می زند و  گریه  یاد بچه  می آورد - ساکت  ننشینم ، هر چند به  مذاق  تنی  چند 

خوش  نیاید.
اعرتاضم  را با این  سؤال  آغاز می کنم   که : آقای  دکرت فرهنگ  مهر! در شرایط  بسیار حساس 
 امروز  کشورمان ، در حایل   که  جنگ  بی امان  هفت  ساله  خواب  راحت  از چشمان  هموطنان  
ما  گرفته  ومملکت  را به  ویرانی   کشانده  است ، عنوان   کردن  مطالبی  از این  دست  و پیش   کشیدن  
بحث هایی  از این گونه ، جز لطمه  زدن  به  یگانگی  و یکپارچگی  ایرانیان  خارج  از  کشور، نتیجۀ  
دیگری  هم  دارد؟ چرا این  اعرتاض  هرگز در ایران   گذش���ته  -یعنی  از همان  زمان  دوری   که  
انجمن   کلیمیان  ایران  تأسیس شد- به   گوش   کسی  نرسید؟ حال  چه  اتفاقی  افتاده  است   که  همه  
نشسته اند ببینند چه   کس���ی  اول  چه   گفت  و دوم  چه ، تا فریاد اعرتاض  برآورند  که : »ای  داد 
ملیت  بر باد رفت !«؟ وای  بر آن  ملیتی   که  اس���تحکامش  در  گرو پس  و پیش  نوشنت  دو اسم  
باش���د! وای  از آن  زمانی   که  وطن  و وطن پرستی  پریاهن  عثمانی  بشود برای  ایراد و انتقاد و 

خط  و نشان   کشیدن ، یا دکانی  برای   کسب  آبروی  پوشایل !
تجربه  نشان  داده  است   که  این  ضربه ها، شوربختانه  و به  آسانی  و سریع ، بر پیکر اقلیت  یهودی 
 وارد می شود، قومی   که  در وطن پرستی  و عشقشان به  ایران  جای  هیچگونه  شبهه ای  نیست . 
یهودیان  ایران  همیشه  به  ایرانی  بودن  خود افتخار  کرده اند. به  عنوان  افرادی  ایرانی ، در ساخنت  
جامعه ، شکل دادن  به  فرهنگ ، پرداخنت  به  علم  و حمایت  از هرن، نقش  بسیار مؤثری  داشته اند 

و این  مهم  را هرگز فراموش  نکرده اند - حتی  در این  زمان  و در این  مکان .
نیاکان  ما قرن ها پیش ، بسیار قبل  از پریوان  مذاهب  دیگر، به  ایران   کوچ   کردند )نه  لشکرکشی ( 
و به  آن  س���رزمني  پناه  بردند )نه  هجوم (. به  همني  دلیل ، همواره  بر آن   کشور دل  سوزاندند و 
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بسیار بیشرت از دیگران ، به  آن  آب  و خاک  مهر بستند. آن ها در عني  حال ، مذهب  خود را نیز 
حفظ   کردند و با حملۀ  هر مهاجمی  تغیری آئني  ندادند. نیاکان  ما، برای  حفظ  این  وابستگی ، 
بسیار مبارزه   کردند -هر چند دشوار بود- و نگذاشتند افرادی  با نیت  جدا  کردن  آن ها از آن  
سرزمني ،  که  ریشه  در خاکش  داشتند، به  دنبال  دستاویزی  بگردند. بسیاری  از ما نیز فرزندان  
خلف  همان  اسالف  هستیم  و همچنان  استوار به  ایران  و هویتمان  پایبند باقی  خواهیم  ماند. 
ما بارها، چشم  خود را بر برخی  از  کجروی ها بسته ایم  و باز هم  خواهیم  بست . ویل  با برخی  
از حساسیت های بی رویه ، تا آنجا  که  بشود، مبارزه  خواهیم   کرد -حتی  اگر در قانون  انتخابات  
ما را ملل  متنوعه  بخوانند و در شناسنامه هایمان  بارها به  دنبال  نام ، نام  خانوادگی ، نام  پدر، 
نام  مادر و نام  حوزۀ  اقامت   کلیمی  را به  نشانۀ  تفاوت   گذاردن  و جدا  کردن  ما از سایر ایرانیان  

بیفزایند.
یک  سؤال  دیگر: »آیا این  حساسیت ها در مورد سایر اقلیت ها و  گروه های  دیگر نیز وجود 

دارد؟« پاسخ  این  است : »خری!«
شاید آگاهی هایی  را  که  هم اکنون  در مقابل  چشمان  شما می گذارم ، بر انسان های وطن پرستی  
چون  فرهنگ  مهر و همفکرانش  سخت  بیاید، ویل  امیدوارم  حداقل  این  تذکر باعث  شود  که  
اینان  -در این گذر- نخست  سوزنی  به  خود زنند و سپس  جوالدوزی  به  دیگران . بله  دوستان  

عزیز! واقعیت  اینست که :
           عیب  رندان  مکن  ای  زاهد پاکیزه سرشت 

                                                       که   گناه  دگران  بر تو نخواهن��د نوشت 
           من  اگر نیکم  اگر بد تو برو خود را باش 

                                                هر  کسی  آن  درود عاقبت   کار  که   کشت 
من   که  تا به  حال  ندیده ام  و نشنیده ام  نویسنده ای ، سخرنانی ، پژوهشگری  یا ناقدی  به  عنوان  
مثال  به  اقلیت  محرتم  ارامنۀ  ایرانی  ایراد بگرید  که  چرا بیشرتشان  دست کم  حرف  زدن  روزمره  
و درست  فارسی  را بلد نیستند و هیچ   کوششی  هم  برای  فراگریی  آن  نکرده  و نمی کنند! یا 
چرا دو س���ازمان  ارامنۀ  ایرانی  Armenian Society of LA و باشگاه  آرارات  وابسته  به  

Homentment نه  تنها نامشان  فارسی  نیست   که  اصاًل نام  ایران  را نیز به  همراه  ندارند!

مهم���رت از آن ، چ���را تنها مرکز پریوان  دین  بهی  -همکیش���ان  محرتم  دک���رت مهر- نام  مرکز 
زرتشتیان  کالیفرنیا را دارد! من   که  هنوز به  دنبال  نام  ایران  و ایرانی  آن  می گردم  و نمی یابم . 



65در کوچه پس کوچه های غربت

افزون  بر آن ، اقلیت  محرتم  بهایی  نیز به  همني  ترتیب  مراکز خود را بهایی  س���نرت یا محفل  
روحانی  می خوانند و به  دنبال آن  فقط  نام  ش���هری   که  مرکز در آن  قرار دارد را می برند! ویل  
از ُنه  س���ازمان  یهودی  ایرانی  لوس آنجلس ، تنها دو  کنیس���ه  نام  ایران  را ندارند. از  گروه  های 
وابسته  به  اقلیت های مذهبی   که  بگذریم ، نوبت  می رسد به  سازمان ها و مراکز مختلف . آقای  
دکرت فرهنگ  مهر! ش���ما  که  آن قدر به  پس  و پیش گذاردن   کلمات  اعتقاد دارید، چرا به  این  
س���ازمان ها پیشنهاد نمی کنید نام  خود را تغیری دهند و به  جای  سازمان  دانشجویان  ایرانی ، 
خود را سازمان  ایرانیان  دانشجو، به  جای  انجمن  پرستاران  ایرانی ، خود را انجمن  ایرانیان  
پرستار، و به  جای  انجمن  همبستگی  مشاغل  ایرانی ، خود را انجمن  همبستگی  ایرانیان  شاغل  

بخوانند؟
گر چه  برای  شنیدن  پاسخ  این  پرسش های خود بسیار بی تابم ، ویل  همان گونه   که  بارها خود 
را دلداری  داده ام ، این  بار نیز  کوش���ش  می کنم  خویش���نت  را با مفهوم  این  شعر بسیار عمیق  

شاعر،  که  با اشاره  به  مجنون   گفته  است ، قانع   کنم :
اگر با دیگرانش  بود میلی          چرا ظرف  مرا بشکست  لیلی 

و این  حساسیت  بسیار موشکافانه  و انتقادآمیز را نشانۀ  توجه  روشنفکران  و نخبگان  هموطن  
خود به  اقلیت  یهودی  بدانم ، نه  جلوۀ  خنجر از رو بس���نت . این  توجه  و  گزینش  همان  مفهوم  

حقیقی  برگزیدگی  قوم  یهود است : ما را برمی گزینند تا بچزانند!
دوشنبه  30 مه  1988

دوشنبه  6 ژوئن  1988
انجمن  متخصصان  ایرانی ،  که  مرکز آن  در سن حوزه  )San Jose( قرار دارد، از  گروهی  جوان 
 تحصیلکردۀ  بسیار عالقه مند تشکیل  شده  است . این   گروه  جلسات  ماهانۀ  دیدار، سخرنانی  
و  گفتگو دارند و در عني  حال ، برای  اعضای  خود -که  متجاوز از چهارصد تن  هس���تند- 
امکانات  دسرتس���ی  به  بازار  کار امریکا را به  وجود می آورند. این  عده ، به   گونه ای  در خور 
تحس���ني ، یک   کار  گروهی  را تنظیم  و اجرا می کنند. به  دعوت  انجمن  متخصصان  ایرانی ، 
برای  شرکت  و سخرنانی  در جلسۀ  ماه  ژوئن  آن ها، به  سن حوزه  رفته ام . از ساعت  شش  و نیم  
بعدازظهر تا حوایل  نیمه شب  در جمع  آن ها هستم  و از سخن   گفنت ، تبادل  نظر و  گفت  و شنود 
با آن ها بسیار لذت  می برم . به  خودشان  نیز می گویم   که  در لوس آنجلس ، انجمن  و مرکز و بنیاد 
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و نهاد خیلی  زیاد اس���ت  و من  هم  تقریباً با اغلب  این گروه ها در تماس  هستم . ویل  تاکنون  
چنني  نظم  و ترتیب ، احس���اس  مسئولیت ، عالقه  و پش���تکاری  رادر هیچ  جلسه ای  ندیده ام . 
در چهرۀ  ش���رکت کنندگان ،  که  بیش  از دویست  نفر هستند، شوق  دانسنت  وآگاهی  به  خوبی  
آشکار است . تو، به  عنوان  یک  ایرانی ، در میان  این  جوانان   که  -با  کوشش  فراوان  در جامعۀ  

میزبان - به  هموار  کردن  راه  برای  نسل  آیندۀ  خود مشغول  هستند، احساس  غرور می کنی .
این ها جوانانی  هستند  که  بیشرتشان  در سنني  نوجوانی  به  امریکا آمده اند، اینجا تحصیل   کرده اند، 
اینجا فارغ التحصیل  ش���ده اند و در اینجا به   کار مش���غولند. دلشان  می خواهد ایرانی  باقی  
بمانند و درعني  حال  از شرایط  مساعد و امکانات  خوب  موجود در امریکا نیز بهره  بگریند. 
دلشان  می خواهد فرزندانشان  ایرانی  باقی  بمانند و از تعلق  به  جامعۀ  ایرانی  احساس  غرور 
می کنند.  کاری  بس  دشوار در پیش  دارند. در صحنۀ  مبارزه ای   که  ایاالت  متحده  نام  دارد، 
در هیئت  جامعه ای   کوچک  قد برافراشته اند تا پریوز شوند و پریوز خواهند شد، چون  با تمام  

وجود این  را می خواهند و طلب  می کنند.

سه شنبه  7 ژوئن  1988
نمایشنامه نویس  و نویسندۀ  معروف  س���اموئل  بکت  )Samuel Beckett( -که  روزگاری  
جای���زۀ  نوب���ل  ادبی���ات  را از آن  خود  کرد- پس  از هفت  س���ال  و از ن���و در پاریس  قلم  به  
دست   گرفت  و با انتش���ار  کتاب  تصویر )L'image(، سکوت  ادبی  خود را شکست .  کتاب  
تصویر، تنها یک  جملۀ  هزار و دویست   کلمه ای  است  و در حقیقت  سی  سال  پیش  نوشته  شده  
است . بکت   که  با نمایشنامۀ  در انتظارگودو به  شهرت  رسید، دربارۀ  خودش  می گوید: »من  
باید سخن  بگویم ، حتی  آن  زمان   که  چیزی  برای   گفنت  ندارم !« بکت  ایرلندی  در حال  حاضر 
هشتاد و دو سال  دارد، از سال  1928 در فرانسه  زندگی  می کند و از سالمتی   کامل  برخوردار 
اس���ت . او  کمرت از خانه  خارج  می ش���ود، فقط   گهگاه  به هنگام  خرید روزانه  برای  همسرش  
س���وزان  -که  در سال  1961 با وی  ازدواج   کرده  اس���ت - به  مغازه های  محله شان  می رود. 
نوشته های  بکت  بدون  نقطه گذاری  است  و سبک  و سیاق  ویژۀ  خودش  را دارد. می گویند 
تصویر اولني  بار در سال  1959 در یک  نشریۀ  انگلیسی  منتشر شد، ویل   کسی  اطالع  دقیقی  از 
نام  آن  نشریه  ندارد. ناقدان  ادبی ، به  بهانۀ  انتشار این  اثر جدید، از نو سراغ  بکت  رفته اند و از 
او سخن  می گویند. از قرار معلوم ، محتوای  تصویر به گونه ای  غریعادی  خوشبینانه  است  ویل  
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چون  همیشه ، با نماد ویژۀ  بکت ، یعنی  لجن ، آغاز می شود و پایان  می یابد.

پنج شنبه  9 ژوئن  1988
گاه ، از دس���ت  برخ���ی  هم���کاران  روزنامه ن���گار زن  ینگی دنیایی  خود، لج���م  می گرید. 
 دل���م  می خواه���د به  عنوان  مثال  ی���ک  روز، نامه ای  ب���ه  اوریانا فاالچی  یا بارب���ارا والرتز 
)Barbara Walters( یا بسیاری  دیگر بنویسم  و به  آن ها بگویم : »فکر نکنید شما از خربنگار 

زن   کشورهای  جهان  سوم ،  کشورهای  درحال  رشد و ممالک  تحت  حکومت های دیکتاتوری ، 
خیلی  بهرت هستید. البته  خربنگاران  خوبی هستید، ویل  درست  مثل  آن  شناگری   که  دریایی  در 
مقابل  دارد، می توانید آن   گونه   که  دلتان  می خواهد شنا  کنید. هم  آب  فراوان  در دسرتس  دارید، 
هم  پشتیبانان  بسیار. هموطنانتان  با تشویق شما، با تأیید  کار خربنگاری  شما، در  کنار این  همه  
امکاناتی   که  برایتان  فراهم  اس���ت ، از شما شناگران  قابلی  ساخته اند. اگر راست  می گویید 
بیایید -در بني  جوامعی   که  من  می شناسم  و در میان  انسان هایی که  من  می شناسم - حرف  
حساب  بزنید، سؤال های راست  و پوست   کنده  مطرح   کنید یا وظیفۀ  خربنگاری  خود را انجام  
دهید! آن  وقت  نه  تنها باربارا والرتز نخواهید شد و سایل  یک  جایزۀ  سپاس  نخواهید  گرفت ، 
بلکه  به  قول  مش  قاسم : »پنداری  دود خواهید شد و به  هوا خواهید رفت !« هم  به  دست  
آنان   که  بر س���ر قدرتند، هم  به  دس���ت  مردمی   که  ترسو و فرصت طلب  هستند و هم  به  دست  

رقبای دلسوزتان .« در خانه  اگر  کس  است  یک  حرف  بس  است !

جمعه  10 ژوئن  1988
صحبت  بر سر ازدواج  و جوان ها بود. این   که  چقدر طالق  و جدایی  بني  جوانان  و در جامعۀ  
ایرانی خارج  از  کشور، فراوان  شده  است . این   که  جوان ها قدرت  سازگاری   کمرتی  دارند، با 
هر نامالیمت   کوچکی  از  کوره  در می روند و جدایی  و طالق  را تنها راه  عالج  می دانند. البته  

بحث  بني   گروهی  درگری بود  که  سال هاست  سن  جوانی  را پشت  سر  گذاشته اند.
بانوان  مس���ن تر بر این  نکته  تکیه  می کردند  که  آن ها در زندگی  زناش���ویی  خود سوختند و 
ساختند ودم  بر نیاوردند و به  خاطر بچه ها  کالمی  از جدایی  و طالق  به  زبان  نیاوردند. آن ها 
می گفتند: »در آن  دوران ، قرار بر این  بود  که  هر دخرتی ، با لباس  سفید عروسی  به  خانۀ  بخت  
برود و با  کفن  سفید ازخانۀ  بخت  خارج  شود. تازه  در آن  زمان ، رسم  نبود  که  دخرت و پسر قبل  
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از ازدواج  معاشرت   کنند. زن  و شوهر را پدر و مادر برای  بچه ها انتخاب  می کردند و آن ها 
نیز روی  حرف  والدین  حرفی  نمی زدند.«

آن گاه  یکی  از خانم ها پرسید: »حاال چطور؟ حاال  که  دخرتها و پسرها، ماه ها شاید هم  چند 
سال ، با هم  معاشرت  می کنند و تا خودشان  نپذیرند و نپسندند تن  به  ازدواج  نمی دهند؟ چرا 

حاال ازدواج ها به  این  سرعت  به  بن بست  می رسد؟«
همچنان   که  به  این  حرف ها  گوش  می کردم  یاد یک  ضرب المثل  قدیمی  امریکایی  افتادم   که  
می گوید: »قبل  از ازدواج  باید چشم ها را باز  کرد و پس  از ازدواج  بست .« البته  پند آموزنده ای  
اس���ت ، ویل  اشکال  ما ایرانی ها این  است   که  نسل   گذشته ، قبل  از ازدواج  و پس  از ازدواج  
چش���م ها را می بست  و نسل  امروز، قبل  از ازدواج  و پس  از ازدواج  چشم ها را باز می کند. 
آن  یکی  می سوخت  و می ساخت  و می ماند، این  یکی  -هنوز دری  به  تخته  نخورده - فرار 

را بر قرار ترجیح  می دهد!

شنبه  11 ژوئن  1988
یکی  از نکات  مثبت  سیس���تم  رایج  در امریکا،  که  من  -به  عن���وان  یک  خارجی  و به  ویژه  
ایرانی - بدان  ارج  زیاد می نهم  و جریان  آن  را در اجتماع  بسیار می پسندم ، این  است   که  در 
این  مملکت ، تو می توانی  به  راحتی  دو روی  سکه  را ببینی  و اگر انسان  عالقه مند و  کنجکاوی  
باش���ی ، در هر زمینه ای  آگاهی  و اطالعات   گوناگون  به  دس���ت  آوری . در اینجا، برخالف  
بس���یاری  از نظام ها، مرغ  یک  پا ندارد. تو می دانی  تحت  یک  نظام  سرمایه داری  صنعتی  
زندگی  می کنی  و خوب  و بد این  نظام ، همواره  در مقابل  چشمانت  آشکار و واضح  است . 
از همه  مهم تر، هیچ  اجباری  نداری  به  خاطر زیس���نت  تحت  این  نظام ، آن  را بپذیری  و اجازۀ  
انتقاد  کردن  نداش���ته  باشی . به  همني  دلیل ، بیشرتین  انتقادها در مورد نظام  حکومتی ، نظام  
اجتماعی ، نحوۀ  زندگی ، روش  و طرز تفکر مردم  با دولت  امریکا، توسط  خود امریکایی ها 

نوشته  شده  است .
به  عنوان  مثال ، ویلیام  داگالس  )William Douglass( قاضی  معروف  امریکایی ،  کتابی  
به  نام  پایگاه های  عصیان  )Points of rebellion( نوشته  است   که  اظهارنظرهای  سیاسی  و 
اجتماعی  جالبی  در آن  به  چشم  می خورد. در این   کتاب ، نویسنده  سازمان  اجتماعی  امریکا 
را نظام  س���وداگری  )Corporation State( می خواند و معتقد است  در چنني  اجتماعی ، 
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پریوزی  مورد پذیرش  انسان ها صرفاً مادی  است . انسان  امریکایی  برای  دستیابی  به  این  توفیق  
مادی ، باید به  اصول  و مبانی  نظام  سوداگری  احرتام  بگذارد.

ویلیام  داگالس  سپس  می گوید: »مصالح  نظام  سوداگری  در این  است   که  همۀ  ثروت های   کرۀ  
خاک  را به  دالر تبدیل   کند. راه   کاربرد این  ش���یوه  بدین   گونه  اس���ت   که  محیط  یکس���انی  

ایجاد  گردد  که  در چنني  محیطی  هر فکر مخالف ، غریامریکایی  خوانده  می شود.«
ویلیام  داگالس ، در عني  حال    معتقد اس���ت  برای  اکثریت  نس���لی   که  جوانی  را پش���ت  سر 
نهاده اند، تصور انتقاد از نظام  امریکا ممکن  نیست . در نتیجه ، از یکدست  شدن  انسان ها  گله  
می کند و می گوید: »در چنني  شرایطی ، ما نه  خوشبخت  هستیم  نه  آزاد! چون  برخالف  آنچه  

فکر می کردیم  آزادی  انتخاب  نداریم .«

دوشنبه  13 ژوئن  1988
روزهای  دوشنبه ، پس  از دو روز تعطیل  آخر هفته ،  که  معمواًل با ریخت  و پاش  و بی توجهی  
در نظافت  خانه  از س���وی  سرنشینان  آن  همراه  اس���ت  - روز پاکیزگی  و جمع  و جور  کردن  
است . این  روز، با توجه  به  روحیۀ  حاکم  بر خانه ، می تواند به  یک  انجام  وظیفۀ  تروفرز و آنی  
یا یک  جرنال  سرویس  اساسی  تبدیل  شود. اگر صبح  با بی حوصلگی  از رختخواب  خارج  
شوم ، همۀ   کارها رفع  مسئولیت  و حفظ  ظاهر می شود و پنهان   کردن  آنچه  زائد و اضافی  است  
در  گنجه ها و رختکن ها و  کشوها. ویل  اگر یک  روز با نریو و توان  الزم  لباس  رزم  بپوشم ، آن  
وقت  نوبت  یک  انقالب  در دل  خانه  می شود. در این  روز، بی رحمانه  دست  به  تصفیۀ  هر 
آنچه  سال ها در  گوشه های  مختلف  خانه   گرد می خوردند می زنم : لباس ها و پوشاک هایی   که  
چهار پنج  سال  بر سر چوب لباسی  آویزان  مانده اند و پوشیده  نشده اند، ابزار برقی  )مثل  اطو و 
سشوار و ریش تراش  خراب (  که  در  گوشۀ  انبار روی  هم  انباشته  شده اند، سبدها و  گلدان های  
خایل   کوچک  و بزرگی   که  دوستان  در طول  سال  برایمان  به  ارمغان  آورده اند و بدون  اینکه  
مورد استفاده ای  داشته  باشند -تنها به  این  دلیل   که  حیف  است - جا و فضایی  را  گرفته اند، 
تری و تخته های  باقیمانده  از برخی   کارهای  تعمریی  درون  خانه  -که  فکر  کرده ایم  یک  روزی  
به  دردمان  می خورند و هرگز چنني  نشده  است - لباس های   کوچک  شدۀ  بچه ها، لیوان های 

باقیمانده  از یک  سرویس  ناقص ، بشقاب های لب پر و...
امروز دست  به  یک  انقالب  خانگی  زدم  و جای  شما خایل  -  کلی  صفا  کردم !
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سه شنبه  14 ژوئن  1988
نخس���تني  هفته های  ماه  ژوئن  زمان  Prom Night و Grad Night است ! شما اگر پدر و 
مادر فرزندان  جوانی  هستید  که  در دبریستان  درس  می خوانند یا اینجا دیپلم  دبریستان   گرفته اند 
و به  قول  خودش���ان  Graduate شده اند، خیلی  خوب  با این  دو نام  آشنایی  دارید. مهمانی  
فارغ التحصیلی فرصتی  است  برای  یک  شب  خوش���گذرانی  و تفریح  و  گاه  دیوانگی های 
دخرتها و پسرهای  جوان .گمان  نمی کنم  هیچ  پدر یا مادر ایرانی  توانسته  باشد این  برنامه  را 
به  آسانی  بپذیرد و به  قول  خودمان  هضم   کند. طی  این  چند هفته ، در خانواده های  ایرانی   که  
دخرت یا پسر  کالس  دوازدهمی  دارند، بحث  و جدل  فراوان  برپاست . غالب  نوجوان ها در حال  
چانه  زدن  با پدر و مادر هستند و والدین  در حال  مخالفت .  گاه   کار این   گفتگوها به  جدال های  
لفظی  ش���دید نیز می کشد، چون  پدر و مادرهای  ایرانی  نمی توانند و نمی خواهند به  فرزند 
هفده  یا هجده  سالۀ  خود اجازه  دهند یک  شب  تا صبح  را با برنامه هایی   که  در باره اش  بسیار 
شنیده اند بگذراند. عالوه  بر خطرهایی   که  برگزاری  این  شب ها برای  جوانان  دارد، شرکت  در 
یک  شب  پرام  بسیار هم   گران  تمام  می شود. دخرتها و پسرها باید در چنني شبی ، لباس  رسمی  
بپوشند،  گل های   گران  به  سینه  بزنند، سوار لیموزین  بشوند و در رستوران ها یا هتل های   گران  
قیمت  شام  بخورند. با موج  چشم  و همچشمی  و رقابتی   که  در جوانان  وجود دارد، به سرعت  
آلودۀ  مخارجی  می شوند  که   گاه  برای  خانواده  غری قابل  تحمل  می گردد. روزنامۀ  لوس آنجلس  
تایمز در مقاله ای  جمع  مخارج  یک  نوجوان  هجده  س���اله  را در شب  پرام  تا هزار و پانصد 
دالر تخمني  زده  است . این  پاداشی  است   که  بچه های  مدارس  امریکا برای  درس  نخواندن  و 
زحمت  نکشیدن  می گریند و  کف  مرتبی  است   که  برای   کم سوادی  خود می زنند. راستش ، با 
این  دیپلمی   که  در امریکا به  دست  بچه ها می دهند و با این  سطح  پائني  آموزش ، بهرت بود در 
پایان  هر سال  تحصیلی ، یک  جلسۀ  فاتحۀ  محرتمانه  -برای  سال های برباد رفتۀ  عمر جوانان  

در این   کشور- می گرفتند و چنني  به  شادی  و پایکوبی  نمی پرداختند.

پنج شنبه  16 ژوئن  1988
صبح  هما تلفن   کرد. لحن  صدایش   گرفته  بود و اندوه  س���نگینی  از البه الی   کلماتش  حس  

می شد. علت  را پرسیدم .
گفت : »ناتایل  دیروز خودکشی   کرد! با یک   گلوله  به  زندگی  خود خاتمه  داد!«
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ناگهان  تکان  خوردم . انگار برق   گرفته  باشدم . آنچه  را می شنیدم  باور نمی کردم : »ناتایل ؟ 
نه ! ممکن  نیست !«

ویل  خرب درس���ت  بود! ناتایل  دوس���ت  مش���رتک  امریکایی  من  و هم���ا، زن  قدبلند، زیبا و 
بسیارخوشرویی   که  تصویر زندۀ  شادابی  و نشاط ، مقاومت  و سرسختی ،  کوشش  و فعالیت  بود 
و در مدیریت  نظری نداشت .  گوشی  تلفن  را  که  زمني  می گذارم ، نمی دانم  چه   کار  کنم . بی هدف  
و بی جهت  در اتاق  راه  می روم  و یاد ساعات  و لحظاتی   که  با این  زن  امریکایی   گذرانده  بودم  
می افتم : زنی   که  غالب  همنشینانش  ایرانی  بودند، زنی   که  فارسی  سخن  می گفت  و فارسی  
شعر می خواند، موس���یقی  ایرانی  را دوست  داشت ، غذای  ایرانی  می پخت  و می خورد، به  
فرهنگ  شرق  عاش���قانه  مهر می ورزید و در خانه اش  نمونه های  زیادی  از آثار هرنی  ایران  
وجود داشت . ناتایل  همیشه  می گفت : »هر چند در ایران  متولد نشده ام ، ویل  خود را بیشرت 
به  روحیه  و طرز فکر ایرانی  نزدیک  می بینم  تا به  همشهریان  و هموطنان  خود!« او از تمدن  
غرب ، از روابط  انس���ان های این  سرزمني ، از تنهایی  آن ها در چهاردیواری  خانه ها و سردی  
قلبشان  دل  خوشی  نداشت .  گاه   که  دنیا بر خالف  میلش  می گشت  می گفت : »باالخره  یک  

روز تحمل  من  از این  محیط  به  پایان  می رسد!« و هیچ کس نمی فهمید او چه  می گوید.
ویل  شب   گذش���ته ،  گویا پس  از یک  روز  کار یکنواخت  و خسته کننده  در فروشگاه ، با همان  
لبخند پرصالبت  همیشه ، با یک یک  همکارانش  خداحافظی  می کند، به  خانۀ  همسر سابق  
و م���رد محبوبش  می رود، برای  او غ���ذای  ایرانی  می پزد، به  خانه  برمی گردد، با یک   گلوله  
ب���ه  زندگی  خود خاتمه  می دهد و همۀ  دوس���تانش  را در بهت  و حریتی  باورنکردنی  باقی  
می گذارد. شاید اگر ناتایل  ظاهری چنان  قوی  و محکم  نداشت ، دیگران  بیشرت به  او توجه  
می کردند و فریاد عجز و البه اش  را از البه الی  کلماتش  می شنیدند. یاد این  زن  همواره  با 

من  خواهد بود. فراموش   کردنش  غریممکن  است .

جمعه  17 ژوئن  1988
چلوی  س���فید و آبگوشت  مرغ  را س���ر میز بردم ، ویل  رویم  نشد  کوفته  نخودچی ها را نشان  
مهمانان  بدهم . برای  چندمني  بار،  کوفته ها مثل  توپ  تنیس  سفت  شده  بودند و خوردنی  به  
نظر نمی آمدند. این بار، دستور پخنت  را از شهناز  گرفتم  و تمام  دستورها را عیناً به   کار بستم . 

با دلخوری  به  مهری  شکایت   کردم : »بازم   کوفته ها خراب  شد! من   که  دیگه  خسته  شدم !«
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پرسید: »چه  جوری  پختی ؟«
جواب  دادم : »گوش���ت  چرخ   کرده ، پیاز مفصل ، آرد نخودچی ، آب ، روغن ، هل ، نمک  و 

فلفل . این  دستور صدمه   که  موبه مو اجرا می کنم  ویل  هیچکدوم  درست  در نمیاد!«
خندید و  گفت : »خوب  تعجب  نداره ! هیچ  زنی  رموز دس���تپخت  خودشو به   کس  دیگه ای  

نمیگه . ازهر  کی  برپسی  یا یه  ماده رو  کم  میگه  یا تو اندازه گریی  یه  چیزی رو عوض  میکنه !«
با ناباوری   گفتم : »شوخی  می کنی !«

ج���واب  داد: »خیلیم  جدی  میگم . اگه  میخوای  پخنت  یه  غذارو یاد بگریی ، باید بری  بغل  
دست  خانوم  آشپز وایسی  تا نتونه  بهت   کلک  بزنه !«

حرفش  را توی  هوا قاپیدم  و  گفتم : »فردا میام  خونه ات  تا برام   کوفته  نخودچی  درست   کنی . 
چون  دستور شفاهی  تورم  انجام  دادم ، نتیجه  بسیار بد بود!«

هر چند از مزاحمتی   که  می خواستم  برایش  ایجاد  کنم  زیاد خشنود به  نظر نمی رسید ویل   گفت : 
»دست  با دست  هم  فرق  میکنه ها! شاید اصاًل دستت  برای  آشپزی  خوب  نباشه !«

البته  این  تذکر را نشنیده   گرفتم !

شنبه  18 ژوئن  1988
جني  فوندا )Jane Fonda( هرنپیش���ۀ  مش���هور امریکایی ، در مصاحبه ای  با باربارا والرتز 
خربنگار برنامۀ  تلویزیونی  بیست  بیستم  )20/20( سر یک  زخم   کهنه  را باز  کرد و با اشاره  به  
فعالیت های سیاسی  خود در سال  1972 و مخالفت  صریحش  با حضور نظامی  امریکا در 
هانوی  و جنگ  ویتنام  - از سربازانی   که  در این  جنگ  به  جبهه  رفته  بودند و خانواده هایشان  
پوزش خواهی   کرد و  کار خود را مورد انتقاد شدید قرار داد. آن  زمان ، یعنی  شانزده  سال  پیش ، 
جني  فوندا -که جوان  و پرشروشور بود- با سفر به  ویتنام  و حضور در جبهه  و مخالفت  با 
دولت  امریکا، سر و صدای  فراوانی  به  راه  انداخت  و  گروه های  مخالف  جنگ  ویتنام  را متحد 
و یکپارچه  س���اخت . وی ، در پاسخ  به  سؤال  یکی  از خربنگاران ، با صراحت  اعالم   کرد  که  
یک   کمونیست  است  و با این   کشتار وحشیانه  مخالف . سپس ، از سربازان  امریکایی  خواست  
تا از فرماندهان  خود فرمان  نربند و هیچگونه  بمب  و اسلحه ای  به   کار نگریند. وی  همچنني  
اعالم   کرد سالح های مورد استفادۀ  امریکا، از نظر قوانني  بني المللی ، سالح های غریقانونی  
جنگی  به  ش���مار می روند و س���ربازانی   که  این  سالح ها را به   کار بگریند، جنایتکار جنگی  



73در کوچه پس کوچه های غربت

خوانده  خواهند شد.
گرچه  این  سخنان  در آن  زمان ، به  ذائقۀ  سرکردگان  قوم  و بانیان  جنگ  و  کشتار خوش  نیامد 
و هنوز نیز نمی آید، ویل  جني  فوندا تا امروز لزومی  برای  توضیح  یا پوزش خواهی  نمی دید. 
امروز، جني  فوندا پس  از بردن  جایزۀ  اس���کار، پس  از به  بازار فرس���تادن  چند ویدئوکاست  
ورزش���ی ، پس  از ایجاد باشگاه های  ورزش���ی  زنجریه ای  جني  فوندا و پس  از ازدواج  با تام  
هایدن  )Thom Hayden( یکی  از اعضای  ش���ورای  شهر سانتامونیکا، دیگر آن  فوندای  
سابق  نیست . شهرت  و پول  و سیاست  از او تصویری  ساخته  است   که  برای  حفظ  آن ، تغیری 
عقیده  دادن  و پوزش خواهی  -حتی  بابت  اعرتاض  بجا و درستی   که  شانزده  سال  پیش   کرده  
بود-  کار چندان  سختی  به  نظر نمی رسید. آن  زمان ، خانم  فوندا غم  وجیه المله  بودن  نداشت  
و حس  جاه طلبی  نیز در او رش���د نکرده  بود، بنابراین  از ابراز صریح  عقیدۀ  خود وحش���ت  
نمی کرد. ویل  امروز، پس  از ش���نیدن  این  خرب  که  سربازان  دوران  جنگ  ویتنام  از ورود او به  
ایالت  نیواینگلند جلوگریی  خواهند  کرد، راه  حل  سیاستمدارانه ای  یافته  است  وسعی  می کند 
با معذرت خواهی  غائله  را ختم   کند. یک  روزنامه نگار انگلیسی  روزی  نوشت : »هر انسان  
زیر سی  سال ، اگر  کمونیست  نباشد دیوانه  است  و هر انسان  باالی  سی  سال ، اگر  کمونیست  

باقی مانده  باشد دیوانه  است !«

سه شنبه  21 ژوئن  1988
بیش  از دو روز اس���ت   که  بچه ها در تدارک  برنامۀ  امش���ب  هس���تند. مرتب  با دوستانشان  
تلفنی صحبت  می کنند تا همگی  یک  جا جمع  شوند و مسابقۀ  پایانی  بسکتبال  تیم  لیکرز 
)Lakers( را با پیستونز )Pistons( تماشا  کنند. این  مسابقۀ  بسکتبال  حرفه ای ، هر سال  به  

مدت  چند ماه  فکر و حواس  امریکایی ها را به  خود جلب  می کند. بقیۀ  ماه های سال  هم ، 
وقتش���ان  با مسابقات  دوره ای  بیس بال  و مس���ابقات  حرفه ای  بوکس  و سایر مسابقات ، پر 
می شود. در فرصت های   کوتاه  نفس   کشیدن  نیز، زمان  برگزاری  مسابقات  ملکه های  زیبایی  
ریز و درشت  می رسد. خالصه  این  ملت ، دوازده  ماه  آزگار به  شیوه ای  یا حیله ای ، جلوی  این  
جعبۀ  جادویی  یا در ورزشگاه ها و سالن های  مسابقات  نشانده  می شود تا با شکم های  انباشته  

از آبجو و هات داگ  )Hot dog( به  فریاد و هوراکشی  برپدازد.
یادم  می آید در اولني  س���ال های روزنامه نگاری ام  -حدود بیست  سال  پیش - هنگامی   که  
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روزهای جمعه ، مسابقات  فوتبال  بني  باشگاه های  مختلف  ورزشی  مثل  تاج  و شاهني  برگزار 
می ش���د و مردم  هزاران  هزار به  امجدیه  می ریختند و به  نفع  تیمی  یا علیه  تیم  دیگری  شعار 
می دادن���د، ما در دفرت تحریریۀ  روزنامۀ   کیهان ، با بچه های   کیهان  ورزش���ی  مرتب  بگومگو 
داشتیم . ما  گروهی  جوجه  روزنامه نویس ،  که  تازه  یاد  گرفته  بودیم  سیگار میان  انگشتان  بگرییم  
و اداهای  روشنفکرانه  از خود در بیاوریم ، مرتب  به  ورزشی نویس ها سرکوفت  می زدیم   که : 
»بله  آقا! این   کارها، این  مسابقات  فوتبال ، این  جمع   کردن  مردم  در استادیوم ها، از حیله های  
استعمار جهانی  است  تا ملت های جهان  سوم  را به  خواب  خوش  خرگوشی  فرو بربند و در 
حایل   که  سرشان   گرم  تماشای  مسابقات  ورزشی  بی معنی  است ، دارایی  و ذخایر  کشورشان  را 
بربایند!« سپس  با تعصب ، صغرا  کرباها را پشت  سر هم  ردیف  می کردیم ، به  صدور بیانیه  
می پرداختیم  و تصورمان  این  بود  که  چنني  دستاوردهایی  به  راستی تنها برای   کشورهای  جهان  
سوم  است . در این  رهگذر، سیگارها دود می شد و سرها به  عالمت  تأسف  تکان  می خورد.

اما حاال چطور؟ پس  از  گذش���ت  دو دهه ، وقتی  می بینم  مردم  این   کشورهای  استعمارگر نیز 
اس���ری همان  چیزی  هستند  که  به  قول  ما برای  تحمیق  و ایستایی  جهان  سومی ها به   کار  گرفته  

می شد، از خود می پرسم : »پس   کجای  این  معادله  اشتباه  است ؟«

چهارشنبه  22 ژوئن  1988
الگونابیچ  )Laguna Beach(، شهر  کوچک  و زیبای  ساحلی   کالیفرنیای  جنوبی ، سایل  یک  
بار-در ماه های ژوئیه  و اوت - مرکز برگزاری  یک  جشنوارۀ  هرنی  می شود  که  به  تماشایش  
می ارزد.این  شهر  کوچک  -که  جمعاً بیست  و پنج  هزار تن  جمعیت  دارد- با معماری  ویژه  
و طبیعت  زیبایش ، در مدت  برگزاری  جشنواره ، به  طور متوسط  صد هزار تماشاگر را به  خود 
جلب  می کند. ظرف  این  دو ماه ، عالوه  بر نمایش���گاه های  مختلف  نقاشی  و صنایع  دستی  
-که  در چند نقطۀ  ش���هر برگزار می ش���ود- یک  برنامۀ  هرنی  ویژه  نیز اجرا می گردد  که  از 
شهرت  جهانی  برخوردار است  و مسابقۀ  اس���تادان  )Pageant of the masters( خوانده  
می ش���ود. در این  برنامه ،  که  ش���ب ها به  اجرا درمی آید، تعداد زیادی  از هرندوستان  به  طور 
داوطلبانه  شرکت  می کنند و تابلوهای  مشهوری  چون  شام  آخر )Last Supper( اثر لئوناردو 
داوینچی  )Leonardo D.Avinci( و چندین  تابلوی مش���هور دیگر نقاشان  بزرگ  را -با 
یاری   گرف���نت  از تکنیک  نور و صحنه پردازی - ب���ه  صورت  زنده  روی  صحنه  می آورند و به  
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معرض  تماشا می گذارند. این  جشنوارۀ  هرنی ، در سال  1932 و به  دنبال  وضع  بد اقتصادی  
آن  سال ها، از س���وی   گروهی  هرنمند -برای  عرضه  و فروش   کارهای  خود- به وجود آمد و 
اکنون  جا و اعتباری  برای  خود دست  و پا  کرده  است . امروزه ، بسیاری  از هرنمندان  چندین  
ماه  در نوبت  می مانند تا تقاضای  شرکتشان  مورد قبول  قرار  گرید.  کوشش  مردم  شهر الگونابیچ  
برای  حفظ  و توسعۀ  این  رویداد فرهنگی  و هرنی ، این  شهرک  ساحلی  را به  یک  مرکز شناخته  

شدۀ  جهانی  تبدیل   کرده  است .

پنج شنبه  23 ژوئن  1988
برای  آن ها  که  دنبال  عدالت  می گردند و مس���اوات  و عدل  را چارۀ  نهایی  مشکالت  بشری  
و مس���ائل  جهانی  می دانند، یک  سؤال  دارم : آیا در طبیعت  و خلقت ، عدالت  وجود دارد؟ 
انسان   که  راه  حل  تمام  مشکالت  خود را در طبیعت  می جوید، باید باالخره  یک  روز بپذیرد  که  
بنیاد طبیعت  و خلقت  بر بی عدالتی  اس���ت  و خداوند باریتعایل  هم  بر آن  مهر تأیید  گذاشته  
اس���ت . یکی  از نمونه هایش ، سوءاستفادۀ  بس���یار ناجوانمردانۀ  ضیاءالحق  از نابرابری ها و 
بی عدالتی هایی  اس���ت   که  طبیعت  در حق  زنان  روا داشته  است . ضیاءالحق ، رئیس  جمهور 
پاکس���تان ،  که  از محبوبیت  رو به  افزایش  بی نظری بوتو دچار نگرانی  شده  است ، اعالم   کرد 
انتخاباتی   که  سال ها وعده اش  را به  مردم  پاکستان  می داد، در ماه  نوامرب برگزار خواهد شد. 
البد می پرسید: »این  چه  ربطی  به  نابرابری  و بی عدالتی  دارد؟« بی نظری بوتو دخرت ذوالفقار 
علی  بوتو رئیس  جمهور سابق  پاکس���تان  و رقیب  سرسخت  ضیاءالحق  -کسی   که  دستور 
اعدام  پدرش  را صادر  کرد- در ماه  نوامرب ُنه  ماهه  باردار خواهد بود یا احتمااًل همزمان  با 
انتخابات  وضع  حمل  خواهد  کرد. ضیاءالحق  زمان  انتخابات  را، به  دنبال  آگاهی  از بارداری  
بی نظری بوتو، تعیني  و اعالم   کرد. وی  امیدوار است  رقیبش ، به  خاطر شرایط  نامساعد ناشی  
از ماه های آخر بارداری ، نتواند آن  طور  که  در نظر دارد به  تبلیغ  و س���فر و س���خرنانی های 
انتخاباتی  برپدازد. جناب  ضیاءالحق  با بهره گریی  از این  نقطه  ضعف  رقیب  و با سوءاستفاده  
از یک  نابرابری  طبیعی  بني  زن  ومرد، در حایل   که  لبخند شیطنت آمیزی  بر لب  داشت ، اظهار 
اطمینان   کرد  که  در انتخابات  بعدی  نیزحکومت  ده  س���الۀ  نظامی اش  از نو بر مسند ریاست  
تکیه  خواهد زد. حال  ما زنان  می توانیم  هر قدر دلمان  می خواهد جنبش های تساوی  حقوق  
و حرکت های  فمینیستی  به  راه  بیندازیم ، داعیۀ  رهربی  سیاسی  داشته  باشیم  و با سند و مدرک  
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ثابت   کنیم   که  از نظر قوای  جس���مانی  چیزی  از مردان   ک���م  نداریم ، ویل  با نابرابری  طبیعت  
چگونه  مبارزه  می توانیم   کرد؟

جمعه  24 ژوئن  1988
از تهران  آمده  بود، تازه نفس  ویل  خسته  و افسرده . شش  ماه  در تهران  مانده  بود و حکایت ها 
داشت : از موشک اندازی ها، از بی خوابی های  مداوم ، از وحشت  اجل   که  معلوم  نبود از  کجا 
سرمی رسد، از انسان هایی   که  در طول  موشک اندازی ها هفته ها حمام  نمی رفتند و بچه ها را 
به  حمام  نمی بردند، از بیماری های  پوستی  رایج  در تهران  در اثر سهل انگاری  در پاکیزگی ، از 
قوت   گرفنت  شایعات  مختلف  در سراسر شهر و از اعصاب ها و روان های  خسته  و آزرده . او  که  
عادت  دارد هر سال  سری  به  تهران  بزند می گفت : »این  سفر، سخت ترین  و آزاردهنده ترین  
دیدار من  بود، چون  ترس  از مردن  لحظه ای  رهایم  نمی کرد.« می گفت : »با وجود این ، مردم  
مجبورند زندگی   کنند و می کنند. در زمان  موشک اندازی  و نابسامانی ها، با اینکه  هیچ کس 
نمی دانست  شب  را چگونه  به  صبح  خواهد رساند، همه  -به  هر  گونه   که  می توانستند- برای  
بقای  خود و خانواده   کوش���ش  می کردند و در جستجوی  سرپناهی  به  هر  گوشۀ  مملکت   که  
می شد فرار می کردند.« می گفت : »ترس  از حمالت  شیمیایی  بیش  از هر چیز دیگر مردم  
را هراسان   کرده  است . با این  یکی  نمی دانند چگونه   کنار بیایند، این  را دشمن  قوی  و آخری  
خود می دانند و تهدیدش  را همواره  باالی  س���ر حس  می کنند.« خیلی گفت ، از همه  چیز، 
از هم���ه  جا و از همه   کس . نکته هایی   که  می گف���ت   گاه  ما را اندوهگني  می کرد،  گاه  به فکر 
می انداخت  و  گاه   گریزی  به  دنیای  شوخی  و طنز داشت . پس  از ده  سال ، هنوز شوق  آگاهی  
از آنچ���ه  در وطن  می گذرد، در هیچیک  از ما فروکش  نکرده  اس���ت . وقتی  همه  هر آنچه  
خواستند پرسیدند و جوابی   گرفتند  گفت : »برای  حسن  ختام  بحث ، یک  نکتۀ  جالب  برایتان  
تعریف   کنم . در تمام  مدتی   که  من  در تهران  و ش���مال  ب���رای  حفظ  جانم  در زیرزمني  پنهان  
بودم ، یا در  گاراژ خانه ای  و پارکینگی  به  زندگی  دسته جمعی  مشغول ، دوستان  و آشنایان  به  
این   که  لوس آنجلس  را برای  اقامت  انتخاب   کرده ام  اعرتاض  داشتند. آن ها معتقد بودند خطر 
وقوع  زلزله  در لوس آنجلس  زیاد است  و شهر مطمئنی  نیست .«  کسانی   که  خود در یکی  از 
ناامن ترین  مناطق ، با جنگ  دست  به   گریبانند و در این  مهلکه  دست  و پا می زنند، نگران  ما 
خوش نشینان  ساحل  اقیانوس  آرام  هستند  که  زلزله  چه  بر سرمان  خواهد آورد. باز هم  رحمت  
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به  شریشان !

شنبه  25 ژوئن  1988
امروز، هشت  ساعت  از وقتم  را در  کالس  آموزش  رانندگی   گذراندم  و حسابی  خسته  و  کالفه 
 ش���دم . به دنبال  یک  خالف  رانندگی ، یعنی  توقف   کامل  نکردن  در مقابل  تابلوی  ایس���ت ، 
محکوم  به پرداخت  جریمه  و ش���رکت  در  کالس  رانندگی  ش���دم  تا ای���ن  خالف  در پروندۀ  

رانندگی ام  ثبت  نشود و در نتیجه  بیمه ام  افزایش  نیابد.
به راستی  هشت  ساعت   کسل کننده ای  بود و هر دقیقه  و ثانیه اش  به   کندی  می گذشت . چیز 
تازه ای  یاد نگرفتم  جز این   که ، از این  پس ، چند برابر  گذش���ته  احتیاط   کنم  تا مبادا بار دیگر 

چنني  بالیی  سرم  بیاید.
مربی  آموزش   کالس ، به  انواع  و اقس���ام  حیله های  شاگردان  وارد بود. از جوانی   که  عینک  
دودی  به چش���م  زده  بود خواست  تا عینکش  را بردارد مبادا در مدت   کالس  به  خواب  رود. 
از من   که   کتابی  برای  مطالعه  با خود برده  بودم ، مؤدبانه  خواهش   کرد  کتاب  را  کنار بگذارم  و 
مجازاتم  را تمام  و  کمال  برپدازم . هرازگاهی  هم  یکی  را مورد پرسش  قرار می داد تا مطمئن  
شود همه   گوش  می کنند. ساعت  ششم ، همه  جوش  آورده  بودیم  و دقیقه شماری  می کردیم . 
پس  از پایان   کالس  و  گرفنت  امضا از آقای  مربی ، نفس  راحتی   کشیدیم  و پا به  فرار  گذاشتیم . 
اگر از امروز به  بعد، بنده  را دیدید  که   کمربند ایمنی  بسته ام  و با احتیاط  از منتهی علیه  سمت  
راس���ت  رانندگی  می کنم  بدانید  که  اثرات  شرکت  در  کالس  آموزش  رانندگی  هنوز برطرف  

نشده  است . اگر هوس  بود همني  یک  بار بس  بود!

دوشنبه  27 ژوئن  1988
Mi-(  و مای��کل  اسپینکس )Mike Tyson(  مس���ابقۀ  بوکس  حرفه ای  بني  مای�ک  تایسون 

chael Spincks( ، دو غول  ورزش���ی  امریکا یا دو  گالدیاتور قرن  بیس���تم  -که  با  کوبیدن  

مش���ت  بر سر و مغز یکدیگر موجبات  لذت  تماشاچیان  را فراهم  می کنند- بیش  از نود و 
یک  ثانیه  طول  نکشید. این  زمان  البته  یک  رکورد نبود ویل  آی  صفا می کنم  از تماشای  قیافۀ  

آن هایی   که   کوتاهی  زمان  مسابقه  بورشان   کرده  است !
بیش  از بیس���ت  و دو هزار تماش���اچی ، نفری  هزار و پانصد دالر پول  بلیط  پرداخته  بودند 
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)یعنی  دقیقه ای  نهصد و هش���تاد و نه  دالر و یک  س���نت ( تا این  مسابقه  را از نزدیک  و در 
محل  برگزاری  ببینند - بگذریم  از آن   گروه   کثریی   که  سر این  مسابقه  شرط بندی   کرده  بودند یا 
آن هایی   که  بلیط  بعضی  از باشگاه ها را خریده  بودند تا از طریق  تلویزیون  مداربسته  مسابقه  

را تماشا  کنند.
ی���ک  پدرآمرزیده  مرا راهنمایی   کند و بگوید این  جدال  وحش���یانه ، چه  تماش���ایی  دارد  که  
بعضی ها حاضرند پویل  به  این   گزافی  بابت  بلیطش  برپدازند؟ راستی  مسابقۀ  بوکس  حال  مرا 
به  هم  می زند، به شدت  از این  حرکت  عنیف  بدم  می آید و هیچ  نمی دانم  چه   کسی  این  دعوای  

پر از خشوت  را در ردیف  سایر رشته های  ورزشی  جا داده  است . هر  که  هست  لعنت  بر او!

سه شنبه  28 ژوئن  1988
دو سه  هفته  است  تب  برگزاری  شب های  بزرگداشت  در لوس آنجلس  باال  گرفته  است . هر 
مجله  یا روزنامۀ  فارس���ی زبان  را باز  کنی ، خرب از برگزاری  جلس���ۀ  بزرگداشت  یک  هرنمند 
ی���ا غریهرنمند می دهد. تلویزیون ها و رادیوها نیز از هیچ   کوشش���ی  برای   گرم   کردن  تنور این  
بزرگداشت ها، سالگردها و تجلیل ها  کوتاهی  نمی کنند. قدرتی  خدا آن  قدر مجله  و روزنامه  و 
رادیو و تلویزیون  و هرنمند و عالم  و دانشمند و پژوهشگر داریم   که  روزهای  هفته  برای  برگزاری  
این  جلسات   کم  می آیند. ما  که  بخیل  نیستیم ، ویل  این  جلسات  خیلی  آهسته  و یواشکی  دارند 
تبدیل  به  نوعی   کاسبی  هم  می ش���وند. شما مرتب  مجبورید برای  خاطر یکی  از دوستان  یا 
آشنایان  -که  صاحب  رستوران  تصمیم  به  تجلیل  از او  گرفته  است - هر شب  به  یک  رستوران  
یا باش���گاه  یا  کاباره  بروید، شامی  بخورید، پویل  برپدازید و تازه  تشکر هم  بکنید  که  شما را 
دعوت   کرده اند تا به  خرج  جیب  خودتان  در آن  جمع  حضور یابید. خدا را شکر  که  هنوز این  

بیماری  جدید از حد رستوران ها و  کاباره ها تجاوز نکرده  است .
امروز در جلس���ۀ  ناهار انجمن  همبستگی  مش���اغل  ایرانی  -که  فرصتی  است  برای  دیدار 
دوس���تان  و شنیدن  س���خرنانی - پرویز  کاردان  هرنمند نکته سنج  تئاتر و تلویزیون  با اشاره  به  
این  نکته   که : »چون  کس���ی  برای  من  بزرگداش���ت  نمی گرید، خود شخصاً اقدام  به  تجلیل  
از خویش���نت   کرده ام !« پشت  میکروفون  قرار  گرفت  و س���ی امني  سالگرد آغاز  کار هرنی اش  
را، به  خود تربیک   گفت . س���پس ، از حاضران  خواست  تا برایش   کف  مرتبی  بزنند  که  ما نیز 
چنني   کردیم  و نکات  لطیف  و طنزآلودی  گفت   که  لذت  بردیم .  کاردان  بدون  تکلف  و ساده  
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از خود سخن   گفت  و با آگاهی ، از نکته ای  انتقاد  کرد  که  جا دارد به  آن  توجه  بیشرتی  شود: 
برگزاری  شب های  تجلیل  از هرنمندان  معاصر و مقیم  لوس آنجلس  -و از آن  بدتر شاعران  و 
نویسندگان  و بزرگان  علم  و ادب   گذشتۀ  ایران - در مکان هایی   که  اصاًل برای  این   کار درست  

نشده اند و بنیادشان  بر سورچرانی  و  گاه  زبانم  الل ،  گوش بری  است .
اگر هرنمندانی  هستند  که  از این  نوع  قدرشناسی ها خوششان  می آید یا از نظر مایل  منفعتی  
می برند، به  ما مربوط  نیس���ت . ویل  به  سوءاس���تفاده  از نام  بزرگان  فرهنگ  و ادب  ایران   که  

-شادروانان  دستشان  نیز از این  جهان   کوتاه  است - می شود اعرتاض   کرد!

چهارشنبه  29 ژوئن  1988
 )Novy Mir( سردبری نش���ریۀ  معترب ادبی  نوی  مری )Sergei Zalygin(  س���رگئی  زایل گني
چاپ  روسیه ، امروز اعالم   کرد به  زودی  داستان   کوتاه  بخش  سرطان  )Cancer ward( نوشتۀ  
الکساندر سولژنیتسني  )Alexander Solzhenitsyn( را -که  در بارۀ  بیمارستانی  در شهر 
تاش���کند و در زمان  ژوزف  استالني  نوشته  شده  اس���ت - در این  نشریه  چاپ  خواهد  کرد. 
 وی  همچنني   گفت : »به  احتمال  زیاد، داس���تان   کوتاه  دیگر این  نویس���ن�ده  به  نام  دورۀ  اول 
)First circle( نیز مورد توجه  قرار خواهد  گرفت . »سولژنیتس���ني  -که  هم  اکنون  در شهر 

ورمان���ت  )Vermont( ای���االت  متحده  زندگی  می کند- ب���ه  خربنگاران   گفت  هنوز با او 
تماسی   گرفته  نشده  اس���ت  و اجازۀ  چاپ  آثارش  را نگرفته اند. ویل  ناظران  سیاسی ، همراه  
با تحلیل گران  ادبی ، بر این  باورند هر تجدیدنظری  در بارۀ  چاپ  آنار این  نویسنده  -که  از 
منتقدان  سرسخت  دوران  استالني  و اختناق  استالینی  است - از  کلیۀ  آثار وی  رفع  ممنوعیت  
خواهد  کرد و امکان  دارد در فضای  باز سیاسی  موجود، حتی  به  او اجازۀ  بازگشت  و دیدار 

از شوروی  نیز داده  شود.
نشریۀ  نوی مری -  که  در چاپ  آثار ادبی  پر سر و صدا شهرت  خاصی  دارد - یکبار دیگر نیز، به  سال  1960، 
)One day in the life of Ivan Denisovich(  داستان  یک  روز از زندگی  ایوان  دنی س���ویچ 
را از سولژنیتسني  چاپ   کرده  بود. این  نشریه  ظرف  سه  سال   گذشته ، یعنی  از زمان  به  قدرت  رسیدن  
میخائیل   گورباچف ، آثار بسیاری  دیگر از نویسندگان  ناراضی  شوروی  را،  که  در  گذشته  چاپ  
نوشته هایشان  ممنوع  بود، منتشر  کرده  است . از جمله  داستان  دکرت ژیواگو )Dr.Givago( اثر 
بوریس  پاسرتناک  )Boris Pasternak( و اشعار جوزف  برودسکی  )Josef Brodsky( و 
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.)Alexander Galich(  الکساندر  گالیچ
ناش���ران  ادبی  شوروی  می گویند: »با چاپ  نوشته های  این   گروه  از نویسندگان ، بسیاری  از 
حقایق  تاریخی  دوران  ترور و وحش���ت  اس���تالني  روشن  و حق  تاریخ  ادا خواهد شد.« باید 

منتظر نشست  ودید!

پنج شنبه  30 ژوئن  1988
همیشه  دلم  می خواهد افتخار زیارت  دو مخرتع  را داشتم : اویل ، مخرتع   کاله  فارغ التحصیلی  
و دومی ، طراح   کمربندهای  ایمنی  اتومبیل ها. فکر نکنید این  دو پدیده  مشکلی  دارند. خری، 
فقط  من  فکر می کنم  مخرتعان   کمرتین  آشنایی  با علم االبدان  یا )Anatomy( نداشته اند. 
ظرف  یکی  دوهفتۀ  اخری  که  فصل  جشن های  فارغ التحصیلی  بود، پسران  و دخرتان  جوانی  را 
دیدم   که  با  کوششی خستگی ناپذیر یا بی حرکت  نگهداشنت  سر، سعی  در حفظ   کاله  بی قوارۀ  
فارغ التحصیلی  روی   کلۀ   گردشان  داشتند. آن   گروهی   که ، به   کمک  ده  دوازده  سنجاق ،  کاله  را 
روی  س���ر سوار  کرده  بودند، عالوه  بر داشنت  همان  مشکل  همگانی ، انسان های خوش بینی  
هم  هستند. خیالتان  را راحت   کنم ! این  کاله  هرگز روی  سر هیچ کس نمی ایستد و علت  عالقۀ  
من  به  دیدار مخرتع  آن  هم  همني  اس���ت .می خواهم  از او برپسم : »عزیز من ! نمی شد  کاله  

راحت تری  طرح   کنی ؟«
کاله  فارغ التحصیلی   که  مسئلۀ  مهمی  نیست ، چون  آن  قدرها مورد استفاده  ندارد. ویل  امان  
از  کمربند ایمنی ! این  پدیده   که   کاربرد آن  برای  حفظ  جان  سرنشینان  اتومبیل  است ، آن  قدر به  
سختی  در دسرتس  قرار می گرید  که  جان  آدم  را به  لب  می رساند. اگر در اتومبیل  بسته  باشد، 
اگر شب  باشد و درون  اتومبیل  تاریک  باشد، اگر در حال  رانندگی  یادتان  بیاید  کمربندتان  
را نبسته اید، دسرتسی  به کمربند ایمنی  و بسنت  آن   کار حضرت  فیل  است . تازه  وقتی   کمربند با 
هزار زحمت  بسته  شد و دهانۀ  آن  در قفل   کنار صندیل  -که  هرگز به  موقع  پیدا نمی شود- فرو 
رفت ، معلوم  می ش���ود تسمۀ  قسمت  شانه  و تسمۀ  قسمت   کمر هر  کدام  دو تا پیچ  خورده اند، 
پیچ هایی   که  هر  کاریشان  بکنید، هرگز باز نمی شوند. وقتی   کمربند را می کشید تا درون  قفل  
بکنید، در نمی آید. وقتی  می خواهید آن  را سرجایش  برگردانید، نمی رود. وقتی  می خواهید از 
اتومبیل  پیاده  شوید، به  دست  و پایتان  می پیچد. این مشکالت  نیز مالقات  با مخرتع   کمربند 

ایمنی  را واجب  می کند.
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جمعه  اول  ژوئیه  1988
یاشار ر.، یکی  از وفادارترین  شنوندگان  رادیویی  ماست .  گهگاه  به  رادیو تلفن  می کند و با 
هم   گپی  می زنیم . امروز از این  دوس���ت  نادیده  نامه ای  به  دستم  رسید  که  بخشی  از آن  چنني  

است :
»... یادداشت های  شما را بسیار شنیده ام  و چه  بسا  که  حال   کردم ! اما امشب  -شب  دوشنبه  
بیس���تم  ماه  ژوئن - دیگرگونه  حال  و احوایل  را در من  باعث  ش���دید. هم  بغض   کردم  و هم  
خندیدم ! باور  کنید بعد از مدت ها، امروز ش���ما عامل  خندۀ  من  شدید. خدا عمرتان  بدهاد 
خواهر! چننی تر باد! بله ، وقتی  راجع  به  جنی  فوندا و محافظه کار شدن  آدمیزاد در سننی  باال 

و اشاره  به   گفتۀ  آن  ژورنالیست  انگلیسی   کردید، به  قول  طالبوف  - خیلی  باعث  خنده  شد!
از طرفی ، حرف های  شما راجع  به  آن  خانم  زیبادل  امریکایی  -ناتایل - قلب  مرا مثل  اسفنج 
 فشرد. من  اش���ک هایش  را در اندرون  خود دیدم  اما چش���مۀ  اشک  در باغچۀ  چشم هایم  
انگار خشک  شده اند. دیگر توان   گریسنت  نیست . باور  کنید قلبًا متأثر شدم  و به  یاد این  شعر 
خرمشاهی  افتادم : »مثل  اسبی ، آتش  در یال ، شعله ور، شیهه کشان ، نبضم   کوفت ...« انگار 
بی آنکه   کمرتین  شناختی  از او،تا زمان  صحبت  شما داشته  باشم ، او را می شناختم ! همدیل  و 
همدردی  نزدیکی  با ناتایل  تمام  وجودم  را سرشار  کرده  است . ناتایل  اما، مثل  من  و برخی  از 

ما، از جایی  رانده  و در جایی  مانده  نبود.
ما، پس  از چهارده  یا پانزده  س���ال  زندگی  در این  ش���هر میزبان ،  کدام  ارزش های  اخالقی -
فرهنگی  را باید چراغ  راه  زندگیمان   گردانیم ؟ چگونه  آن  بخش  از فرهنگ  دوهزار و پانصد 
ساله  را،  که  هنوز دارد در من  یا ما همچنان  مقاومت  می کند با ارزش های  مسلط  این  محیط  

هماهنگ  و همراه  سازیم ؟!...«
ماحصل  تمام  جمع  و تفریق ها و ضرب  و تقسیم ها در این  جامعه ، جز یک   کلمه  نیست ، و آن  

هم  تنهایی  است . بله ، تنهایی :
من  در  کنار پنجره  تنها نشسته ام 

انگار
دنیا  کنار پنجره  تنها نشسته  است .
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شنبه  2 ژوئیه  1988
س���اعت  ده  بامداد، خرب حمله  به  هواپیمای  ارباس  ایر )Iran Air( را -توسط  جنگندگان 
 امریکایی - در خلیج  فارس  شنیدم . در اثر این  فاجعه ، دویست  و نود ایرانی  غرینظامی  در 
یک  چشم  به  هم  زدن  به   هالکت  رسیدند. نمایش  فیلم  اجساد این  بی گناهان ، روی  آب های  
خلیج  فارس ، دلخراش کننده  و توضیحات  و تفسریهای  مسئوالن  وزارت  خارجه  و پنتاگون  

)Pentagon( و نریوی دریایی  عصبانی کننده  بود.

مقامات  رسمی  امریکا هیچگاه  انکار نکرده اند  که  برای  خود مسئولیت  جهانی  قائل  هستند. 
این بار نیز چون   گذشته ، معتقدند اگر در هر  گوشۀ  دنیا، به  ویژه  مناطق  حساس  سوق الجیشی ، 
اتفاقی  بیفتد آنا باید به  خود حق  دخالت  بدهند. این  ادعای  مسئولیت  جهانی  یا مأموریت  
جهانی  هم  از آن حرف هاست . چندین  سال  پیش ، برژینسکی  )Brzezinski(، یکی  از ابرمردان  
سیاسی  این   کشور، در پاسخ  این  سؤال   که  »امریکا تحت  چه  شرایطی  باید در  کار  کشورهای  
دیگر مداخله   کند یا از مداخله  خودداری  نماید؟«  گفت : »به  طور  کلی  از نظر ما، هر جا عدم  
مداخلۀ  امریکا موجب  به  هم  خوردن  ثبات  منطقه ای   گردد، مداخله  موجه  شناخته  می شود. 
مداخلۀ  ما باید در معیار جهانی  و بني المللی  مورد قضاوت  قرار  گرید، نه  از روی  نتایجی   که  
در داخل   کشور خاصی  به  بار می آورد. این  اصل ، مداخلۀ  ما را مشروع  می کند و پافشاری  ما 

را در جهت  ایجاد ثبات  منطقه ای  در نقاط  مختلف  جهان  مجاز می سازد.«
این  ثباتی   که  امریکا برای  برقراری اش  چنني  رس���التی  قائل  اس���ت ، چیس���ت ؟ نمونه های  
بعد از جنگ  جهانی  دوم  نش���ان  می دهند از دیدگاه  امریکایی ها این  ثبات  رابطۀ  مس���تقیم  
با منافع   کشورش���ان دارد: هر  کجا  که  منافع  و مصالح   کش���ور با مانعی  روبه رو شود، می توان  

دخالت   کرد و به  بهانۀ  برقراری  نظم  و ثبات  در منطقه ، به  یاری  خویش  شتافت .

دوشنبه  4 ژوئیه  1988
امروز دویست  و یکمني  سالگرد استقالل  امریکاست . در این  روز، شهروندان  امریکایی ، با 
فخر تمام ، از نیاکان  خود و  کوششهای  آنان  برای  دستیابی  به  آزادی  و استقالل  یاد می کنند.

الکس���اندر هامیلتون  )Alexander Hamilton( یکی  از مردان  سیاس���ی  آن  سال ها و از 
نویس���ندگان  قانون  اساسی  ایاالت  متحده  -که  نوش���ته های  انقالبی اش  شهرت  فراوانی  
دارد- می نویسد: »به  نظرمی رسد به  مردم  این   کشور، با نمونه هایی   که  پیش  روی  دارند، این  
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حق  داده  شده  است  تا پاسخ  یک  سؤال  مهم  را بیابند. آیا اجتماعات  انسانی  می توانند به  
مدد اندیشه  و انتخاب ، دولت های  خوب  ایجادکنند یا ناچارند برای  راه یابی های  اساسی  و 

سیاسی  به  جرب و اتفاق  معتقد باشند؟«
به  باور این  متفکر سیاس���ی ، خالقیت  بر دو پایۀ  اندیشه  و انتخاب  استوار است : اندیشه  به  
معنی  بازنگری ، توجه  و بررسی  امکانات  و انتخاب  به  مفهوم  برگزیدن  یک  رفتار از میان  انبوه  

هنجارهای  موجود و اتکا به  آن .
در واقع  می توان   گفت  از دیدگاه  این  متفکر اعتال و پریوزی  انسان ها، به  این  دو رکن  اساسی  
بستگی  دارد و چنني  پایگاهی ، جز در شرایطی   که  انسان ها وجدانی  بیدار، آگاه ، آزاده  و بدون 

 وابستگی  داشته  باشند، فراهم  نمی آید.
آیا امروز، یک  امریکایی  در واکنش ها و تصمیم گریی های  خود از اندیشه  بهره  می گرید و از 

میان  امکانات ، بهرتین  را بر می گزیند؟

سه شنبه  5 ژوئیه  1988
دی���دن  چهرۀ  خون آلود و چش���م  مضروب  راف���ی  خاچاطوریان  هرنمن���د هزارچهرۀ  ایرانی  
روی  صفحۀ  تلویزیون های  امریکایی  و قیافۀ  خش���ونت بار و دست های  نامهربان  هموطنان  
بیگانه ای   که  با چوب  تکفری خود، او را مجروح   کردند، مرا به  یاد قطعه  شعر اشکی  در  گذرگاه  
تاریخ  از فریدون  مشریی  می اندازد  که  بیست  سال  پیش  سروده  شده  و  گویی  زبان  حال  امروز 

است :
از همان  روزی   که  دست  حضرت  قابیل 

گشت  آلوده  به  خون  حضرت  هابیل ،
از همان  روزی   که  فرزندان  آدم 

- صدر پیغام آوران  حضرت  باریتعایل  -
زهر تلخ  دشمنی  در خونشان  جوشید،

آدمیت  مرد
گرچه  آدم  زنده  بود

...
رافی  خاچاطوریان  را، چند حزب اللهی  خشمگني ، تنها به  این  دلیل   که  با عقایدش  مخالف 
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 بودند، چوب کاری   کردند. این ها نتوانستند، چون  انسان های متمدن ، با او به  بحث  و  گفتگو 
بنشینند یا اینکه  یک  دگراندیش  را تحمل   کنند. راستی  چه  انتظاری ! آن  هم  از چه   کسانی !

شنیده  بودم  می گفتند وقتی  زبان  از  گفنت  باز می ایستد، موسیقی  آغاز می شود. ویل  برای  این 
 رفقا،  گویا وقتی  زبان  از  گفنت  باز می ایستد، فحاشی  و هتاکی  و ضرب  و شتم  آغاز می شود.

آرزو می کنم  رافی  هر چه  زودتر بهبود یابد و خطری   که  هم اکنون  چشمش  را تهدید می کند، 
برطرف  شود. این  حمله  به راستی  ناجوانمردانه  بود.

چهارشنبه  6 ژوئیه  1988
از دو روز پیش  به  این  س���و، خرب حملۀ   گروهی  ایرانی  به  یک  ایرانی  دیگر و مضروب   کردن  
او، صدر اخبار ش���بکه های  سراسری  و فرس���تنده های  محلی  تلویزیون  لوس آنجلس  شده  
اس���ت . خربنگاران  و سازندگان  خرب در آسمان  دنبال  چنني  خوراکی  بودند و آن  را در زمني  
یافتند تا با تکیه  بر آن ، به  مردم  امریکا و شنوندگان  و بینندگان  و خوانندگان  خود بگویند: 
»زیاد دل  بر آن  بیگناهانی که  در حمله  به  هواپیمای  ایران ایر جان  خود را از دس���ت  دادند 
نسوزانید، آن ها نیز وحشیانی  بودند مثل  این ها   که  بر هموطن  خود نیز رحم  ندارند و خون  
یکدیگر را در شیشه  می کنند.»گزارش  پشت   گزارش  و تصویر پشت  تصویر از حمله  به  رافی  
خاچاطوریان  هرنمند ایرانی  نشان  می دهند و عرق  شرم  بر پیشانی  هر انسانی   که  بر خود نام  
ایرانی  می گذارد می نشانند. عصبانی  شدن  فایده ای  ندارد! این  قبیل  شگردهای  تبلیغاتی  از 
سوی  رسانه های  همگانی  امریکایی  -که  تنها چند ساعتی  پس  ازحمله  به  هواپیمای  ایران ایر، 

اخالق  روزنامه نگاری  خود را حفظ   کردند- تازگی  ندارد.
این  تغیری مس���ری بس���یار واضح  و روشن  -که  ظرف  بیست  و چهار س���اعت  روی  داد- از 
چشم  تیزبني  انگشت ش���ماری  انسان های آگاه  و صادق  پوش���یده  نماند. به  موازات  تغیری 
لحن   گزارش های  خربی  و  گفته های  مسئوالن  روابط  عمومی  سازمان هایی چون  پنتاگون ،  کاخ  
سفید و نریوی  دریایی ، آن  تعداد اندک  وجدان های  بیدار آزرده خاطر شدند و اعرتاض های  
پراکنده ای  از  گوشه  و  کنار شنیده  شد. در  کنار مردمی   که  چشم بسته  بر هر آنچه  دولتیان  می کنند 
صح���ه  می گذارند و نیاکان  خ���ود را درگور خویش  می لرزانند،  گروه���ی  دولت  را به  باد 
انتقاد  گرفتند و خواهان  پاسخی  قابل  قبول  شدند. مقایسۀ  دو  گروه  باال، از نظر  کمی ، تأثربار 
بود. شمار معرتضان  به  دولت ، در مقابل   کسانی   که  ریخنت  خون  هر ایرانی  را به  تالفی  واقعۀ  
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غری اخالقی   گروگانگریی  دولت  جمهوری  اس���المی ، حق  خود می دانستند ناچیز بود. این  
واقعیت  تلخ  دل  من  را هم  چون  هر ایرانی  دیگر به  درد آورد.

پنج شنبه  7 ژوئیه  1988
سیاست  خارجی  امریکا، از جنگ  دوم  جهانی  به  این  سو، بارها در سراسر دنیا مورد انتقاد 
قرار  گرفته  است . خود امریکایی ها نیز، اگر نه  بیشرت از دیگران  ویل  به  همان  اندازه ، از امریکا 
عیب جویی   کرده اند. اما این  انتقادهای  بجا، همیشه  از سوی  تعداد اندکی  صورت  می گرید 
و غالباً به   گوش  مردم  -که   گرفتارتر و بی حوصله تر از آن  هستند تا از طریق  اندیشه  با مسائل  

خارج  روبه رو شوند- نمی رسد. به  قول  شاعر:  کفاف   کی  دهد این  باده ها به  مستی  ما.
دستاورد این  شیوۀ  رایج ، بی خربی  نسبی  مردم  این  سرزمني  است . هر سیاست  نادرستی   که  در 

داخل  یا خارج  امریکا اجرا می شود نیز بر اثر سوءاستفاده  از همني  بی خربی  است .
در جریان  فاجعۀ  این  هفته  و مرگ  دویس���ت  و ن���ود ایرانی  بیگناه ، همني  بی خربی  به  یک  
امریکای���ی  امکان  داد ت���ا در برنامۀ  زندۀ  الری   کین���گ  )Larry King Live( ابراز فضل  
بفرماید و بگوید: »چه  اهمیتی  دارد  که  چه   کس���ی  خطاکار است ؟ امیدوارم  دولت  امریکا 
هرگز تصور پرداخت  غرامت  را هم  نکند. من  دعا می کنم  وکالی   گروگان های  امریکایی   که  
چهارصد و چهل  و چهار روز در ایران  بودند، جلوی  این  اقدام  را بگریند و نگذارند یک  پنی  
از پول  ما مالیات دهندگان  امریکایی ، به  جیب  یک  مشت  تروریست  و خانواده هایشان  برود.«

لعنت  بر رژیمی   که  از یک  ملت  آبرومند، چنني  تصویری  در اذهان  جهانیان  آفریده  اس���ت ! 
و لعنت  بر آن  آدم های  نادان   که  همۀ  ایرانیان  را به  چوب  رژیم  جمهوری  اسالمی  می رانند.

جمعه  8 ژوئیه  1988
ویلیام . جی . لدرر، نقدنویس  مشهور مسائل  اجتماعی  امریکا و نویسندۀ   کتاب های  امریکایی 
 زشت  و یک  ملت   گوس���فندوار )A nation of sheeps(، در  گوشه ای  از  کتاب  اخری خود 
می نویس���د: »یک  فرد، یا یک  ملت  در صورتی  می تواند وظیفۀ  خود را به  درس���تی  انجام  
دهد  که  حقیقت  دردس���رتس  او قرار  گرید. این  امر یعنی  با خرب شدن  مردم  امریکا، امروز امر 
دش���واری  است  زیرا بخش  اساسی  حقیقت  در دسرتس  آنان  نیست . ما در دوره ای  زندگی  
می کنیم   که  خود دولت ، غالباً از بدیهی ترین  وقایعی   که  در  کش���ورهای  خارج  جریان  دارند، 
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بی اطالع  است . مطبوعات  ما به  این  باور رسیده اند  که  امریکاییان  از وقوف  بر وقایع  جدی  و 
ناگواری   که  در خارج  امریکا می گذرد،  گریزانند و برای  آنان  امریکا خیلی  بزرگ  است  و دنیا 
خیلی   کوچک . بزرگ ترین  شکست  ملی  ما فقدان  اطالعات  است . ناآگاهی  و بی عالقگی  

از جانب  مردم  یک  حقیقت  ملی  شده  است .« این  هم  شاهد  که  از غیب  رسید!
در بحث  و  گفتگوهای  بس���یار داغ  این  هفته  و مصاحبه هایی   که  با مردم  عادی  امریکایی  به  
عمل آمد، حتی  یکبار نشنیدم  یک  امریکایی  از خود یا دیگری  سؤال   کند  که : »اصواًل ناوگان  
جنگی  ما درخلیج  فارس  چه  می کند؟« برای  امریکایی  جای  چنني  پرسشی  نیست  چون  به  او 
قبوالنده اند  که  دولت  او حافظ  منافع  و مصالح  بني المللی  است  و حضورش  در نقاط  مختلف  
جهان  ضروری  است . این  بیچاره ها فقط  نگران  رقم  غرامت  هستند و غم  سنگني  دویست  و 
نود خانواده ای   که  عزیزشان  را ازدست  داده اند، برای شان بی اهمیت  است . بز را غم  جان  و 

قصاب  را غم  نان !

شنبه  9 ژوئیه  1988
هفته ای  را پش���ت  س���ر می گذاریم   که  در آن  جز خون  و مرگ  و نیستی  ندیدیم  و جز شوری  
اش���ک  نچشیدیم . دل هایمان  ریش  ش���د و قلب هایمان  از اندوه  فشرد. یکدیگر را دلداری  
دادیم  و چون  همیشه که  عظمت  فاجعه ، انسان ها را به  هم  نزدیک  می کند، قلب هایمان  به  هم  
نزدیک تر شد. دست های  مهربان  به قصد یاری  به  سوی  رافی  خاچاطوریان  دراز شد و  گرمی  

محبت  هموطنانمان  اشک  به  دیدۀ  سالمی   که  برایش  باقی  مانده  است  آورد.
در چنني  زمانی  سخنان  پرمغز شاعری  چون  ماتیو آرنولد )Mathiew Arnold( مرهمی  است  

بر دل های  داغدار:
زیرا جهانی   که 

در برابر ما به  صورت  سرزمنی  رؤیاها  گسرتده  است 
-با این  همه   گوناگونی  و تازگی -

به  راستی  نه  شادمانی  دارد، نه  محبت  و نه  روشنی ،
نه  یقنی ، نه  آرامش  و نه  تسکینی  برای  رنج .

ما در آن ،  که  چون  بیابانی  ظلمانی  است ،
دستخوش  امواج  فزایندۀ  جنگ  و  گریز هستیم .



دیدار از شوروی 

پس  از س���ال ها فرصتی  دست  داد تا سفری  دو هفته ای  به  شوروی  داشته  باشم  - همراه  با 
یک   گروه  سی  نفرۀ  ایرانی  و امریکایی .

آنچه  طی  چند بخش  برایتان  فراهم   کرده ام ، یادداش���ت هایی  است  از این  دیدار، در  کوچه 
 پس کوچه های  غربتی  دیگر و سرزمینی  دیگر و پاسخی  است  برای  ذهن   کنجکاو شما در 

بارۀ    کشور شوراها  که  دیگر آن قدرها هم  پشت  پردۀ  آهنني  نیست .

بخش  نخست : مسکو

شنبه  23 ژوئیه  1988
درون  هواپیمایی   که  از نیویورک  به  مس���کو می ر   ود، صندیل  خایل   کم  است . تقریباً دوسوم 
 سرنشینان  هواپیما را مردم  شوروی  تشکیل  می دهند  که  به  مملکت  خود باز می گردند.  گروهی  
از این ها توریس���ت  روسی  هس���تند ویل   گروه  دیگر مهاجران  روسی اند  که  حاال امریکایی  

شده اند و برای  دیداری   کوتاه  به  وطن  می روند.
پریمردی   کوچک اندام  با چشمان  ریز پرسشگر در  کنار من  نشسته  است  و نگاهم  می کند. سر 
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گفتگو را می گشایم  و از او می پرسم   کجایی  است . با انگلیسی  شکسته  و نیم بندی  می گوید 
از اهایل  اوکراین  )Ukraine( است  و پس  از دو ماه  اقامت  در امریکا و دیدار خانواده  نزد 
فرزندانش  بازمی گردد. با هیجان  از س���فر خود س���خن  می گوید و به  هر ترتیب  شده  به  ما 
می فهماند  که  پس  از چهل  و دو س���ال  موفق  به  دیدار پدر و مادر و خواهرش  شده  است   که  
در مینه س���وتا )Minnesota( زندگی  می کنند. علت  جدایی  او را از خانواده اش  می پرسم . 
سؤال  را نمی فهمد و پاسخی  برایم  ندارد، ویل  عکس  آن ها را از جیبش  در می آورد و نشان  
می دهد و خوش���حال  است . برق  شادی  در چش���مانش  دیده  می شود. می گوید به  سختی  
ویزا  گرفته  است ، ویل  با لحنی  مهربان  نام   گورباچف  را می آورد. پنداری  سفر خود را مدیون  
سیاست  جدید جاری  در ش���وروی  می داند. ویزایش  را نشانم  می دهد: مثل  همۀ  ویزاهای  
دیگر امریکاس���ت ، با این  تفاوت   که  زیر آن  نوشته  شده  است  حق  ندارد از شعاع  بیست  و 
پنج  مایلی  مینه سوتا خارج  شود. این  محدودیتی  است   که   کنسولگری های  امریکا برای  اتباع  

شوروی  قائل  می شوند.

در فرودگاه  مس���کو، چهار چیز جلب  نظر هر تازه وارد را می کند: در و دیوار خاکس���رتی  
رنگ ،  کف  و پله  و ستون های  سنگی  صیقل  داده  شده ، نور  کم  و فضای  نیمه  تاریک ، نظافت  
چشمگری. پیشوازکنندگان  همراه  دسته های  رنگارنگ   گل  به  دیدار مسافرشان  آمده اند.  گویی  
س���فر به  خارج  از  کش���ور، برای  یک  ش���هروند روس���ی ، هنوز یکی  از رویدادهای  نادر و 

هیجان انگیز  است .
ما و سایر همسفران ،  که  جمعاً سی  نفر هستیم  و با یک  تور مطالعاتی -تفریحی  به  شوروی 
 رفته ایم ، به سرعت  از  گمرک  خارج  می شویم . چمدان هایمان  را باز نمی کنند و تنها می خواهند 
بدانن���د چه  مقدار ارز با خود داریم  و آیا طال یا جواهری  هم  همراه  آورده ایم  یا نه . بیش���رت 

مأمورین   گمرک  و فرودگاه  انگلیسی  صحبت  می کنند.
 )In Tourist(  نمایندۀ  این  توریست )Sergei(  در محوطۀ  س���الن  انتظار فرودگاه ، س���رگئی
یا ادارۀ  جهانگردی  ش���وروی ، انتظار ما را می کش���د. اتوبوس  حاضر است  تا ما را به  هتل  
تازه ساز  کازمو )Cosmo( بربد. سرگئی ، در تمام  طول  دو هفتۀ  اقامتمان  در شوروی ، همراه  و 

مسئول  ما خواهد بود. برنامه های  دیدار از پیش  آماده  شده  است .
به  محض  ورود به  اتاق ، من   که  خورۀ  خرب هس���تم  و مشتاق  شنیدن  اخبار ایران ، تلویزیون  را 
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روشن  می کنم . سه  فرستندۀ  تلویزیونی  به  زبان  روسی  برنامه  پخش  می کنند: یکی  اپرا پخش  
می کند، یکی  برنامۀ   گفتگوی  چند تن  را نشان  می دهد و دیگری  فیلمی  به  زبان  ایتالیایی  از 
دوران  جنگ ،  که  دوبله  به  زبان  روس���ی  است . تکنیک  دوبله  از همان  لحظۀ  اول  توی  ذوق  
می زند، آواها با حرکات  لب ها جور نیست  و صدای  اصلی  فیلم  نیز، زیر صدای  دوبله  شده ، 
به   گوش  می خورد. تلویزیون  را روش���ن نگاه  می دارم ، صدایش  را آهسته  می کنم  و با رادیو 
ور می روم . رادیو هم  س���ه  موج  را بیش���رت نمی گرید، ویل  روی  یک  موج  آن  زبان  انگلیسی  
به   گوشم  می رسد. این  فرستندۀ  بني المللی  مسکو است   که  به  چند زبان  اخبار پخش  می کند. 
به  اخبار  گوش  می دهم  و پس  از پایان  آن ، ساعت  پخش  اخبار انگلیسی  را  که  سه  بار در روز 

است  یادداشت  می کنم .
در راهروی  هتل ، یک  اتاقک  روزنامه فروشی  هم  دیده  می شود ویل  روزنامه های  انگلیسی  
و امریکایی  همگی   کهنه  و مربوط  به  یک  هفته  پیش  هستند. از یک  تلویزیون  رنگی  بزرگ  
هم   که  درگوشه ای  از راهرو قرار دارد -و از قرار معلوم  مربوط  به  ادارۀ  جهانگردی  شوروی  
است - برنامه هایی  از مناظر دیدنی  و جمهوری های  مختلف  این   کشور، طرز زندگی  مردم ، 

رقص ها و آوازهای  محلی  برای  توریست ها پخش  می شود.

یکشنبه  24 ژوئیه  1988
 )Misha( درون  اتوبوس  این  ت��وریس�����ت  نشسته ایم  و به   گردش  در شهر مشغولی�م . میش��ا
راهنمای  ما در مسکو، پسری  جوانسال  و الغراندام  با موهای  بلند فرفری  است . انگلیسی  را 
بدون  لهجه  حرف  می زند و از همان  دو سه  ساعت  اول  معلوم  می شود به  هرن و ادبیات  بسیار 
عالقه مند است . میش���ا از جواب  دادن  به  سؤال  زیاد خوشش  نمی آید ویل  چاره ای  ندارد. 
زیر رگبار سؤال های  بامزه  و بیمزۀ  جهانگردان ، باالخره  رضایت  می دهد و  گهگاه  به  نکاتی  
اشاره  می کند. خیابان های مسکو، به  طرز چشمگریی ، وسیع  و پهن  هستند و بدون  خط کشی  
و محل  عبور عابر پیاده . برای  پیاده روها، راهروهای  زیرزمینی  تعبیه  شده  است  و هرگز  کسی ، 
در حال  پیمودن  عرض  خیابان های اصلی  مس���کو، دیده  نمی شود. در راهروهای  زیرزمینی  
وفور سنگ  مرمر و  گرانیت  تعجب  بیننده  را برمی انگیزد. ساختمان های  مسکو غالباً نمای  
سنگی  دارند و بیشرت سنگ ها نیز مشکی  و طوسی  و دودی  رنگ  هستند. روز یکشنبه  است  
و مسکو خلوت . ما را به  خیابان  آربات  )Arbat( می برند: خیابانی  طویل   که  اتومبیل ها به  آن  
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راه  ندارند، در دو سویش  پر از رستوران  و مغازه های   گوناگون  است ، در وسط  یا  گوشه  و  کنار 
آن  هرنمندان  نقاش  نشس���ته اند و از عالقه مندان ، پرتره  و  کاریکاتور می کشند ومی فروشند. 
این   کارهای  هرنی  و صنایع  دستی  غالبًا  گران  هستند. عده ای  جوان  در  گوشه ای  دوره گرفته اند، 
موس���یقی  پاپ  می زنند و به  بریک  دانس  )Brake Dance( مشغولند. زنی   کارهای  دستی 
 حصریی اش  را برای  فروش   گذاشته  است . جمعیت  زیادی  در حال  رفت  و آمد است . شمار 
سربازانی   که  آخرین  ساعات  مرخصی  خود را می گذرانند چشمگری است . شاید حضور دائم  
نظامیان  و ارتشیان  در خیابان های مسکو است   که  این  شهر را خشک  و جدی  و غمگني  نشان  
می دهد. حال  و هوای   کوچۀ  آربات  برای  مردم  مسکو بسیار دوست داشتنی  و دلچسب  است . 
تنها یک  س���ال  و اندی  است   که  هرنمندان  اجازه  یافته اند  کارهای  خود را در این  خیابان  به  
فروش  بگذارند و به اصطالح  ما  کسب  آزاد داشته  باشند. مردم ،  گر چه  لباس های مد روز بر 

تن  ندارند، ویل  همه  تمیز و مرتب  پوشیده اند.

امروز در  گردش  داخل  شهر، انسان  ژنده پوش ، خیابان نشني  بی خانمان  یا فقریی   که  طلب  پول  
و بخش���ش   کند نمی بینم . در عوض  هر چند قدم  یکبار، جوانی  برازنده  یا مردی  میانسال ، 
به  یکی  از افراد  گروه  ما نزدیک  می ش���ود و آهس���ته  چیزی  در  گوش   کسی  می گوید. این ها 
خریداران  دالر به  نرخ  بازار آزاد هس���تند و خودش���ان ، ابتدا به  ساکن ، دو برابر نرخ  رسمی  
بان���ک  را -برای  تعویض  دالر به  روبل - پیش���نهاد می کنند. تنی  چند نیز خاویار با خود 
دارند و آنرا به  بهای  ارزان ، تنها در قبال  دالر، عرضه  می کنند.  گروهی  نیز خریدار  کاله های  
آفتابی ، عینک  آفتابی ، مجلۀ  پلی بوی  )Play Boy( و از این قبیل  هستند. سرگئی  و میشا، هر 
دو با اصرار، تأکید می کنند با رهگذران  وارد معامله  نشویم  و  کار خالف  و غریقانونی  انجام  

ندهیم .
گردش���ی  در پارک   گورکی  )Gorky( و دیدن  مردمی   که  برای  خوردن  بستنی  و لیموناد نیز 
صف  می بندند، دیدار از ساختمان  تأتر بولش���وی  )Bolshoi Theater(  که  به  دلیل  فصل  
تابس���تان  تعطیل  است ، دانشگاه  مسک�و و اس���تادیوم  المپیک  واقع  در بلندی های  تپۀ  لنني  
)Lenin(  گوش���ه های  دیگری  از بازدید ش���هری  ماست . نام  لنني ، مجسمۀ  لنني ، پوسرتهای  

بزرگ  لنني ، نقاش���ی های  چهرۀ  او روی  ساختمان های  بزرگ  شهر -در تمام  مدتی   که  در 
مسکو هستیم - از جلوی  چشممان ، دور نمی شود.مسکو، به   گونه ای  باورنکردنی ، با نام  لنني  
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درآمیخته  است  و این  برای  یک  تازه وارد،  گاه  افراط آمیز به  نظر می رسد.
نمایشگاه  پریوزی های  اقتصادی  -که  در زمینی  به  مساحت  پانصد و پنجاه  و سه  اکر بنا شده  
اس���ت - غرفه هایی  به  سبک  معماری های  مختلف  پانزده  جمهوری  شوروی  و نمونه هایی  
از پیش���رفت های  زراعی ، صنعتی  و علمی  را در بر دارد. دیدنی ترین  بخش  این  نمایشگاه ، 
موزۀ  فضایی  آن  است  با نمونه هایی  از سفینه ها، موشک ها و پوشش های  فضایی  و نمایش  

سفرهای  فضایی  به   گذشته  و آینده .

هنگام  بازگش���ت  به  هتل ، مسافران  مقیم  هتل  باید جواز ورود و خروج  یا پاس  خود را -که  
در موقع  ثبت  نام  دریافت   کرده اند- به  دربان  هتل  نش���ان  دهند. غری از مس���افران  و مهمانان  
آن ها،  کسی  اجازۀ  ورود به  هتل ها را ندارد. علی رغم  این  امر هنگام  ورود،  کسانی  را می بینم   که  
با مهارت  پویل کف  دست  دربان  می گذارند و با پرداخت  این  رشوه  از او اذن  ورود می گریند. 
این ها به  هتل  وارد می شوند تا از مزایای  درون  هتل ، یعنی  رستوران  و فروشگاه های  بریوشکا 
)Berioshka( استفاده  کنند. این  فروش���گاه ها )که  همان  Tax Free Shopهای  متداول  

هس���تند( ویژۀ  فروش  اجناس  -با معافیت  مالیاتی - به  خارجیان  با ارز خارجی  هس���تند. 
رش���وه دهندگان  از این  فروشگاه ها به  دالر خرید می کنند و این  اجناس  را با قیمتی   گران تر 
در بازار سیاه  می فروشند. شاید آن  دالرهای  قاچاقی   که  در خیابان ها مبادله  می شود در این  
فروشگاه ها خرج  می گردد. داخل  این  فروشگاه ها، سیگار، مشروب ، شریینی ، مواد غذایی  

خارجی  و وسایل  برقی  و لوکس  دیگر به  فروش  می رسد.

دوشنبه  25 ژوئیه  1988
برای  رفنت  به  میدان  سرخ ، وارد مرتوی  مسکو می شویم  و با پله های  برقی  بسیار طوالنی  و 
بلند، بیش  از صد مرت به  دل  زمني  می رویم . مرتوی  مس���کو یکی  از بهرتین  مرتوهای  جهان  
است . ایستگاه های  بزرگ  و دیدنی ، سرعت  عمل ، نظافت  و بهای  ارزان  بلیط ، این  وسیلۀ  
نقلیه  را از نیازهای  اولیۀ  زندگی  مردم  این  شهر ُنه  میلیون  نفری   کرده  است . در مسکو -شهر 
خاکس���رتی  پر آپارتمان  و  کم  مغازه ، شهر  کم نور و بدون  نئون ، شهر ویرتین های  خایل ، شهر 
صف های  طوالنی  و خیابان های سنگفرش - هر  کجا  که  خوراکی  می فروشند، مردم  صف  
بسته اند.  کیفیت  نان ، لبنیات ،  گوشت ، میوه  و سبزی  در مسکو در نازل ترین  حد ممکن  است . 
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یکی  از وظایف  اصلی  پریزن ها و پریمردهای  خانه  این  است   که  همواره   کیفی  در دست  داشته  
باشند و هر  کجا مواد خوراکی  برای  فروش  دیدند، به  داخل  صف  بروند. به   گفتۀ  میشا، هر 
ش���هروند مسکویی  به  طور متوسط  هفته ای  بیست  س���اعت  از وقت  خود را در صف های  

طوالنی  ارزاق  می گذراند.
یکی  از جلوه های  پرسرتویکا و  گالسنوتز، دستاوردهای  میخائیل   گورباچف ، آزادی   کشت  و 
به  عمل  آوردن  میوه  و سبزی  در مزارع  خصوصی  و فروش  مستقیم  آن ها به  مردم  است . البته  
منظور از مزارع  خصوصی  -در  کشوری   که  مالکیت  خصوصی  در آن  محلی  از اعراب  ندارد 
– زمني هایی  است   که  دولت ، به  بهای  بیست  تا سی  روبل  در سال ، به  شهروندان  شوروی   کرایه  
می دهد تا در آن  خانۀ  ییالقی  بس���ازند یا مزرعۀ   کوچکی  به  راه  بیندازند. به  همني  دلیل ، به  
تعداد  کیوسک ها یا دستفروش هایی   که  س���ر چهارراه ها یا در میادین ، فرآورده های  خود را 
برای  فروش  عرضه  می کنند، روز به  روز افزوده  می شود. البته  بهای  این  اجناس ، در بازار آزاد 

به مراتب   گران تر از فروشگاه های  دولتی  است  ویل  برای  این ها نیز خریدار زیاد است .
از میشا، متوسط  دستمزد  کارمندان  را می پرسم .

می گوید: »دویست  و پنج  روبل  در ماه   که  معادل  سیصد و بیست  دالر می شود.« بعد اضافه 
 می کند: »ویل  مقدار دس���تمزد مهم  نیست ، مهم  این  است   که  شما با این  پول  چه  می توانید 

بکنید!«
از او می خواهم  صورتی  از مخارج  یک  خانواده  را بدهد.

می گوید: »از این  دویس���ت  و پنج  روبل ، بیس���ت  روبل  بابت   کرایۀ  خانه  و آب  و برق  و  گاز 
می رود، بهداشت  مجانی  است ، آموزش  و پرورش  تا مراحل  دانشگاهی  رایگان  است ، بلیت  
مرتو پنج   کوپک  یا یک  بیستم  روبل  است . آنچه  می ماند خورد و خوراک  و پوشاک  است   که  
می توان  یک  طوری  تنگش  را خورد  کرد. تفریحات  عمومی  مثل  باله ، تئاتر، سریک  و امثال  
این ها نیز زیاد  گران  نیستند. بهای  بلیط  ورودی  بیشرت موزه ها ناچیز است ، به طوری   که  امکان  

استفادۀ   گهگاه  از آن ها هست .«
ویل  رستوران  رفنت  در شوروی ، یک  تفریح   گران قیمت  است  و  کار همه   کس  نیست . شاید آن 
 رئیس  بخش  قلب  بیمارس���تان  مسکو  که  حقوقی  معادل  هفتصد روبل  دارد، بتواند هر چند 
یکبارخانواده اش  را به  رستورانی   گرانقیمت   که  به  طور متوسط  نفری  سی  روبل  )یعنی   کرایۀ  

یک  ماه  و نیم ( خرج  برمی دارد دعوت   کند.
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کرملني ،  که  از  کلمه  روسی  )Kremnick( به  معنی  قلعه  آمده  است  و در قرن  پانزدهم  یکی  
از محکم ترین  و غریقابل  نفوذترین  قالع  اروپا به  ش���مار می رفت ، یک  مجموعۀ  دیدنی  و 
جالب  است .این  مجموعۀ  ساختمانی  -متشکل  از چندین   کاخ  و  کلیسا و میدان  با معماری  
قرون  وسطایی - امروز مقر دولت  مرکزی  شوروی  و  کاخ   کرملني  است  و مقربۀ  لنني  مرد بزرگ  
انقالب  بلشویکی  و  کشور شوراها را نیز در خود جا داده  است . حصار پانصد سالۀ   کرملني   که  
بني  شانزده  تا شصت  و چهار فیت  بلندی  و بني  یازده  تا بیست  و دو فیت  قطر دارد، مجموعًا 
بیس���ت  و یک  برج  را به  هم  وصل  می کند. این  قلعۀ  مثلثی  شکل  شصت  و چهار اِکری  از 
دو س���وی  به  رودخانه  و از ضلع  س���وم  به  دیوار  کرملني  محدود می شود و نمادی  از قدرت  
تزاری  است .  کرملني ، حتی  در قرن  هجدهم   که  پطر  کبری پایتخت  روسیۀ  تزاری  را از مسکو به  
سنت  پطرزبورگ  تغیری داد، اهمیت  خود را از دست  نداد. تزارها همگی  برای  تاجگذاری  
به  مسکو می آمدند و  گاه  یک  تاجگذاری  بني  یک  تا چند سال  طول  می کشید. برای  ورود 
به   کرملني ، از دروازۀ  بورووتیس���کی  )Borovitsky( داخل  می شویم : دروازۀ  رسمی  ورود 
به   کرملني . هر چند دقیقه  یکبار، اتومبیل های  مشکی  بزرگ  لیموزین  مانند ساخت  شوروی ، 
عده ای  را به   کرملني  می آورند و می برند. در محوطۀ   کرملني  هنوز دو تزار واقعی  حضور دارند: 
تزار توپ ها و تزار زنگ ها. تزار  که  برای  روس ها مفهوم  عایل ترین ، بزرگ ترین  و واالترین  را 
دارد، به  دلیل  عظمت  یک  توپ  جنگی  و یک  زنگ   کلیسا، به  این  دو داده  شده  است   که  دو 
پدیدۀ  دیدنی   کرملني  به  شمار می روند: توپی   که  هرگز شلیک  نکرد و زنگی   که  هرگز به  صدا 
در نیامد. میشا با خشم  از خسارات  و زیان هایی   که  ناپلئون  از سر حسادت  و سرخوردگی  بر 
بناهای   کرملني  وارد آورده  اس���ت  سخن  می گوید و او را یک  متجاوز غریمتمدن  می خواند. 
تمام  این  خرابی ها ترمیم  شده اند و  کلیساها و  کاخ ها به  صورت  مریاث  ملی  و هویت  تاریخی  

روس ها نگهبانی  می شوند.
عظمت  سه   کلیس���ای  میدان   کلیس���ای   کرملني  )Cathedral Square( باورنکردنی  است ، 
همچنني حضور مذهب  در قلب  رژیمی   که  مذهب  را نفی   کرده  است . این   کلیساها  که  برای  مراسم  
ازدواج ، تاجگذاری  یا تدفني  تزارهای  رمانف  )Romanoff( مورد استفاده  قرار می گرفتند، 
هنوز تابوت  ایوان  مخ���وف  )Ivan The Terrible( و دیمرتی  )Dimitri( فرزندش  را در 
خود دارند. سال  دیگر، هزارمني  سال  ورود مسیحیت  به  سرزمني  روسیه ، در سراسر شوروی ، 
جشن   گرفته  خواهد شد. امروزه ، بیشرت  کلیساهای  ارتدکس  روسیه  -سرزمینی   که  در زمان  خود 
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س���ومني  مرکز مسیحیت  جهان  به  ش���مار می رفت - به  صورت  موزه  در آمده اند و در آن ها 
مراسم  مذهبی  اجرا نمی شود. در قرن  پنجم  و ششم   گفتۀ  غالب  این  بود  که : »پس  از مسکو، 
دیگر مرکزی  به  عظمت  آن ، برای  مسیحیت  به وجود نخواهد آمد.« در حال  حاضر  کلیسای  
اصلی  ارتدوکس ها در  کرملني  نیست  بلکه  در مسکو قرار دارد. با وجود بیست  میلیون  عضو 
حزب   کمونیست  -که  رسماً مذهب  و خدا را نفی  می کنند- و  گروه های   کثری جوانان  -که  از 
المذهبی  خود با افتخار حرف  می زنند- هنوز  گاه  و بیگاه   کشیش های  ارتدوکس  روسی  را 
در  گوشه  و  کنار می توان  دید. در شوروی ، پریوی  از مذهب  ممنوع  نیست  و تبلیغ  مذهبی  هم  
ظاهراً آزاد است ، ویل  در  کنار آن  رد و تخطئه  مذهب  و تبلیغ  ضدمذهبی  نیز، به عنوان  یک  

حق  بنیادی  برای  افراد و  گروه ها، مشروع  و آزاد است .

بعدازظهر دوشنبه  25 ژوئیه  1988
در میدان  سرخ  )Red square( مسکو در حایل   که  قسمت  جنوبی   کلیسای  تماشایی  سنت 
 باس���یل  )St. Basil( با  گنبدهای  رنگ  و وارنگش  -که  به   گنبدهای  پیازی  شکل  معروف  
است - از طرفی ، ساختمان  فروشگاه  بزرگ   گوم  )Gum( از سوی  دیگر، دیوار سرخ   کرملني  
از طرف  سوم  احاطه مان   کرده اند، در مقابل  مقربۀ  لنني  ایستاده ایم  و شاهد مراسم  تعویض   گارد 
هستیم . در قسمت پشت  مقربه ، آرامگاه  بسیاری  از انقالبیون  و حامیان  انقالب  بلشویکی ، 
 از جمل���ه  جان  رید ) John Reed( نویس���ندۀ  امریکایی   کتاب  ده  روزی   که  جهان  را لرزاند 
)Ten days that shook the world( نیز، قرار دارد. از روی  همني   کتاب ، در سال  1981، فیلم  

پرخرج  و معروف  سرخ ها )Reds( را ساختند. با همسرم  به  فارسی  سخن  می گویم  و می بینم  
یک  خانوادۀ  پنج  نفری   که  در  کنار ما ایستاده اند و قیافه ای  شبیه  ایرانی ها دارند،  گوششان  را 

تیز  کرده اند. به  آن ها نزدیک  می شوم  و به  فارسی  می پرسم : »ایرانی  هستید؟«
مرد خانواده  به  زبان  فارسی  و با  گویشی  جالب  پاسخ  می دهد: »خری، تاجیکی  هستیم !«

ذوق زده  می ش���وم  و مس���حور  گویش  جالب  و  کاربرد  کلمات  و لغات  فارسی  از سوی  مرد 
تاجیک ، با او به   گفتگو می ایستم .

مرد تاجیک  می گوید: »خمینی  با حکومتی   که  بر سر  کار آورده  است  شما را نیم  قرن  به  قفا 
برده  است !«

موزۀ  آرموری  )Armory( قدیمی ترین  موزۀ   کرملني ، دارای  یکی  از نادرترین  مجموعه های 
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 هدایا، وس���ایل ، ظروف ، تخت  و تاج  و  کالس���که های  تزارهای  روس���یه ، لباس ها و حمایل  
تزارینا  کاترین کبری، تزار پطر  کبری، تزارینا الیزابت  و سایر حاکمان  مطلق  روسیۀ  تزاری  است . 
پیشکش های  س���فرای  مختلف  به  دربار آنان  و مجموعه ای  دیدنی  از تخم مرغ های  فابرژه  
هدیۀ  این  هرنمند فرانسوی  به  دربار روسیۀ  تزاری  نیز از دیدنی ترین  مجموعه های  دنیا به  شمار 
می رود. مطابق  برنامه های   که برایمان  پیش بینی  شده  است ، ساعت  سه  بعدازظهر به  مقابل  
در ورودی  موزه  می رسیم  و صف  می بندیم . میشا برای   گرفنت  اجازۀ  ورود و  کارهای  الزم  به  
داخل  می رود  که  ناگهان  صدای  داد وفریادش  را با پریزن  نگاهبان  در می شنویم . چند لحظه  
بعد بریون  می آید و می گوید: »متأسفم ، نمی شود به  داخل  برویم !« و به  روسی  سخنان  تندی  

به  پریزن  می گوید. پریزن  خشک  و جدی  ایستاده  است  و راه  نمی دهد.
میش���ا به  انگلیسی  می گوید: »این  بابوش���کا را می بینید! )بابوشکا به  زبان  فارسی  یعنی  

مادربزرگ ( نمونۀ  یک  استالینی  خشک  و بی مغز است !«
می پرسم : »استالینی ؟«

می گوید: »بله ، به  خودش  هم   که   گفتم  عصبانی  شد. این  بدترین  توهني  سال های اخری است . 
تا چند سال  پیش  هر وقت  می خواستیم  به   کسی  توهني   کنیم  به  او می گفتیم  -جناب  تزار یا 
سرکار خانم  تزارینا، حاال می گوییم - استالینی ! این ها بوروکرات های  بی مغزی  هستند  که ، جز 
در چارچوب  خشک  دستور مافوق ، هیچ   کار دیگری  نمی کنند. فکرشان  را به   کار نمی اندازند 
و جز اشکال تراش���ی  هرن دیگری  ندارند!« شرح  نیم  ساعت  معطلی  ما در صف ، تا  کسب  
اجازه  از رئیس  بخش   گروه های  توریستی ، تلف   کردن  وقت  است . باالخره  سوءتفاهم  برطرف  

می شود: از قرار یک  رقم  شمارۀ  اجازه نامۀ   گروه  ما پس  و پیش  نوشته  شده  بود.
به  داخل  موزه  می رویم  و برای  یک  ساعت  چشمانمان  از دیدن  آنچه  در جعبه  آینه ها  گردآوری 
 شده  است ،  گرد می شود، ثروتی   که  ارزش  مایل  آن  قابل  تخمني  نیست : جواهرات ، ظروف ، 
سنگ های  قیمتی ، تاج  و تخت ها و  کالس���که های  دربار تزارها -در زمانی   که  مردم  عادی  
روس���یه  و  کشاورزان  و روستاییان  از فقر و نداری  به  جان  آمده  بودند- دوگانگی  دردآوری  
را در مقابل  انس���ان  مجس���م  می کنند.  کالس���که های  تزارینا الیزاب���ت  دخرت پطر  کبری -که  
پنجره های   کریس���تال  اصل  دارند و رویۀ  مبل   گوبلن دوزی  شده  و دسته های  طال- تزارینا را 
از مس���کو یا سنت  پطرزبورگ  به  ش���هرهای  ییالقی  اطراف  می بردند و از میان  جاده هایی  
عبور می دادند  که  دو سوی  جاده  را با تابلوهای  عظیم  نقاشی پوشانده  بودند تا مبادا تزارینا 



هما سرشار 96

الیزابت  رقیق القلب  حال  نزار دهاتیان  و  کشاورزان  را ببیند و ناراحت  شود. روی  این  تابلوها 
مناظر دلپذیری  از زندگی  خیایل  و مرفه  ساکنان  شهرها نقاشی  شده  بود تا حاکم  خوش خیال  

باور  کند مردم  در ناز و نعمت  به  سر می برند.
چندین  هدیه  نیز، از سوی  پادشاهان  و سفرای  ایران  در دربار تزار، در موزه  وجود دارد: یک  
تخت  جواهرنشان  مزین  به  زمرد و فریوزه  و برلیان ، هدیۀ  شاه  عباس  صفوی  به  تزار روسیه ؛ 
یک  سری  تفنگ  و خنجر و وسایل  و ابزار جنگی  ساخته  شده  به  وسیلۀ  هرنمندان  ایرانی  قرن  
شانزدهم  و در بخش  لباس ها، چندین  لباس  نفیس  و فاخر  که  از پارچه های  زربفت  ایرانی  

دوخته  شده اند.
شب ، پس  از بازدید از یک  برنامۀ  هرنی  شعر و آواز و رقص  قفقازی  -که  در تئاتر چایکوفسکی  
)Tchaikovsky( به  اجرا در می آید و بسیار جالب  و دیدنی  است - به  هتل  بازمی گردیم  و 

در رستوران ، به  موزیک  پاپ  روسی  مخلوط  با موزیک  رقص  غربی   گوش  می دهیم . درون  
رستوران  و سر میزهای  مختلف ، حضور زنان  و دخرتان  جوان  بسیار شیک پوش  و آخرین  مد، 
با آرایش  غلیظ  و سیگار برلب ، جلب  نظر می کند. با  کمی   کنجکاوی  زنانه  متوجه  می شوم  
این  نگون بخت ها به  قدیمی ترین  شغل  جهان ، یعنی  فروش  جسم  در مقابل  پول ، و در عني  
حال  تبدیل  ارز قاچاق  مشغولند. این ها، برای  به  دام  انداخنت  مردان  توریست  مجردی   که  دالر 
در جیب  دارند و  کنجکاوند بدانند زن  روسی  چه  فرقی  با زنان  سایر  کشورها دارد، شکارچیان  
خوبی  هس���تند. در بني  همسفران  بدبني  و مش���کوک ، عده ای  معتقد بودند  که  در میان  این  
حضرات ، افراد  کاگ ب  )KGB( نیز حضور دارند. دریافت  صحت  و سقم  این  سخن ،  کار 
من  نبود! موقع  پرداخت  صورتحساب ، سرگارسون  آهسته  در  گوش  یکی  از همراهان  زمزمه  
می کند  که  اگر پول  میز را به  دالر بدهیم  نرخ  خوبی  برایمان  حساب  خواهد  کرد. من   که  هنوز 
از ضربۀ  دیدار پریرویان  جس���م فروش  در قلب  مسکو به  حال  نیامده ام ، بر جای  میخکوب  
می شوم . در مسکو، تب  دالر -این   کاغذ سبزرنگ  امرپیالیستی - بدجوری   گریبان  عده ای  

را  گرفته  است .

سه شنبه  26 ژوئیه  1988
صبح  زود برای  قدم  زدن  به  پارک  نزدیک  هتل  می رویم . یکی  دو تن ، قالدۀ  سگ  در دست ، 
برای   گردش  بامدادی  آمده اند. یاد مطلبی  افتادم   که  چندی  پیش  در یک  روزنامۀ  امریکایی  
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خوانده  بودم  و  گزارش  خربنگاری   که  افزوده  ش���دن  تعداد س���گ های  خانگی  در مسکو و 
توجه  روزافزون  به  خرید اجناس  عتیقه  و تزئینی  داخل  آپارتمان ها یا وسایل  و ابزار قدیمی  را 
نشانه ای  از عالقه  و توجه  مردم  شوروی  به  زندگی  لوکس  از نوع  غربی  دانسته  بود. نویسنده  
معتقد بود: »مردم  شوروی  را غم  رجعت  به  دوران   گذشته  در بر  گرفته  است  و اصراری  هم  
در پنهان   کردن  این  تجمل پرستی  ندارند!« غری از آن  دو رهگذر سگ چران ، دیگر در مدت  

اقامت  در شوروی ، قالدۀ  سگ  یا حیوان  خانگی  دیگری  را در دست   کسی  نمی بینم .
هوای  بامداد مس���کو، در این  روز میان  تابس���تان ، سحرهای  خنک  تهران  را به  یاد می آورد 
وتمیزی  و تازگی  هوا به  دل  می نش���یند. در میدان  میوۀ  داخل  پارک ، یک  فروشندۀ  هندوانه  
-که  از اهایل  جمهوری  آذربایجان  است - وقتی  فهمید ایرانی  هستیم  از ما خواست  اگر با 

خود قرآن  داریم  به  او بفروشیم ،  که  نداشتیم . می گفت : »برای  مادر پریم  می خواهم !«
امروز صبح  وقت  آزاد داریم  و بعدازظهر به  دیدار موزۀ  پوش���کني  )Poushkin( و س���پس  
سریک  مسکو خواهیم  رفت . قبل  از اینکه  به   گردش  پیاده  در داخل  شهر و خیابان   گورکی  و 
پوشکني  -دو خیابان  اصلی  مسکو- برپدازیم ، سری  به  یک  نمایشگاه  نقاشی  آثار نقاشان  
معاصر روسی  می زنم .  گرچه  تابلوها دیدنی اند ویل  چیز چشمگریی  در میان  آن ها نیست  و 
قیمتشان   گران  است . آثار هرنی  معاصر و پیشتاز )Avant-garde(  که  تا همني  چند سال  پیش  
اجازۀ  حضور در نمایشگاه ها را نمی یافتند، به  تازگی  و به  دنبال  سیاست   گالسنوست ، فراوان  
شده  و توجه  تماشاگران  و ناقدان  جهانی  را به  خود جلب   کرده اند. همني  هفتۀ  پیش  ساتبیز 
لندن  )Sotheby's of London(، یکی  از بزرگ ترین  حراجی های  آثار هرنی  انگلس���تان ، 
اولني  حراج  صد و یک  اثر نقاشان  معاصر شوروی  و هجده  نقاشی  و عکاسی  هن��رمندان  
آوان��گارد اوایل  ق�رن  بیست��م  این   کشور را، در م���رکز س��اوی���ن  )Sovin Center( بر پا  کرد. 
در این  آثار، نمونه هایی  از اندوه  و بحران های  روحی  انسان ها و انتقادهایی  از فشار و اختناق  
ارتش  و تصویرهایی  از وحش���ت  و خشونت  به  روی  بوم  آورده  شده  بود. ساتبیز  که  همراه  با 
وزارت  فرهنگ  شوروی ، این  حراج  را بر پا داشت ، بیش  از هزار خریدار حرفه ای  و تماشاگر 
این کاره  را از  کشورهای  غربی  به  مسکو جلب   کرد. ایلیا تابن کني  )Ilya Tabenkin(، نقاش  
سرشناس  معاصر شوروی ، این  رویداد هرنی  را یک  قدم  مثبت  و مؤثر در جهت  آشنایی  جهان 
 غرب  با آثار نقاشان  و هرنمندان  معاصر شوروی  خواند. این  حراج  بیش  از یک  میلیون  دالر 
درآمد داشت  و نقاشان  شرکت کننده  شصت  درصد بهای  فروش   کار خود را دریافت  داشتند.
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پیاده روی  در ش���هر، تماش���ای  ویرتین های   گرد و خاک   گرفته  و مغازه هایی   که  چیز زیادی  
برای عرضه  ندارند، فرصتی  است  برای  یک  ارزیابی  شتابزده  در مورد  کمبود مواد غذایی  و 
در دسرتس نبودن  آنچه   که  در جامعۀ  مصرفی  به  وفور یافت  می شود. نکتۀ  جالب  دیگر باال 
بودن  متوسط  س���ن افراد و  کم  بودن  شمار بچه ها در خیابان هاست .  کمرت زنان  باردار و بچه  
می بینیم . این  توجه  را مطلبی که  در  کتاب  راهنمای  شوروی  خوانده ام  برمی انگیزد: »بر اساس  
آمارگریی  جدید، درصد ازدواج در میان  جوانان  شوروی  افت   کرده  است . جوانان   کمرت رغبت  
به  ازدواج  و بچه دار ش���دن  نشان می دهند. این  امر باعث  نگرانی  دولت  مرکزی  شده  است  

و به  تازگی  تدابریی  برای  تشویق  جوانان  به  ازدواج  و بچه دار شدن  به   کار  گرفته  می شود.«
در خیابان های مسکو، جوانانی   که  شلوار جني  و تی شرت  به  تن  و  کفش  ورزشی  به  پا دارند، 
عینک  آفتابی  به  چش���م  زده اند و تعدادش���ان  هم  زیاد نیست ، خیلی  احساس  شیک پوشی  
می کنند. بعدازظهر، به  دیدار موزۀ  پوشکني  می رویم . اینجا موزۀ   کپی  آثار هرنی  و باستانی  
موجود در موزه های  مختلف  جهان  است  و برای  آشنایی  مردم  شوروی  -که  امکان  سفر به  
خارج  و دیدار از موزه های  دیگر را ندارند- به  وجود آمده  است . چند  کپی  از سرستون های  
 )Rembrandt( ،تخت  جمشید و یک   کپی از تابلوی  خشایارشاه  و است�ر و هامان  اثر رامب��راند

باز هم  من  بازدیدکنندۀ  ایرانی را، از حضور تاریخ  ایران  باستان  در این  موزه ، دلشاد می کند.
در سریک  بزرگ  مسکو، حتی  وسط  هفته  نیز، جمعیت  موج  می زند. جای  خایل  در سریک  
وجود ندارد و مثل  اغلب  برنامه های  هرنی  و تفریحی  این  سرزمني ، قسمت  اعظم  تماشاچیان  

را خود مردم  شوروی  تشکیل  می دهند.

شب  از میشا خداحافظی  می کنیم  و هر  کس  به  رسم  یادبود، هدیه ای   که  برای  مردم  شوروی  
بسیار ارزنده  است  به  او می دهیم : آدامس  امریکایی ، سیگار امریکایی ، تی شرت ، جوراب  
شلواری  و نایلون  زنانه ، خودکار و ساعت  مچی  پالستیکی . میشا، با شادی  هدایا را جمع  
می کند و می رود. سرگئی   که  ش���اهد دست  و دلبازی  توریست های  سرزمني  امریکاست ، با 
ما  کمی  نزدیک تر و صمیمی ترمی شود. از قبل  به  ما  گفته اند اجازه  نداریم  به  راهنمایان ،  کارکنان  
هتل  و رانندۀ  اتوبوس  پول  بدهیم ، ویل  آزادیم  به  عنوان  س���پاس ، هدایایی  در خور  کاری   که  

انجام می دهند، تقدیمشان   کنیم .
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بخش  دوم : تفلیس 

چهارشنبه  27 ژوئیه  1988
امروز مسکو را به  مقصد تفلیس ، پایتخت  جمهوری   گرجستان ، ترک  می کنیم . درون  هواپیمای  
خطوط  هواپیمایی  شوروی  اروفلوت  )Aeroflot( هوا به شدت   گرم  و دم  کرده  است . داخل  
هواپیما  کهنه  و قدیمی ، بیشرت صندیل ها خراب ، دستشویی  آن  غریقابل  استفاده  و درون   کابني  
پر از مگس اس���ت . این  فضای  داخل  هواپیما با آنچه  در شهر مسکو دیدیم  تناقض  عجیبی  
دارد. از آنچ���ه  در هواپیما می بینم  تعجب  می کنم ، ویل  هر چه  می گذرد، با این  بی توجهی  
در حفظ  نظافت  و بهداشت  اماکن  عمومی ، آشناتر می شوم . در مشهورترین  رستوران  شهر، 
در زیباترین  س���اختمان  اپرا -که  در  گذشته  یکی  از  کاخ های  اش���راف  تزاری  بوده  است - 
در س���ریک ، در پارک ، در فروش���گاه  یا هر جای  همگانی  دیگر، دستشویی ها و مسرتاح ها، 
به   گونه ای  باور نکردنی ،  کثیف  و بدبو هستند. این  ملت  با نظافت  ناآشنا نیست  -نمونه اش  
مرتوها و راهروهای  زیرزمینی  و خیابان هاست - ویل  چرا به  دستشویی  و مسرتاح های  اماکن  

همگانی  خود توجهی  نمی کند، جای  سؤال  دارد.
بر فراز  کوهس���تان های  قفقاز پرواز می کنیم  و به  ط���رف  جنوب  غربی  می رویم . در فرودگاه  
تفلیس ،  گرمای  شدید و مرطوب  شهر به  پیشوازمان  می آید. تفلیس ، این  شهر تاریخی ، هنوز 
جای  پای  حمالت  و یورش ها و پریوزی ها و فتوحات  و حضور اقوام   گوناگون  عرب ، مغول ، 
پارس���ی  و ترک  دیده  می ش���ود. بهارخواب های  هره دار آبی  رنگ   که  به  ایوان های  ش���رقی  
معروفند -و نمونه هایش  را در ایران  بی شمار دیده ایم - بازارهای  شرقی ، مردم  خوش خلق  و 

مهمان نواز، خیلی  زود به  شمای  شرقی  حال  و هوای  آشنا می دهند.
در حکایات  آمده  است   که  وارطان  پادشاه  پنجم   گرجستان   که  پارسیان  او را وارطان   گرگساری  
می نامند و روس ها با لهجۀ  خاص  خود او را واخطان   گورگاساری  می خوانند، بنیانگذار این  
شهر بوده  است . به  نظر لئون  راهنمای  محلی  ما،  گرگساری  از ترکیب  دو  کلمۀ  فارسی   گرگ  
و س���ار به  معنی  شجاع  و نرتس  آمده  اس���ت . وی  در عني  حال  از اقوامی  غریآریایی  سخن  
می گوید به  نام   گرگسار  که  در شمال  ایران  می زیستند و پس  از ورود ایرانیان  به  سرزمني های  
شمایل  به   کوه ها رانده  شدند و تمدن  ایرانی  را پذیرفتند. در شاهنامۀ  فردوسی  نیز سخن  از 
یک  پهلوان  تورانی  به  نام   گرگس���ار می رود  که  بهمن  پسر اسفندیار او را دستگری می کند و 
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منس���وب  به  همني  طایفه  اس���ت . روزی  وارطان  به  هنگام  شکار، آهویی  را  که  زخمی   کرده ، 
دنبال  می کند و می بیند آهو به  داخل  آب   گرمی   که  از زمني  می جوش���ید می افتد و زخمش  
بالفاصله  ترمیم  می یابد. تزار شگفت زده  دستور می دهد در آن  محل  شهری  بسازند تا مردم  
از معجزات  آب   گرمش  اس���تفاده   کنند و آن  شهر را تبی یل سی  )Tbilisi(  که  در زبان   گرجی  
به  معنای   گرم  است  می خواند. در قرن  نوزدهم ، تبی یل سی  تحت  تأثری زبان  روسی ، تبدیل  به  
تفلیس   گردید. امروزه ، این  شهر را از نو تبی یل سی  می خوانند چون  مردم  جمهوری گرجستان  
خود را ملتی  مستقل  می دانند، به   گرجی  بودن  خود افتخار می کنند، از روس ها به  شدت  تنفر 
دارند و این  نفرت  را نیز هیچ  پنهان  نمی کنند. جمهوری   گرجستان  شوروی  در سال  1783 
-به دنبال  انعقاد معاهده ای  بني  پادشاه   گرجستان  و  کاترین  دوم - به  روسیۀ  تزاری  پیوست  تا 
تحت  حمایت  این  دولت ، از حمالت   کشورهای  همسایه  در امان  بماند.  گرجستان  به  اتفاق  
دو جمهوری  دیگر، یعنی  آذربایجان  و ارمنس���تان ، از ثروتمندترین  جمهوری های  شوروی  
به  ش���مار می روند و به خاطر منابع  سرشار زیرزمینی  و نفت  و محصوالت   کشاورزی  نسبتًا 
غنی تر هستند و مردمشان  از رفاه  نسبی  بیشرتی  برخوردارند. زبان   گرجی   که  از  گروه  جنوبی  
زبان های  قفقازی  است ، با هیچ  دسته ای  از زبان های  معروف  ارتباط  ندارد. الفبایش  با ارمنی  

خویشاوندی  دارد و مثل  آن  از یونانی  اقتباس  شده  است .
در تفلیس ، مردم  را در صف  ندیدیم .  گر چه  در فروشگاه های  مواد غذایی  تنوع  زیادی  وجود 
ندارد، ویل  از قرار معلوم  آن  قدر هست   که  جوابگوی  مردم  باشد. برای  رسیدن  به  هتل ، از یک 
 بزرگراه  پهن  و وسیع  می گذریم   که  نام  استالني  دارد. لئون ،  که  در مدت  اقامتمان  در تفلیس  با 
ما خواهد بود، توضیح  می دهد  که  مردم   گرجستان  نام  استالني  را از روی  خیابان ها و برخی  
از پارک ها و ابنیۀ  خود برنداش���ته اند و هنوز از او به  عنوان  یک  رهرب یاد می کنند. به   گفتۀ  
او جنایات  اس���تالني  -که  از اهایل   گرجستان  بود- هنوز از نظر تاریخی  برای  همشهریان  و 
مردم   گرجستان  شوروی  ثابت  نشده  است . طبق  معمول ، بزرگ ترین  و مهم ترین  میدان  شهر 
 )Rustaveli(  می�دان  لنی��ن  است   که  مجسمه ای  از او را در میان  دارد و خیابان  روست��اول��ی
خیابان  مرکزی  و اصلی  ش���هر، از این  میدان  منش���عب  می شود. هتل  ما -که  یک  هتل  این  
توریست  است - ساختمانی  شصت  ساله  دارد بدون  هیچ  وسیلۀ  خنک   کننده  یا تهویۀ  مطبوع . 
هوای  درون  اتاق ها بسیار  گرم  است ، به ناچار زود از هتل  بریون  مریویم  تا قدری  هوا بخوریم . 
 )Mtatsmida( ب���ه  باالی  تپۀ  متاتس می��دا )Funicular(  ب���ه  توصیۀ  راهنما با ترن  هوایی
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می رویم  و در داخل  پارک  استالني  قدم  می زنیم . اینجا  گردشگاه  عمومی  مردم  شهر است  و 
منظرۀ  شهر تفلیس  و رودخانۀ   کورا از آن  باال دیدنی  است .

رانندۀ  تاکسی ای   که  ما را به  شهر بر می گرداند، یک  ارمنی   گرجی  است . وقتی  می فهمد ما 
ایرانی  هس���تیم ، شکسته  بسته  چند  کلمۀ  ترکی  و ارمنی  و انگلیسی  سرهم  می کند و از دیدن  
ما ابراز خش���نودی  فراوان .  گرم  و مهربان  است  و به  هنگام  پیاده  شدن  اصرار دارد از ما پول  
نگرید. با خواهش  و تمنا به  او یک  جعبه  سیگار امریکایی  می دهیم . تشکر می کند و به  طنز 

."Viva Gorbachev" :می گوید
مردم  تفلیس  خونگرم  و سرحال  هستند. تا دیروقت  شب  در خیابان ها قدم  می زنند و شلوغ  
می کنند. برخالف  مس���کو،  که  از ساعت  هفت  و هش���ت  شب   کمرت  کسی  در خیابان  دیده  

می شود، تفلیس  شهری  پر جنب  و جوش  است .

پنج شنبه  28 ژوئیه  1988
صدایی  عجیب  و در عني  حال  بسیار آشنا، از پنجرۀ  باز اتاق  هتل ، از خواب  بیدارم  می کند. 
هوا همچنان   گرم  است  و ش���ب  بدی  را  گذرانده ام .  گوش ها را تیز می کنم : سال هاست  این  
صدای  آش���نای  قدیمی  را نشنیده ام . به  سرعت  بلند می ش���وم  و به  سوی  پنجره  می روم . دو 
س���ه   کبوتر را می بینم   که  روی  لبۀ  شریوانی  پش���ت  بام  بغ بغو می کنند. صدای   کشیده  شدن  
چنگال هایشان  روی  شریوانی  همان  صدای  مطبوع  آشنای  قدیمی  دوران   کودکی  من  است . 
در لوس آنجلس  بدون  شریوانی  و بدون   کبوتر، هرگز این  صدا به   گوشم  نرسیده  بود. چندین  
دقیقه  به   کبوترها و صدای  لیز خوردنشان  روی  شریوانی   گوش  می دهم  و  گرمای  طاقت فرسای  

شب  و تختخواب  ناراحت  و پر سر و صدای  هتل  را از یاد می برم .
در سالن  غذاخوری ، برایمان  نفری  یک  فنجان  ماست   گرجی   گذاشته اند، ماستی   که  می گویند 
باعث  طول  عمر مردان  و زنان   گرجستان  می شود. در این  جمهوری  شوروی ، متجاوز از هزار 
تن  زن  و مرد باالی  صد و پنج  س���ال  وجود دارد. تعداد  کسانی   که  بیشرت از نود سال  دارند، 
رقمی  در حدود هجده  هزار تن  است . می گویند لبنیات   گرجستان ، هوای  پاک   کوهستان های  
آن ، ش���راب  مخصوص  این  منطقه ، به  اضافۀ  اعتدال  در خورد و خوراک  و راه پیمایی  دلیل  

اصلی  باال بودن  متوسط  عمر  گرجی هاست . 
در  کنار میز  گروه  ما، میز درازی  را چیده اند و یک   گروه  پنجاه  نفره  پسر و دخرت جوان  امریکایی  
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و روسی  -که  تی شرت های  قرمز رنگی  پوشیده اند- مشغول  صرف  صبحانه  هستند. روی  آن  
تی شرت ها به  انگلیسی  نوشته  است :

 Moscow  

Peace Marathon

For World without hunger

و زیر آن  به  روسی  نوشته هایی  دارد.
از یک  جوان  موبلند می پرسم : »اینجا چه  می کنید؟«

می گوید: »یک  راهپیمایی  سراس���ری  در چندین  شهر شوروی  انجام  می دهیم   که  از مسکو 
آغاز و به  لنینگراد ختم  می شود. این  یک  برنامۀ  مشرتک  امریکایی -روسی  برای   کمک  به  

صلح  است .«
جوان ه���ا آن  چنان  با یکدیگر  گرم  و مهربانند  که  آرزو می کنی   کاش  رهربان  دو  کش���ور نیز، 

به هنگام  فشردن  دست های  یکدیگر، به  همني  اندازه  با هم  صمیمی  باشند.
صبح  را به   گردش  در شهر می گذرانیم . شهر تفلیس ، با خیابان های باریک  و درخت های  
انبوه  دو سوی  خیابان ، با ساختمان های  قدیمی  دو طبقه ، با مغازه های  سمساری  سرنبش   که  
خودش���ان  آن ها را Commission Magazine می خوانند، با راننده  تاکسی هایی   که  مثل  
دیوانه ها از چراغ  قرمز عبور می کنند و با سرعتی  جنون آمیز در  کوچه پس کوچه ها می رانند و 
هر آن  مرتصدند یک  عابر پیاده  را درو  کنند، تویِ  ایرانی  و شرقی  را جای جای  به  یاد شهرهای  
ایران  می اندازد - ش���اید در سی  سال  پیش ! البته  همني  شهر قدیمی  مرتو هم  دارد، تراموا 
هم  دارد، ساختمان های  اداری  و شورای  عایل گرجستان  شوروی  و پستخانه اش  با عظمت  
هستند، ویل  در بخش  قدیمی  شهر حال  و هوای  دیگری  است . سپورها -که  با جاروهای  
دسته بلند خیابان  را می روبند- بیشرت پریزنان  پشت  خمیده ای  هستند  که  آرام  آرام  راه  می روند، 

برگ ها و آشغال ها را با دست  جمع  می کنند و درون  پاکتی  می ریزند.
در بخش  قدیمی  شهر، از چند حمام  ترکی  بسیار قدیمی  و حمام های  آبگرم  بهداشتی  دیدن  
می کنیم . خرابه های  برج  و بارویی  متعلق  به  قرن  چهارم  را می بینیم   که  به  نام  ش���اهی  تختی  
-که  همان  تخت  شاه  خودمان  باشد- خوانده  می شود. سپس  به  دیدار یک   کلیسای  متعلق  

به  قرن  چهارم ،  که اولني   کلیسای  ساخته  شده  در  گرجستان  است ، می رویم . 
گرجستان ، نخستني   کشور آسیایی  است   که ، در قرن  چهارم ، مسیحیت  را پذیرفت  و  کلیسا در 
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آن  بنا ش���د. مجسمۀ  عظیم  زنی  بلندقامت ، به  نام  مادر  گرجستان ، در بلندترین  و مرتفع ترین  
نقطۀ  تفلیس  قرار دارد و نش���انه ای  است  از روحیۀ  مردم   گرجستان : جنگجو و مهمان پرور. 
مادر  گرجستان  در یک  دست ، خنجر برای  دشمنان   گرجستان  و در یک  دست ، جام  شراب  

برای  دوستان   گرجستان  دارد.
از روی  تپۀ  متخی  )Metekhi( به  منظرۀ  آثار و ابنیۀ  تاریخی   که  در روبه رو داریم  نگاه  می کنم . 
قلعه ای  می بینم   که  لئون  آن  را قلعۀ  َنِرسی  می خواند و می گوید: »معنای  آن  به  زبان  فارسی  
قلعۀ  دست نیافتنی  است !« بسیاری  از آثار تاریخی  تفلیس  به  نام های  ایرانی  خوانده  می شوند. 
وقتی  لئون  عالقۀ  مرا به  دیدن  آنچه  ایرانی  است  در می یابد، توصیه  می کند از یک  زمان  آزاد 
استفاده   کنم ، به  دیدار موزۀ  هرنهای  زیبای  ایسکوس  )Iscous( بروم  و از بخش  مشرق زمني  

آن  دیدار  کنم .
یک  زن  و شوهر امریکایی  میانسال  -که  دو  کیف  دستی  بزرگ  روی  شانه  دارند- آهسته  از 
لئون  می پرسند: »ما شنیده ایم  تفلیس  یک   کنیسۀ  قدیمی  دویست  ساله  دارد. درست  است ؟«

لئون  می گوید: »بله ، می توانید پیاده  تا آنجا بروید.« س���پس  با انگش���ت  چند صد مرت آن  
طرف تر را نش���ان  می دهد  که  یک  در نرده ای  آهنی  و یک  س���اختمان  آجری  قدیمی  است . 

می گویم : »من  هم  بدم  نمی آید بیایم !«
مرد همسفر  کمی  دستپاچه  می شود و می گوید: »آخر من  می خواهم  دعا بخوانم !«

لبخندی  می زنم  و می گویم : »من  هم  غریبه  نیستم !«
دنبال  زن  و شوهر راه  می افتیم  و معلوم  می شود نیمی  از افراد  گروه  یهودی  هستند. در  کنیسۀ  
قدیمی  تفلیس  -که  با  کاشیکاری ، منبت   کاری ،  گچ بری  و آینه کاری  و شیشه های  رنگی  یک  
اثر تاریخی  هم  می تواند باشد- تک  و توکی  پریمرد یهودی   گرجی  نشسته اند. معلوم  است  
زیاد از این  محل  اس���تفاده  نمی شود. زن  و شوهر امریکایی  سراغ  ربای   کنیسه  را می گریند. 
یکی  از پریمردها می آید جلو. سالمی  می کنند و می گویند: »ما برایتان  از امریکا هدیه ای  
آورده ایم !« در  کیف ها را باز می کنند و چندین  جلد تورات  و پوشش های  مذهبی  از آن ها 
بریون  می آورند و به  دست  پریمرد می دهند. حاال می فهمم  چرا این  زن  و شوهر، در طول  سفر، 

از این  دو  کیف  بزرگ  جدا نمی شدند.
ظهر به  موزۀ  ایس���کوس  می رویم . در بخش  مشرق زمني  این  موزه ، مجموعه ای  از تابلوهای  
دوران  قاجار، تخته نردهای  منبت کاری ،  کاسه مرغی های  ایرانی ، صندیل های  منبت کاری ، 
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نقاشی های  مینیاتور، قالیچه های  نفیس  و پرده های  ترمه  می بینیم   که  بسیار ارزشمند و استثنایی  
هستند.

 Metekhi(  ش���ب  به  دی���دار ی���ک  برنامۀ  رق���ص  و آواز  گرج���ی  در مح����راب  مت�خ���ی
Chapel( می روی���م . س���اختمان  ای���ن  تئاتر داس���تان  جالب���ی  دارد: در قرن  س���یزدهم  به  

عنوان   کلیسای   کاتولیک های گرجستان  ساخته  می ش���ود و در قرن  نوزدهم  تبدیل  به  زندان  
سیاسی  می گردد. مشهورترین  انقالبی  و زندانی  سیاسی  آن ، ماکسیم   گورکی  نویسندۀ روسی 
است  که در سال 1890 در این محل محبوس بوده است.  گورکی -که  در راه آهن  تفلیس   کار 
می کرد- اولني  داستان  خود به  نام  ماکارچودرا )Macarchoudra( را در این  شهر نوشت . 
حال  این   کلیس���ای  اسبق  و زندان  سابق ، تبدیل  به  یک  سالن  تئاتر شده  است   که  برنامه های  

هرنی  و نمایش های   گوناگون  در آن  روی  صحنه  می آید.

جمعه  29 ژوئیه  1988
امروز صبح ، دو خواهر پری امریکایی   گروه  ما، باالخره  رضایت  می دهند با پلیس  تفلیس   کنار 
بیایند. قضیه  بر س���ر ربودن  مقداری  وسایل  و لباس های آن ها از اتاق  هتل  بود. البته  البسۀ  
دزدیده  ش���ده  چندان  ارزش  مایل  نداشتند، ویل  دو خواهر آن قدر سر و صدا  کردند تا پلیس  
دخالت    کرد. این  دوخواهر -ظرف  سه  روز  گذشته - روزی  یک  تا دو ساعت  با دو پلیس ،  که  
خود را مأمور مخفی  معرفی  می کردند و لباس  شخصی  داشتند، بگومگو داشتند. پلیس  از 
آن ها می خواست  در ازای   گرفنت  صد و پنجاه  روبل  )معادل  دویست  و بیست  دالر( ورقه ای  را 
امضا  کنند  که  اموال  مسروقه  یافته  شده  است  تا پرونده  را ببندند. خواهران  امریکایی  می گفتند 
چنني   کاغذی  را امضا نمی کنند چون  خالف  حقیقت  است . باالخره  با میانجیگری  سرگئی ، 
قرار می شود نامه ای  را امضا  کنند  که  از فعالیت های  پلیس  سپاسگزارند و رضایتشان  نیز جلب  
ش���ده  اس���ت . صد و پنجاه  روبل  را هم  می گریند و در جیب  می گذارن���د و تازه  حریان  و 
س���رگردان  به  جای  می مانند  که  با آن  صد و پنج���اه  روبل  چه   کنند! نه  اجازۀ  خارج   کردنش  
را داشتند، نه  می توانستند آن  را در بانک  به  دالر تبدیل   کنند )چون  قباًل روبل  را از بانک  
نخریده  بودند( و نه  می توانستند هدیه ای  یا چیزی  بخرند، چون  آن  روبل ها قاچاق  به  حساب 
 می آمدند. عاقبت  یکی  از مس���افران  آن  روبل ها را می خرد و چون  موجود اهل  حایل  است  
می گوید: »همه اش  را در رستوران ها و نایت کالب ها خرج  خواهم   کرد و اثری  نیز بر جای  
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نخواهد ماند!«

امروز، از طریق  شاهراه  نظامی   گرجستان  -که  جاده ای  بسیار قدیمی  و به  قویل  دنباله ای  یا 
 )Mtskheta( بخشی  از جادۀ  ابریش��م  است - به  پایتخت  باستانی   گ��رجست��ان  م��ت سخت��ا
می رویم  و از آثار ابنیۀ  تاریخی  قرون  پنج  و شش  و باقیماندۀ  تمدن های  بسیار قدیمی تر دیدار 
می کنیم . مناظر طبیعی  شهر تماشایی  است . لئون  راهنمای  محلی  می گوید: »در حفاری های  
مختلفی   که  انجام  ش���ده  آثاری  از تمدن های  چند هزار ساله  به  دست  آمده  است . برخی  از 

تاریخ نویسان  بر این  باورند  که  مناطقی  از  گرجستان  مسکن  اصلی  آریایی ها بوده  است .«
هوای  بسیار  گرم  و آفتاب ، همه  را  کالفه   کرده  است .  گمان  می کنم   کمرت  کسی  از  گروه  ما بتواند 
از این  بازدید لذت  بربد. همه  در حسرت  یک  دوش  آب  سرد یا یک  لیوان  نوشیدنی  خنک  
هس���تند. در یکی  از مغازه های  یادگاری  فروشی ، همۀ  تشنه لبان  برای  خرید سودا و لیموناد 
هجوم  می بریم ، ویل  لیمونادها  گرم  و سوداها شور و بدمزه  هستند و تشنگی  را فرو نمی نشانند. 
این  لیمونادها  که  اس���انس های  مختلف  میوه  دارند، به  اضافۀ  آب های  معدنی   گازداری   که  
بس���یار بدمزه  و شور هستند، تنها نوشیدنی های  شوروی  به شمار می روند.  گهگاه ، در برخی  
رستوران ها، پپسی کوالی  بطری ای  یافت  می شود.  کمپانی   کوکاکوال نیز اخریاً اجازۀ  ورود به  

شوروی  را یافته  است ، ویل  این  نوشیدنی  امرپیالیستی  هنوز همه گری نشده  است .
بعدازظهر آزاد، فرصتی  برای   گش���ت  در خیابان  روستاویل ، سر زدن  به  مغازه ها و  گپ  زدن  
با مردم  اس���ت . یکی  از همراهان  ما  که   کنجکاو است  قیمت  اتومبیل  را در شوروی  بداند، 
از راننده هایی که  در  کنار اتومبیلشان  ایستاده اند بهای  آن ها را می پرسد. آخر و عاقبت ، پس  
از تحقیق  فراوان  وی ، به  این  نتیجه  می رس���یم   که  در شوروی ، چهار مارک  مختلف  اتومبیل  
ساخته  می ش���ود: آلدا )Alda(  که  بني  هفت  تا هش���ت  هزار روبل  قیمت  دارد، مسکوویچ  
)Moskovich(  که  در حدود ده  هزار روبل  می ارزد، ولگا )Volga(  که  به  بهای  پانزده  هزار 

روبل  فروخته  می شود و اتومبیل   کوچک  دیگری  شبیه  فولکس  واگن   که  دربارۀ  آن  نتوانستیم  
اطالعاتی   کسب   کنیم . ولگاها لیموزین  مانند و مشکی رنگ  و  کشیده اند و بیشرت مخصوص  
مأموران  عالریتبۀ  دولت  هستند. بقیۀ  اتومبیل ها یا مصرف  شخصی  دارند یا تاکسی  هستند. 
بهای  ارزان ترین  اتومبیل  روسی ، معادل  سه  سال  حقوق  متوسط  یک  شهروند شوروی  است . 
تاکسی  نیز، در شوروی  به  دو صورت  دولتی  و خصوصی  وجود دارد. برخی  از اتومبیل های  
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ش���خصی ، مثل  ایران  خودمان ، با نرخ  ثابت  یک ، دو تا حداکثر س���ه  روبل  به  مس���افربری 
 مش���غولند. خرید اتومبیل  به  دالر از فروش���گاه های  بریوشکا نیز امکان پذیر است .  گروهی  
از مردم  ش���وروی ،  که  به  هر حال  راه  میان بر  کس���ب  درآمد را بلد هس���تند، با دالرهای  بازار 
سیاه   گردآوری  ش���ده  و با  کمک  دوستان  خارجی  خود، امکان  خرید اتومبیل  را با دالر، به  

بهای   کمرت و با سرعت  بیشرت پیدا می کنند.

بخش  سوم : باکو

شنبه  30 ژوئیه  1988
یک  پرواز  کوتاه  یک  ساعته  ما را از تبی یل سی  به  باکو می برد: پایتخت  آذربایجان  شوروی ، 
همان  بادکوبۀ  خودمان   که  زمانی  از آنِ  ایران  بود، شهری  در ساحل  دریای  خزر، در شبه  جزیرۀ 
 آپشرون  )Apsheron( با یک  میلیون  و نیم  جمعیت ، شهر بادهای  وحشی ، آفتاب  درخشان  
و خاک  نفت خیز. در باکو نمی توان  لحظه ای  از یاد ایران  فارغ  ش���د. یک  ایرانی  در باکو 
احس���اس  غربت  نمی کند، حتی  اگر ترک زبان  نباشد. هموطنان  آذربایجانی  ما بی شک  با 
باکو اخت  خواهند ش���د.خیابان ها، مغازه ها، پارک ها، مردم ، همه  حال  و هوای  خودمان  را 
دارند. دریای  خزر، با رنگ  آش���نای  آبش  و غرور و سرکش���ی اش  در مقابلت  و تا چشم   کار 
می کند پیداس���ت . اسکلۀ  باکو و پارک  س���احلی  آن  مثل  شهرهای  ساحلی  شمال  خودمان  
است . آفتابش  هر چند  گرم  است ، به  جانت  می نشیند. در موزه ها و ابنیۀ  تاریخی ، همه  جا رد 
پای  ایرانی  را می توان  دید. خط  فارسی ،  کتاب های  فارسی ،  کتیبه ها، فرش ها، همه  آشنایند و 
حاضر. مردم  مهربانند و  کنجکاو. به  جهانگردان  خارجی  بیش  از اندازه  توجه  نشان  می دهند. 
وقتی   کنار خیابان ، پهلوی  بساط  چایخانه چی  می نشینی  و در استکان  و نعلبکی ، چای  غلیظ  
قندپهلو را -که  با قوری  و س���ماور دم  آمده  است - مقابلت  می گذارند،  کیف  می کنی ؛ هر 
چند قوری ها همه  بندزده  هستند و ترک های   کهنه  و قهوه ای  رنگشان  حکایت  از عمر زیاد 
قوری  دارند. شاگرد چایخانه ،  که  روی  چهارپایه  نشسته  است  و با قندشکن  فلزی   کله قندها 
را به سرعت  خورد می کند و روبرویت  می گذارد، تصویر بسیار آشنایی  را به  یادت  می آورد. 
باکو را دارند به  سرعت ، برای  پذیرفنت  توریست  و جهانگرد، آماده  می کنند. حفاری های   گوشه  
و  کنار ش���هر، هر روز و هر هفته ، آثار و ابنیۀ  تازه ای  را از زیر خاک  بریون  می کش���د. در هر 
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حفاری ، رد پای  قوم  ایرانی ، حاکمان  ایرانی  و فرهنگ  ایرانی  از دل  خاک  بر می خیزد و شهر 
قدیمی  باکو را تبدیل  به  یک  جاذبۀ  توریستی  می کند. از هر  گوشه  و  کنار شهر، صدای  خوش  
و نوای  دلنشني  موسیقی  آذری  به   گوش  می رسد. زندگی  روزمرۀ  مردم  این  شهر با موسیقی   گره  
خورده  است . مناره های  مساجد قدیمی  از پنجرۀ  اتاق  هتل ، منظرۀ  شهر را بیشرت برایت  آشنا 
می کنند. خیلی  زود فراموش  می کنی   که  در  کشور اتحاد جماهری شوروی  سوسیالیستی  هستی ، 
چون  اصراری  نمی بینی  که  این  امر را با شعار، مجسمه  و پوسرت به  خوردت  بدهند. جاده ای   که  
از فرودگاه  باکو به  ش���هر می رود، بزرگراهی  طوالنی  و نه  چندان  وس���یع  است  و در جدول  

وسط  آن   گل  رز  کاشته اند. این  منظره  هم  برای  تو آشناست .
به  محض  اس���تقرار در هتل ،  کفش  و  کاله  می کنم  و چ���ون  زائری   که  عجله  دارد به  زیارت 
 امامزاده ای  برود، به  طرف  ساحل  دریا می دوم  و به  افق  دوردست  خریه  می مانم . آنجا ایران  
اس���ت ، چه  نزدیک  و چه  دور از دسرتس !  کشتی هایی   که  در افق  دیده  می شوند، یا در حال  

حرکت  هستند، حکایت  از شلوغی  بندر می کند. بازار  کشتریانی   گرم  است .
قدم  زدن  در پارک  س���احلی  و نس���یمی   که  از دریا به  س���ویت  می آید و چهره ات  را نوازش  

می دهد، اولني  روز دیدار باکو را مملو از دو حس  توأم  شادی  و غم  می کند.

یکشنبه  31 ژوئیه  1988
برنامۀ  امروز صبح ،  گردش  در شهر است . نلی ، دخرت راهنمای  محلی  ما،  که  در باکو همراهمان  
خواهد بود، از ارامنۀ  آذربایجان  اس���ت  و در طول  راه  از تاریخ  آذربایجان  سخن  می گوید: 
از قرن  پانزدهم   که  یکی  از شاهان  سلسلۀ  شریوانشاهان  پایتخت  والیت  شریوان  را از شماخا 
)Shemakha( به  باکو می آورد تا از  گزند زلزله های  مزاحمی   که  آن  شهر را می لرزاند در امان  

باشد؛ از تاریخ  پانصد سالۀ  تمدن  شهر باکو و خاک  آن   که  به  علت  داشنت  نفت  و در نتیجه   گاز 
طبیعی  و شعله ور سال هاپیش  اقوام  آتش پرس���ت  را به  سوی  خود جلب  می کرده  است ؛ از 
داس���تان  والیت  شریوان  واقع  در جنوب  شرقی  قفقاز، از زمانی   که  باجگزار سالطني   گرجی  
بود و دورانی   که  خراجگزار س���الطني  خوارزمشاهی  شد تا زمانی   که  حکام  ایرانی  و سلسلۀ  
خاقانیان  بر آن  حکومت   کردند؛ از قرن  شانزدهم   که ، پس  از پریوزی  شاه  طهماسب  صفوی  
و انقراض  سلسلۀ  شریوانشاهان ، باکو به  ایران  ملحق  شد، تا روزی   که  به  دنبال  معاهدۀ  سوم  

ترکمنچای ، در سال  1828 میالدی  به  روسیۀ  تزاری  هدیه  شد.
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امروز از منارۀ  س���ی نی   کاال )Synyk-kala(، مس���جد محمد،  کاخ  شریوانشاه   که  مجموعۀ  
اندرونی  و بریونی  و دیوانخانه  را ش���امل  می ش���ود و چند  کاروانسرای  متعلق  به  قرن  یازده  
تا پانزدهم  دیدن  می کنیم . اکنون  این   کاروانس���راها ترمیم  و تبدیل  به  چایخانه  یا رس���توران  
ش���ده اند. چند حمام  قدیمی  نیز  که  در سال های اخری در پی  حفاری ها از دل  خاک  بریون  
آمده اند از جاهای  دیدنی  امروز هستند. قیز قاالسی  )Gyz Galasy( یا قلعۀ  دخرت را هم   که  
نماد شهر باکوست  می بینیم  و داستان های  عاشقانۀ  فراوانی  را  که  در ارتباط  با این  قلعه  بر سر 
زبان هاست  می شنویم . باکو یکی  از قدیمی ترین  شهرهای  آذربایجان  است  و امروزه  یکی  از 
مراکز مهم  استخراج  نفت  و پاالیش  آن  نیز به  شمار می رود. این  ویژگی  تاریخی  و صنعتی  به  
اتفاق  هم  چهره ای  استثنایی  به  شهر داده  است . معماری  شهر باکو نیز ترکیبی  از سبک های  
مختلف  معماری  است : س���اختمان  فیالرمونیک  ایالتی   که  اوایل  قرن  نوزدهم  ساخته  شده  
است  و معماری  نئو  کالسیک  دارد، در  کنار  کاخ  ازدواج  با معماری   گوتیک  فرانسوی  ترکیب  
متفاوتی  را به  وجود آورده اند. در قلب  باکوی  امروزی ، شهر قدیمی  باکو چون  قلعه ای  بني 
 حصارهای  قدیمی  نشسته  است . در باکوی  قدیمی ،  کوچه ها  گاه  آن  قدر باریک  هستند  که  دو 
نفر به س���ختی  می توانند با هم  از آنجا بگذرند. بعدازظهر به  دیدن  موزۀ  قایل  می رویم . در 
میان  قایل  و  گلیم  و جاجیم  فراوانی   که  به  در و دیوار آویخته  است  چندین  فرش  نفیس  تربیز 
نیز وجود دارد. ارزنده ترین  آن ها قالیچه ای  است  با نقشی  از مینیاتورهای  ایرانی  و این  بیت  

مشهور حافظ :
می دو ساله  و محبوب  چهارده  ساله        همني  بس  است  مرا صحبت  صغری و  کبری

نلی  برای  امریکاییان  توضیح  می دهد بته ، به  معنای  آتش  است  و قایل   گل بته ، به  فرشی   گفته 
 می شود  که  نقش  و نگار منت  آن  از تصاویری  شبیه  بتۀ  آتش  پوشیده  شده  باشد.

ش���ب  به  یک   کاباره  می رویم : این   کاباره  همان  چیزی  است   که  در  کشورهای  غربی  یا میان  
ایرانیان  نیز رایج  است . عالوه  بر شام  و مشروب  و موزیک  و رقص ، برنامه های  سرگرم کننده  
-آنهم  از نوع  غربی - فراوان  دارد: زنان  زیباروی  رقاصۀ  عربی  و ترکی ، آوازخوانان  متعدد، 
برنامۀ  شعبده بازی  و عملیات  آکروبات . در باکو از این   کاباره ها و از این  برنامه ها بسیار است  
و مردم  شهر نیز اهل  این  قبیل  بزن  و بکوب ها هستند. غذاهای  آذربایجانی  همان  خوراک  های  
خودمان  هستند - با همان  نام های  آشنا: شیشلیک ، دوغ ،  کوفتۀ  بزباش ، شریین  پلو، سبزی  
ُقرمه پلو، لوبیاپلو، لوله کباب ، دلمۀ بادمجان ،  کوکو، جیزبیز. نکتۀ  جالب  در رستوران های  باکو 
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حضور  گروه  مردان  بدون  زن  است : دسته های  پنج  شش  نفری  مردانه   که  ودکاخورهای  قهاری  
نیز در میانشان  دیده  می شود. عالوه  بر آن ، مردم  باکو مثل  بقیۀ  شهرهای  دیگر شوروی  خیلی  
س���یگار می کشند و سیگارهای  داخلی  شوروی  چون  سیگار اشنوی  خودمان  بدون  فیلرت و 
تند و بدبو هس���تند. طبق  آخرین  آمار پزشکی ، درصد س���رطان  ریه  بني  شهروندان  شوروی  
س���ری صعودی  دارد و به تازگی  در  کنار تبلیغات  منفی  در مورد مصرف  مشروب ، به  تشویق  
مردم  برای  نکشیدن  سیگار نیز پرداخته اند. هفتاد و پنج  درصد افراد بالغ  شوروی  سیگاری  

هستند  که  رقم  بسیار باالیی  است .

دوشنبه  اول  اوت  1988
در راهروی  هتل ، چند زن  و مرد امریکایی  نشس���ته اند و شکایت  می کنند. از به هم  خوردن 
 احتمایل  برنامه ای  دلخورند. اینجا جهانگردانی  هس���تند  که  برنامۀ  بازدید از یروان  پایتخت  
جمهوری ارمنستان  را داشتند ویل ، به  علت  شلوغی  و تظاهراتی   که  منجر به  بسته  شدن  این  
شهر به  روی  جهانگردان  شده  است ، ناچارند دو روز دیگر در باکو بمانند و بازدید از یروان  

را از برنامۀ  خود حذف   کنند.
به  عنوان  یک  ارمنی  آذربایجانی ، از نلی  عقیده اش  را در مورد خواس���تۀ  مردم  ارمنستان  و 
بازپس   گرفنت  قره باغ  از آذربایجان  می پرسم . او می گوید: »ممکن  نیست  این   کار عملی  شود، 

مردم  آذربایجان  یک  وجب  از خاک  خود را به   کسی  نخواهند داد!«
از وضع  زندگی  ارامنه  در آذربایجان  سؤال  می کنم ، شکایتی  ندارد و می گوید: »گر چه  ما 

اقلیت  هستیم ، ویل   کسی   کاری  به   کارمان  ندارد.«
 )Surakhany(  امروز یک  آتشکدۀ  بسیار قدیمی ،  که  آتش���گاه  خوانده  می شود و در س����وراخانه
واقع  در پانزده   کیلومرتی  باکو قرار دارد، می رویم . این  آتشکده  به  دست  پارسیان  هند -که  
باکاروان  از هند و از طریق  پنجاب  و افغانس���تان  و ایران  به  آذربایجان  می آمدند- س���اخته  
شده  است  وتا اواخر قرن  نوزده ، از آن  به  عنوان   کاروانسرای  پارسیان  و محل  عبادت  استفاده  
می کردند. تنها یک  آتشکدۀ  دیگر نظری این  در جهان  وجود دارد  که  نزدیک  بمبئی  قرار  گرفته  

است .
با تمام  اش���تیاقی   که  داریم ، دیدار از شهر ش���ماخا پایتخت  قدیمی  و اولیۀ  شریوانشاهان  و 
زادگاه  افضل الدین  خاقانی  شریوانی  -شاعر بلندپایۀ  ایرانی - و شهر شک�ی  )Sheki( زادگاه  
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مریزا فتحعلی خان  آخوندزاده  -که  روس ها او را آخوندوف  می خوانند- میس���ر نمی شود. 
برنامه های  بازدید هر  گروه  از قبل ، توس���ط  ادارۀ  جهانگردی  مشخص  شده  است . تغیری هر 
برنامه  آن قدر زمان  و  کاغذبازی  و برنامه ریزی  الزم  دارد  که  عماًل آن  را غریممکن  می سازد. 
به  ناچار، بعدازظهر آزاد رادر  کنار دریا به  اسرتاحت  می گذرانیم  و با نلی  -که  با ما ایرانی ها 

بسیار جور شده  است -  گپی  دوستانه  در بارۀ  اوضاع  شوروی  و زندگی  مردم  می زنیم .
نلی  از دستمزد  کم  راهنمایان  جهانگردی   که  ماهی  صد و پنجاه  روبل  است ، در مقایسه  با سایر 
همکارانش  در  کشورهای  مختلف ، شکایت  دارد و می گوید مرتجمان  و راهنمایان  شوروی  
در حرفۀ  خود  کم نظریند. او از وابس���تگی  خانوادگی  در میان  مردم  آذربایجان  و  گرجستان  و 
ارمنستان  می گوید و تفاوت های  آن ها را با روس های  سفید -یعنی  مردم  جمهوری  فدراتیو 
روسیۀ  شوروی  سوسیالیستی   که  شانزده  درصد خاک  شوروی  را در بر  گرفته  است - تشریح  
می کند. از  گورباچف  و برنامه های  او با تحسني  حرف  می زند و می گوید: »او حرف هایی  
می زند  که ، چهار یا پنج  س���ال  پیش ، ما مردم  آهسته  و درگوشی  به  همدیگر می گفتیم !« از 
بوروکراس���ی ، فساد و رش���وه خواری  رایج  انتقاد می کند. ما با پرسش های  پیاپی  خود او را 

خسته  می کنیم .
در  کنار دریا، نلی  ما را به  چای  بعدازظهر آذربایجانی ، همراه  با مربای  توت  سفید درختی ، 
مهمان  می کند. سپس  برای  ما تعریف  می کند چگونه  در سال  1979،  کشتی های  مسافربری  
دسته دسته  مسافران  ایرانی  یا خارجیان  مقیم  ایران  را به  باکو می آوردند. می گوید: »در آن  
سال ها، هتل های  شهر یک  اتاق  خایل  هم  نداشتند و بسیاری  از مسافران  انقالب زده  حتی  

در راهروی  هتل ها می خوابیدند.«
نلی  اضافه  می کند: »قبل  از انقالب  اغلب  ما یک  آننت  تلویزیون  اضافی  روی  پشت بام  خود 
داشتیم  و برنامه های  تلویزیون  شما را تماشا می کردیم .« نلی   گوگوش  را خوب  می شناسد و 

متأسف  است   که  تلویزیون  ایران  دیگر چیزی  برای  تماشای  او ندارد.

سه شنبه  2 اوت  1988
چمدان ه���ا را می بندیم  و خود را برای  پرواز به  لنینگراد آماده  می کنیم . در انتظار رس���یدن  
اتوبوس ، روی  صندیل های  مقابل  در هتل  می نشینیم  و با هم  صحبت  می کنیم . مردی  میانسال  
از  کنار ما می گذرد، چند قدم  دور می شود، سپس  برمی گردد و با ما به  فارسی  سخن  می گوید. 
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نخست  خود را معرفی  می کند: شریوان  شریعلی ، استادیار زبان  فارسی  دانشگاه  باکو. استاد 
فارسی  را صحیح  و با لهجۀ  ترکی  حرف  می زند.

می گوید: »بخش  فارسی  دانشکدۀ  ادبیات  دانشگاه  مسکو پنجاه  و هفت  دانشجو در رشتۀ  
زبان  فارسی  دارد.«

دلیل  عالقۀ  دانشجویان  را برای  فراگریی  فارسی  می پرسم ، می گوید: »نیاز زیادی  به  مرتجم  
فارسی  داریم  چون  شوروی  هنوز در رشته های  پارچه بافی ، سیلو و سایر صنایع  در ایران   کار 
می کند و مرتجم  فارسی  یک  نیاز است .« شریوان  شریعلی  در مقام  استادیار، ماهی  سیصد و 
پنجاه  روبل حقوق  می گرید و از دوران  دوسالۀ  اقامت  خود در ایران  قبل  از انقالب ، خاطرات  

خوشی  دارد.

بخش  آخر: لنینگراد

سه شنبه  2 اوت  1988
بندر لنینگراد، دومني  ش���هر اتحاد جماهری شوروی  -که  چون  مسکو در جمهوری  فدراتیو 
روسیه  قرار دارد- در  کرانۀ  خلیج  فنالند، دریای  بالتیک  و دلتای  رود نیوا )Niva(  گسرتده  
است . این  بندر مجموعه ای  از صد و یک  جزیره  است   که  به  وسیلۀ   کیلومرتها راه  آبی  یا  کانال  
و رودخانه  ازهم  جدا ش���ده اند. لنینگراد نماد عظمت  رؤیای  یک  مرد است   که  آرزو داشت  
روس���یه  را چون  سمندری  از میان  خاکس���رت قرون  و اعصار  گذشته  بریون  بکشد و همپای  
اروپای  پیشرفته  و متمدن  اوایل  قرن  هجدهم   کند. این  شهر در سال  1703 به  وسیلۀ  پطرکبری، 
تزار پرقدرت  روسیه ، با ساختمان  اولني  خانۀ   کوچک  چوبی  در ساحل  رود نیوا بنیان   گذاشته  
ش���د و طی   کمرت از نیم  قرن ، یکی  از مراکز قدرت  و تمدن  روس���یۀ  تزاری  و پایتخت  جدید 
خاندان  رومانف   گردید و لقب  ونیز شمال  یا پنجرۀ  غرب  را به  خود اختصاص  داد. پطرکبری 
نخس���ت  نام  س���نت  پطرزبورگ  )Petersburg St( را بر آن  نه���اد و از درون  همان  خانۀ  
چوبی   کوچک ،  که  هنوز به  صورت  یک  بنای تاریخی  حفظ  و حراس���ت  می شود، شهر را از 
هیچ  س���اخت  و خود بر ساختمان  آن  و معماری اش  نظارت   کرد. نام  این  شهر تا سال  1914 
تغیری نکرد. در آن  زمان ، تزار نیکالی  دوم   که  لقب  آلمانی  بورگ  را دوست  نداشت  شهر را 
پطروگراد )Petrograd( خواند. در همني  شهر بود  که  -در سال  1905 و اکترب 1917- اولني  
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جرقه های  انقالب  بلشویکی  روشن   گردید و پس  از آن ، مرکز حکومت  به  مسکو باز  گردانده  
شد و پطروگراد نام  جدید لنینگراد را یافت . در طول  جنگ  جهانی  دوم ، لنینگراد مورد حملۀ  
نازی ها قرار  گرفت  و یک  دورۀ  سه  ساله  یا نهصد روزۀ  محاصره  را  گذراند. این  محاصره  به  
مرگ  ششصد و پنجاه  هزار تن  از مردمان  لنینگراد، در اثر قحطی  و  گرسنگی ، انجامید و شهر 
به  ماتمکده ای  مبدل  شد. مردم  لنینگراد -که  عاشقانه  به  شهر خود و به  این نگني  درخشان  
ساحل  رود نیوا دل  بسته اند- پس  از سال  1944، با  کوششی  تحسني برانگیز و خستگی ناپذیر 
لنینگراد را از نو برپا  کردند، به  مرمت  شهر خود پرداختند، یکایک  آثار تاریخی  و عمارت ها 
و خیابان های قدیمی  لنینگراد را از دل  دود و خاک  و آثار جنگ  بریون   کشیدند و عظمت 

 شهر را به  آن  باز  گرداندند.
ش���رح  مقاومت  دلریانۀ  مردم  لنینگراد در مقابل  هجوم  دشمن  خارجی  و جانبازی های  آنان  
برای  حفظ  مریاث  فرهنگی  و تاریخی  خود، الهام بخش  بس���یاری  از شعرا و نویسندگان  و 
موسیقیدانان  شوروی  در سرودن  و نوشنت  آثاری  بر جای  ماندنی  بوده  است . شوست��اکوویچ  
)Shostakovich( سمفونی  مشهور شمارۀ  هفت  خود را به  مردم  لنینگراد و قهرمانی های  

آنان  هدیه   کرده  است . اولدا درکوویسک  )Olda Dercovisk( شاعرۀ  معاصر،  که  در دوران  
محاصرۀ  لنینگراد در این  ش���هر و در  کنار مردم  خود ماند، منظومۀ  هیچ   کس  فراموش  نشده  
است  را با الهام  از این  فاجعه  ساخت . تحسني برانگیز این   که  مردمی   که  بر علیه  ظلم  و جور 
تزارها سر به  شورش  برداشتند و تجمل پرستی  و نخوت  حاکمان  خود را دستاویز سرنگونی  
آن ها س���اختند، حتی  به  بهای  ریخته  شدن  خون های  بسیار، مریاث  و یادبودهای  پرعظمت  
و  گرانبهای  آنان  را حفظ   کردند. مردم  لنینگراد، تا آنجا  که  توانستند، در مقابل  دشمن  خارجی  

و داخلی  مقاومت  ورزیدند و به  پاسداری  ذخایر ملی  خود نشستند.

چهارشنبه  3 اوت  1988
امروز صبح ، به  بازدید شهر می رویم  و دیدار را از  کرانۀ  دریای  بالتیک ، از مقابل  هتل  نوساز 
پری  بالتیس���کایا )Pre Baltiskaya( هتل  محل  اقامتمان  -که  در محله ای  جدید ساخته  
ش���ده  است - آغاز می کنیم . لنینگراد، شهری  زیبا، دیدنی  و استثنایی  است : خیابان هایش  
پر از جمعیت ، پیاده روهایش  ش���لوغ  و پر رفت  و آمد و زنده  اس���ت . اتومبیل های  شخصی  
اروپای���ی  و اتوبوس های  جهانگردان  خارجی ،  که  از راه  زمین���ی  به  لنینگراد آمده اند، همه  
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جا به  چشم  می خورند. این  ش���هر پرجاذبه ، سالیانه  میزبان  دو میلیون  بازدیده   کننده  است ، 
فعالیت های  س���اختمانی  همه  جا دیده  می شود و هتل های  تازه ساز در  گوشه  و  کنار شهر سر 
به  آسمان   کشیده اند. بسیاری  از ساختمان های  قدیمی  و تاریخی  لنینگراد، در مرحلۀ  تعمری و 
شستشوی  نما هستند. لنینگراد یک  شهر  کاماًل غربی  است ،همان گونه   که  بنیانگذارش  پطرکبری 
آرزو داشت . نام  پطرکبری، مجسمه  و یادگارهای  او همه  جا دیده  می شود. غرور مردم  لنینگراد، 
هنگامی   که  از این  تزار بلندپرواز و جاه طلب  سخن  می گویند، برای  یک  خارجی  تعجب آور 
اس���ت . در شوروی ، رسم  بر این  است   که  نوعروس ها و تازه دامادها، پس  از ثبت  و امضای  
قبالۀ  ازدواج  خود -با همان  لباس  عروس  و دامادی - به   کنار یکی  از بناهای  مشهور شهر 
می روند و دسته گلی  نثار مجس���مۀ  یادبود قهرمان  ملی  خود می کنند. در مسکو، دسته گل  
بر مزار لنني   گذاشته  می شود، در تفلیس  سراغ  بنای  یادبود انقالب  می روند، در باکو بنای  
یادبود بیست  و شش   کمیسر -که  در جریان  انقالب   کبری دستگری و اعدام  شدند- مرکز مورد 
عالقۀ  آن هاست . ویل در لنینگراد، عروس  و دامادها دسته   گل  خود را پای  مجسمۀ  پطرکبری،  که  

سوار بر اسب  است  و روی  به  سوی  رودخانۀ  نیوا دارد، می گذارند.
خیابان  نیفسکی  )Nevsky Prospect( خیابان  اصلی  و پر رفت  و آمد شهر است . چندین  
بنای  قدیمی ، معظم ترین  فروش���گاه  بزرگ  لنینگراد به  نام  بازار )Bazaar( و  کلیسای   کازان  
)Kazan( یا موزۀ  مذهب  و خدانشناسی ، در این  خیابان  قرار دارد  که  انتهایش  به   گورستان  

هرنمندان  ختم  می ش���ود. در خیابان  نیفسکی  -که   گوگول  )Gogol(، پوشکني ، تورگنیف  
)Tourgueniev( و بس���یاری  دیگ���ر در نوشته هایش���ان  از آن  یاد  کرده ان���د- هنوز حال  و 

 ،)Admiralty(  هوای  اوایل  قرن  نوزدهم  حکمفرماس���ت . برج  مشهور و طالیی  آدمریآلتی
در انتهای  دیگر خیابان ، به  این  تصویر جان  بیشرتی  می دهد.آموزشگاه  مشهور سم��ول��نی  
)Smolnyi(،  که  روزگاری  محل  تعلیم  و تربیت  دخرتان  خانوادۀ  اش���راف  و نجبای  روسیۀ  

تزاری  بود و در تاریخ  انقالب  روسیه  نامش  بسیار شنیده  می شود، نزدیک  این  خیابان  قرار 
دارد. میدان  هرنها،  که  موزۀ  مشهور هرنهای  روسیه  در یک  سوی  آن ، سه  تئاتر مشهور لنینگراد 
- از جمله  تئاتر مال��ی  )Maly theater( - در ضلع  دیگر و موزۀ  مردم شناس���ی  در ضلع  
سوم آن  قرار دارد، مجسمۀ  پوشکني  را در مرکز خود جا داده  است . در اطراف  پارک  بزرگ  

این  میدان ، هرنمندان  نقاش  در حال   کشیدن  تصاویری  از جهانگردان  و عابران  هستند.
در یکی  از خیابان های منش���عب  از نیفسکی ، نینا، راهنمای  محلی  ما -که  دخرتی  از نژاد 
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روس  و بس���یار جدی  و عالقه مند به  تبلیغ  در مورد انقالب  بلش���ویکی  و نتایج  آن  است -
  کافۀ   کوچکی  را نشان  می دهد  که  پاتوق  الکساندر پوشکني  درام نویس  مشهور روسی  بوده  
است .  کمی  آن  طرف تر، از  کنارخانه ای  عبور می کنیم   که  پوشکني  زخم خورده  و نزار، آخرین  
روزهای  زندگی اش  را در یکی  ازاتاق های  آن   گذرانده  است . در دانشگاه  لنینگراد و بر دیوار 
دانشکدۀ  علوم  آن  جدول  بزرگ  عناصر مندلیف  )Mendelyef( نقش  بسته  است . مندلیف  
شاگرد ممتاز و درسخوان  این  دانشگاه  بود و در داخل  همني  ساختمان ، پژوهش های  خود 
را انجام  می داد. دانشگاه  لنینگراد،  که  مجموعاً بیست  و یک  هزار دانشجو دارد، دانشمندان  
زیادی  - از جمله  پاولوف  )Pavlov( را در خود پرورش  داده  است . در این  دانشگاه ، ماهانه  
پنجاه  روبل  به  دانش���جویان   کمک  خرجی  می دهند  که  این  رقم  برای  دانشجویان  ممتاز، تا 
ماهی  صد و پنجاه  روبل  می رسد.  کرایۀ  یک  اتاق  خوابگاه  دانشجویی  ماهی  سه  روبل  است . 
لنینگراد، در عني  تاریخی  بودن ، مرکز اصلی  تحقیقات  علمی  شوروی  نیز به  شمار می رود و 

جمعاً سیصد و پنجاه  مرکز پژوهشی  دارد.
از  کنار برج های  دریایی  می گذریم  و به  ساختمان  بزرگی  می رسیم   که  محل  برگزاری  حراج  
مشهور و سالیانۀ  پوست  در لنینگراد است . هر سال ، تاجران  و خریداران  انواع  پوست  خز، 
سمور، سیبل  )Sable(، برۀ  تودیل  و قراگل  -  که  از صادرات  مهم  شوروی  است  - در این  
سالن   گرد هم  می آیند و طی  یک  هفته  داد و ستد و داد و فریاد و زد و بند و رقابت ، سهمیۀ  
ساالنۀ  پوست  ش���وروی  را -که  به  حراج   گذاشته  می شود- برای  مصرف   کنندگان  سراسر 
جهان  خریداری  می کنند. در لنینگراد چون  مسکو، باز شاهد صف های  طوالنی  در مقابل  

فروشگاه ها و مغازه های  مواد خوراکی هستیم .
بعدازظهر، در موزۀ  هرنهای  روس���یه ، به  تماش���ای  آثار س���ه  نقاش  مش���هور ق���رن  نوزدهم  
 این   کش���ور-ولنتني  س���روف  )Valentine Serov(، رپی��ن  )Repin( و تئ��ودور واس���ی��لیف  
)Theodor Vasilief(- می رویم . س���اختمان  خود موزه ،  که   کاخ  یکی  از اعضای  خاندان  

رومانف  است ، با  گچ بری ها و طاق ها و سقف های  پر از نقاشی  و منبت کاری ، دست   کمی  
از آثار موجود در آن  ندارد. در شوروی ، نگهبانان  بیشرت موزه ها زنان  میانسال  و حتی  مسن  
هستند  که  بداخالق  و خشک  و جدی اند و حوصلۀ  پاسخ   گفنت  به  جهانگردان  را نیز ندارند. 

این ها از دوربني های  عکسربداری  با فالش  نیز به شدت  دلخورند.
پس  از آن ،خبه  دیدار  گورس���تان  هرنمندان  می رویم .  گورستان   کوچک  و پر از مقربه  است  و 
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س���نگ  قربها، با  کنده کاری های   گوناگون ، دیدنی اند. بر مزار چایکوفسکی  بخشی  از نت  
 )Dostoievski(  یکی  از آثارش  را روی  سنگ  سیاه  با نقوش  طالیی   کنده اند. داستایفسکی
نیز در این گورستان  خفته  است  و هرنمندان  بسیار دیگر. آنچه  در این   گورستان  جلب  توجه  
می کند، نمادهای  مذهبی  مختلف  مسیحی ، یهودی  و برخی  مذاهب  دیگر است . هرنمندان ، 
نویس���ندگان  و شاعران  ادوار مختلف  -جدا از باورهای  مذهبی  خود- در  گورستانی   که  به  

مذهب  خاصی  وابسته  نیست ، بلکه  از آنِ  همۀ  نخبگان  علم  و ادب  است ، مدفون  شده اند.

پنج شنبه  4 اوت  1988 
ام���روز برنام���ۀ  س���نگینی  در پی���ش  داری���م : دی���دار از  کاخ  تابس���تانی  پطرکب���ری در 
 )Versailles(  این   کاخ  به  رقابت  از  کاخ های  ورس���ای .)Petrodvorets( پطرودوورت���س
س���اخته  شده  است  و باغ ها و فواره ها و مجس���مه های  طالیی  درون  باغ  آن  - با معماری  
ش���گفت انگیزش  - این  محل  را یکی  از دیدنی های  لنینگ���راد می کند. فواره های  عظیم  
این   کاخ ،  که  با استفاده  از قوانني  فیزیکی  ظروف  مرتبطه  ساخته  شده اند، آب  چهل  چاه  عمیق  
را به  درون  استخرهای  چندین  طبقۀ  آن  سرازیر می کنند.  کاخ  پنجاه  و پنج   گالری  دارد  که  هر 
یک  به  سبکی  از معم��اری  غربی  یا روسی  و به  دست  معم�اران  مشهوری  چون  ران اشت��ای��ن  

)Rheinstein( آلمانی  و راسرتیل  )Rastrelli( ایتالیایی  و بسیاری  دیگر، ساخته  شده اند.

این   کاخ ، تنها برای  پذیرایی  مهمانان  دربار پطرکبری و دخرتش  تزارینا الیزابت  و  کاترین   کبری، 
مورد اس���تفاده  ق���رار می گرفته  اس���ت .  کاخ های  اختصاصی  اطراف  آن ، محل  س���کونت  
 تابستانۀ  تزارها بوده  است  و خارجیان  را به  آن ها راه  نمی دادند.  کاخ  اختصاصی  لذت  من  
)Mon Plaisir( متعلق  به  پطرکبری، یکی  از آن هاس���ت . در یکی  از  گالری های   کاخ  اصلی ، 

جایی   که  دولت  موقت  تسلیم  انقالبیون  شد، ساعت  بزرگ  روی  طاقچه  زمان  وقوع  انقالب  
را نشان  می دهد و عقربه اش  در آن  لحظه  از  کار بازداشته  شده  است .

بعدازظهر، به  قلعۀ  پیرتوپل  )Pietropol( در جزیرۀ  هشت   گوش   کوچکی   که  در  کنار رود نیوا 
قرار دارد، می رویم . اینجا را باس���تیل  روسیه  نیز می خوانند. این  قلعه ، برای  استفادۀ  نظامی  
و به دس���تور پطرکبری، به  وجود آمد ویل  قبل  از پایان  ساختمان  و در سال  1741 -چون  برج  
لندن - تبدیل  به  زندان  ش���د. پطرکبری، فرزند خود آلکسیس  )Alexis( را، در آن  زندانی  و 
شکنجه   کرد. آلکس���یس ،  که  یک  شب  قبل  از اجرای  حکم  اعدامش  در این  زندان  مسموم  
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شد، اولني  زندانی  سیاس���ی  این  قلعه  به  شمار می رود. زندانی های  مشهور دیگر این  قلعه ، 
داستایفسکی ، ماکسیم   گورکی  و الکساندر اولیانوف  )Alexander Olianov( برادر بزرگ  
لنني  بودند. همچنني  بسیاری  دیگر از زندانیان  سیاس���ی ،  که   گاه  سال ها، در سلول های  این  

زندان ها می ماندند و به  فراموشی  سرپده  می شدند.
در  کلیسای   کوچک  این  قلعه ، مقربۀ  اغلب  تزارهای  خاندان  رومانف  از پطرکبری تا الکساندر 
س���وم  قرار دارد. سنگ های  مرمر س���فید قرب این  تزارها، در محوطۀ   کلیسایی   که  برجی  بلند 
و  کشیده  دارد، در  کنار هم  ردیف  شده اند. روی  قرب پطرکبری، سه   گلدان   گل  میخک  و رز تازه  
می بینیم . نینا توضیح  می دهد  که ، از مرگ  پطرکبری تا به  امروز، رسم   گذاردن   گل  تازه  بر مزار 

وی ، روزانه  اجرا می شود.
کلیسای  مشهور سنت  ایزک  )St. Isaak( -مشهورترین   کلیسای  شوروی - چهارمني   کلیسا 
 از نظر عظمت  در جهان  اس���ت   که  پس  از  کلیس���ای  س���نت  پیرت )St. Peter( رم ، سنت  پل  
)St. Paul( لندن  و سانتا ماریافیوره  )Santa Maria Fiore( فلورانس ، قرار دارد. این   کلیسا 

با مجموعه ای  از صد و دوازده  س���تون   گرانیت  با نمای  خارجی  مرمر س���بز و نمای  داخلی  
مرکب  از چهارده  نوع  مرمر مختلف  موجود در دنیا، یکی  از عجایب  باورنکردنی  اس���ت . 
از این   کلیس���ا، در زمان  جنگ  جهانی  دوم ، به  عن���وان  انبار آثار هرنی  و عتیقۀ  موزۀ  ارمیتاژ 
)Ermitage( و  کاخ های  تابس���تانی  و زمستانی  استفاده می شد. پی ریزی  این  بنا به گونه ای  

اس���ت   که  بمباران های  هوایی  و آتش افروزی های  جنگ ، روی  آن   کمرتین  اثری  نگذاش���ته  
است . این   کلیس���ا، در حال  حاضر، به  نام  موزۀ  موزائیک  خوانده  می شود و مجموعه ای  از 
تابلوهای  موزائیک  مذهبی  را در خود جای  داده  است .  گنبد طالیی   کلیسای  سنت  ایزک ، در 
زمان  جنگ ، با  کمک  مردم  لنینگراد به  رنگ  سبز درآمد تا در استتار قرار  گرید، شناسایی نشود 
و از  گزند بمب ها در امان  بماند. ساختمان   کلیسا -که  طی  چهل  سال  و با  کمک  چهارصد 
هزارهن�رمن��د و  کارگ��ر به  پایان  رسی�د- ش��اهک��ار مون��ت ف��ران  )Montferrand( معمار 
فرانسوی  دربار تزارینا الیزابت  به  شمار می رود. این  معمار فرانسوی  وصیت   کرده  بود تا پس  
از مرگ ، جسدش  را در  کف   کلیسا به  خاک  بسپارند. ویل   کاترین   کبری -که   کار ساختمان   کلیسا 
در زمان  حکومت  اوبه پایان  رسید- این  خواهش  معمار پری را،  که  چند ماهی  پس  از پایان  خلق  

شاهکار خود درگذشت ، اجرا نکرد و جسد هرنمند فرانسوی  را به  موطن  خود بازگرداند.
شب  در تئاتر مایل ، به  تماشای  اجرای  بخش هایی از چند بالۀ  مشهور، از جمله  دریاچۀ  قو 
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وفندق شکن  می نشینیم . بلیط  ورود به  سالن  را،  کنار در ورودی  تئاتر، از بازار سیاه  و به  دالر 
می خریم .  گر چه  وسط  هفته  است ، ویل  سالن  جای  خایل  ندارد. عده ای  از جوانان  عالقه مند 
به  دالر -چون  دالالن  بازار سیاه  جلوی  سینماهای  ایران - بلیط هایی  را  که  از قبل  خریده اند، 
به  جهانگردان  عالقه مند به  چند برابر قیمت  و به  دالر می فروش���ند. افراد  گروه   کوچک  ما، 

هر  کدام  در  گوشه ای  ازسالن ، جای  می گریند و باله  را به  تنهایی  تماشا می کنیم .

جمعه  5 اوت  1988
امروز، برنامۀ  بازدید از سه  موزه  را در پیش  داریم :  کلیسای   کازان  یا موزۀ  مذهب  و خدانشناسی  
مجموعه ای  از آثار و اشیا و تاریخ  مذاهب  مختلف  و پریوان  آن هاست . بزرگ ترین  مجموعه  
به  مسیحیت  و پس  از آن  به  پریوان  اسالم ، یهودیت ، بودا، میرتا، زرتشت  و فرقه های  کوچک  
دیگر تعلق  دارد. ما  که   کنجکاویم  ببینیم  در بخش  خدانشناسی  آن  چه  به  نمایش   گذارده اند، 
به  س���رعت  به  س���وی  آن   گالری  می رویم  و با مجموعه ای  از  کتاب ها، نوشته ها، عکس ها و 
آرشیو اسناد نویسندگان  و متفکرانی   که  خدا و مذهب  را نفی   کرده اند روبه رو می شویم . این  
دیدار هم  تجربۀ  جالبی  اس���ت . در موزۀ  مردم شناس���ی ، مجموعه ای  از جلوه های  زندگی  و 
تمدن  صد و پنجاه  قوم  و ملیت  و  گروه  مختلف  موجود در شوروی  را به  نمایش   گذارده اند. 
ما  که  بی تابیم  زودتر به  موزۀ  ارمیتاژ برس���یم : به  س���رعت  این  م���وزه  را می گردیم  و خود را 
به  آنجا می رس���انیم . به   گروه  ما، دو س���اعت  وقت  دیدار از ارمیت���اژ را اختصاص  داده اند: 
موزه ای   که  بیش  از سه  میلیون  اثر هرنی  و اشیای  عتیقه  را در خود جا داده  است ، موزه ای   که  
 در  کاخ  زمستانی   کاترین   کبری و چهار ساختمان  و  گالری  اطراف  آن  از جمله   کاخ  منچیک�ف  
)Menchikov( مرد مورد عالقۀ   کاترین   کبری قرار دارد. نینا می گوید: »اگر  کسی  بخواهد در 

مقابل  هر یک  از این  آثار یک  دقیقه  بایستد و نگاه   کند، برای  دیدار تمام  موزه  احتیاج  به  ُنه  سال  
وقت  دارد.«  که  ما نداشتیم ! تقریباً به  حال  دو از  گالری  خزانه  و جواهرات ،  گالری  داوینچی ، 
میکل آنژ )Michel Ange(، روبنس  )Rubens(، رامرباند و  گالری  نقاشان  امرپسیونیست  و 
معاصر فرانسه  -از ماتیس  )Matisse( تا پیکاسو )Picasso(- دیدار می کنیم .از معماری  
باروک  روس���ی  خود موزه  نیز غافل  نمی شویم . از فرصتی   کوتاه  استفاده  می کنم ، به سرعت  
خود را به  بخش  آثار هرنی  شرق  و ایرانی  می رسانم   که  می بینم  در آن  بسته  و برای  تمام  طول 
 تابستان  تعطیل  است . در حایل   که  تقریباً از نفس  افتاده ام ، خود را از نو به   گروه  می رسانم  و 
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آنچه  را  که  نینا نشانمان  می دهد، دنبال  می کنم . در اتوبوس  -هنگام  بازگشت  به  هتل - همه  
از خس���تگی  وارفته ایم  و من ، برای  آخرین  بار منظرۀ  لنینگراد را از پنجرۀ  اتوبوس ، تماش���ا 
می کنم  به  خود می گویم : »من   که   گوشه هایی  از قلب  خود را به  پاریس ، ونیز، استانبول ، اکرا، 

سنگاپور و آتن  سرپده ام ، این  بار  گوشۀ  دیگری  از آن  را در لنینگراد جا  گذاردم .«

دوشنبه  15 اوت  1988
هفتۀ  پیش ، آخرین  بخش   گزارش  دیدار از ش���وروی  و یادداشت ها و برداشت هایم  از رادیو 
پخش شد. این  یادداشت ها، بیش  از آنچه  تصور می کردم ، طرف  توجه  شنوندگان  خوب  رادیو 
قرار  گرفت  و واکنش های  مختلفی  را به  دنبال  داشت : آن هایی   که  برنامه  را دوست  داشتند، 
آن هایی   که   گفته ها برای ش���ان چندان  جالب  نبود، آن هایی   که   کنجکاو بودند و می خواستند 
بیش���رت بدانند، آن هایی   که  متلک گفنت  و لودگی  را دوست  دارند و همیشه  موجباتی  برای  
مسخرگی  پیدا می کنند  که : »به به  مبارک  است ، باالخره   کمونیست  شدی !؟« یا »شنیده ایم  از 
شوروی  تقاضای  پناهندگی   کرده ای !« یا »حتماً بعدش  می خواهی  بروی  چني   کمونیست !«، 
آن هایی   که  در پی  یافنت  راز یا معمایی  بودند  که  اصاًل وجود نداشت  و یک  شنوندۀ  با محبت  
افغانی   که   گله  داشت  و می گفت : »نمی بایس���ت  از  کشوری   که   کشور مرا اشغال   کرده  است  
حرف  می زدید.« باالخره   گروهی  هم  پیش���نهاد  کردند یک  تور شوروی  راه  بیندازم -  که  به  

شوخی  برگزارش   کردم .
رویهمرفته ، نتیجه ای   که  از پخش  برنامۀ  دیدار از شوروی   گرفتم  این  بود  که  سفرنامه نویسی ، 
یادداش���ت های  س���فر و اصواًل دیدن  و خواندن  و ش���نیدن  تصاویر، نوش���ته  و مطالب  در 
بارۀ   کش���ورهای  دیگر و مردم  دیگر، یکی  از برنامه های  مورد عالقۀ  ما مردم  اس���ت . برای  
مرور آنچه   گفته ام ، چون  همیش���ه ، نوار ضبط  شدۀ  برنامه  را روی  ضبط  صوت  می گذارم  و 
از نو  گوش  می دهم  تا به  نقاط  ضعف  و اشکاالت  هر برنامه  و نوشته  واقف  شوم . در پایان  
نوار، متوجه  می ش���وم  در تلفظ  نام  موزۀ  مشهور آرمیتاژ لنینگراد اشتباه   کرده ام  و آنرا هرمیتاژ 
خوانده ام . به  روال  مطبوعات  خودمان  -که  تحت عنوان  پوزش  و تصحیح  اشتباهات  شمارۀ  
قبل  را تذکر می دادیم - یا به  روال  مطبوعات  اینجا –که  تحت  عنوان  برای  ثبت  در پرون�ده  
)For the record( اش���تباهات  را تصحیح  می کنند- از این فرصت  استفاده  می کنم  و با 
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پوزش ، اش���تباه  هفتۀ  پیش  خود را درست  می کنم : نام  صحیح  مشهورترین  موزۀ  آثار هرنی  
لنینگراد، ارمیتاژ است .

سه شنبه  16 اوت  1988
هفتۀ  دوم  مرداد ماه  را آغاز  کرده ایم . امروز هوا، از صبح  س���حر،  گرم  و چس���بناک  است . از 
آن  روزهای  دوس���ت  نداشتنی  با آن  آفتاب  داغ  و بی رحم   که  هر  کجا بروی  دنبالت  می آید. 
نسیمی   که  نمی وزد هیچ ، برگ های  درختان  هم  تکان  نمی خورند.  کار  کردن  در این  هوا از آن  
امور شاق  روزگاراست . بی جهت  نیست   که  تابستان  فصل  مسافرت  و اسرتاحت  و مرخصی  
است  و تعطیلی  بچه ها. به راستی  در هوای   گرم  آدم  حال  تکان  خوردن  ندارد و بیشرت دلش  
می خواهد جایی  ولو ش���ود، مثاًل لب  آبی ، در دامنۀ   کوهستانی  یا در شهری   که  هوای  بهرتی  
دارد. آنگاه  بدون  اینکه  نگران  باشد آشنایی  او را ببیند، با لباسی   گل  و  گشاد و خنک  و  کفش  

دم پایی ، سالنه  سالنه  برای  خود قدم  بزند.
سفر حال  و هوای  خوشی  برای  آدم  می آورد. نمی دانم  چگونه  است   که  تا چند صد  کیلومرت 
ازخانه ات  دور می ش���وی ، به ناگهان  خود را رها و بدون  قید و راحت  می بینی . انگار همۀ  
بندها، س���رش  به گونه ای  به  داخل  خانه  وصل  اس���ت . شاید برای  ما ایرانی ها چنني  است ، 
ما  که  همواره  در قید حفظ  ظاهر هستیم  و خوش آمد دوستان  و آشنایان . شاید سفر وسیله ای  
باشد  که  از این  قید رها شویم  و برای مدتی  هر چند  کوتاه ، خودمان  باشیم  و خودمان  بشویم . 
امریکایی  برایش  فرقی  نمی کند  کجا باش���د، چه  در خانۀ  خود، چه  در ش���هر خود، چه  در 
ش���هری  غریب ، آن گونه   که  راحت  است  می پوشد ومی خورد و نشست  و برخاست  می کند. 
ویل  ما احتیاج  داریم  از منطقۀ  فشار و محدودیت  دور شویم  تا به  خود اجازۀ  نفس   کشیدن  
دهیم  - تازه  اگر زورمان  به  خودمان  برسد. از قرار معلوم ، در حومۀ  لوس آنجلس  و در مراکز 
اس���رتاحتی  نزدیک  این  شهر، هنوز زور حفظ  ظاهر به  ما می چربد. در ساحل  دریای  آرام ، 
زنان  ایرانی  زیادی  در حال  راه پیمایی  با  کفش  پاشنه  بلند، دامن  تنگ  مهمانی ، زر وزیور بر 
سر و  گردن  و آرایش   کامل  هستند  که  زجر فشار  کفش  بر میخچه های  پا، عضالت  صورتشان 
 را تغیری شکل  داده  است . همني طور مردانی   که  با  کت  و شلوار و  کراوات ، به  هوای  اسرتاحت  

و نفس  کشیدن ، به  لب  دریا آمده اند.
دوست  من ، از این  قید و بندها رها شو! دست کم  در روز اسرتاحت  و به هنگام   گردش  خود 
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را رها  کن  و  کمی  نفس  بکش !

چهارشنبه  17 اوت  1988
تلفن  خانه  زنگ  می زند. پس  از مکالمۀ   کوتاهی  معلوم  می شود یکی  از منسوبني  نزدیکمان ، 
در خارج  شهر، در یک  تصادف  اتومبیل ، به  شدت  مجروح  شده  است  و او را به  بیمارستانی  
در یکصد مایلی  شهر برده اند. همسرش  به  شدت  نگران ، دلواپس  و متحری است  و نمی داند 
چه   کند. آخر مشکل  خانم  این  است   که  در بزرگراه  رانندگی  نمی کند چون  به شدت  می ترسد، 
ش���ب ها هم  رانندگی  نمی کند چون  مضطرب  می ش���ود. حاال هم  خرب تصادف  همس���ر 
بدجوری   گیجش   کرده  است . پیشنهاد می کنم  چند نفری  راه  بیفتیم  و او هم  رانندگی  نکند. به  

سراغش  می رویم  و به  سوی  بیمارستان  حرکت  می کنیم .

زن  ج���وان ، مضط���رب  و نگ���ران ، مرت���ب  زیر ل���ب  با خ���ودش  حرف  می زن���د: »حاال 
چه   کار  کنم ؟نمیدونم  چی  ش���ده ؟ این  نصفه  ش���بی ، توی  این  مملکت  غریب !...« من ، در 
حایل   که  سعی  می کنم  او را دلداری  بدهم ، با خود می اندیشم : »چگونه  است   که  ما دست  از 
سر این   کلمات  غریب  و غربت  برنمی داریم ؟! چرا دو دستی  غربت  را چسبیده ایم  و می ترسیم  
لحظه ای  آن  را از صفحۀ  فکرمان  پاک   کنیم ؟ راستی  عجیب  نیست ؟ پس  از ده  سال  زندگی  
در این  مملکت  هنوز اینجا غربت  است  - برای  همۀ  ما.« سپس  به  خود می گویم : »برای  من  
هم  چنني  است . هر چند غربت  امروز با غربت  ده  سال  پیش  زمني  تا آسمان  فرق   کرده  است ، 
هر چند غربت  امروز آن  قدر پریده رنگ  به  نظر می آید  که  -شاید به  زودی - با سازش  و حل  
شدن  اشتباه  شود، هر چند من  غریبه  -پس  از یک  سفر چند روزه - در نهایت  شگفتی  حس  
می کنم  دلم  برای  خانه ام  در لوس آنجلس  تنگ  ش���ده  است  نه  برای  خانه ام  در تهران ، ویل  
باز با سماجت  یقۀ  غربت  را رها نمی کنم . انگار می ترسم  خود را  گم   کنم ، می ترسم  بخشی  
از وجودم  را از دس���ت  بدهم ، می ترسم  بی هویت  شوم . به  همني  دلیل ، در حایل   که  امروز با 
تمام   کوچه  پس کوچه های  شهر لوس آنجلس  آشنا هستم  و در مقابل  نام   کوچۀ  دوران   کودکی یا 
نوجوانی  خود را به  سختی  به  یاد می آورم ، باز هم  اینجا را غربت  و آنجا را خانه  می نامم  و 

دل  را به  این  باور می سپارم   که  از خانه  دورم .«
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پنج شنبه  18 اوت  1988
با دو دسته  از مدعیان  نمی شود  کنار آمد و سازش   کرد: اول  انسان های الغری   که  می گویند همه 
 چیز می خورند و هرگز  چاق  نمی شوند، دوم  افراد چاقی   که  می گویند هیچ  چیز نمی خورند 
ویل  نمی دانند چرا الغر نمی شوند. بگذارید من  در اینجا خیلی  صادقانه  اعرتاف   کنم   که  هر 
دوی  این گروه  دروغگو هس���تند و شما نباید حرف  هیچ کدام  را حجت  بپندارید و حسرت  

بخورید.
باور بفرمایید، ممکن  نیست  یک  انسان  سالم  و طبیعی  پیدا شود  که  پر بخورد و چاق  نشود 
یا نخوردن  پیشه   کند و الغر نشود. اگر شما هم  مثل  بنده  مشکل   کلنجار رفنت  با چندین  پوند 
اضافه  وزن  را دارید، یادتان  باش���د به  ح���رف  این  دروغگویان  حرفه ای  به  هیچ  روی   گوش  
ندهید. اینها،  کسانی هستند  که  می خواهند شما را از حسودی  دق کش   کنند و نگذارند آب  

خوش  از  گلویتان  پائني  برود.
در زمینۀ  رژیم  الغری  یک  حساب  دو دوتا چهار تا وجود دارد: اگر از مقدار معینی   کالری  

بیشرت بخوری  و آنرا نسوزانی  چاق  می شوی  -همني !
شما را به  خدا، یک  روز دنبال  این  خانم های  نی قلیانی  راه  بیفتید و ببینید جز  کاهو و سینۀ  
مرغ  و یک  عدد سیب  چیز دیگری  از  گلوی  مبارکشان  پائني  می رود؟ تازه  ادعا می کنند دارند 
از پرخوری  می ترکند! روزی  هم  همنشني  یک  بانوی  چاق  بشوید و ببینید طرف  ماشاءالله چه  

اشتهایی  دارد و چه  جانانه  می خورد ویل  معتقد است  چیزی  نمی خورد!
باز هم  یکبار دیگر می گویم ، به  حرف  این  عده  توجه  نکنید! به  آنچه  چشمان  خودتان  می بیند 

اعتماد  کنید، سپس  پتۀ  این  عده  را روی  آب  بیندازید! هر چه  عوض  دارد  گله  ندارد.

جمعه  19 اوت  1988
امروز سالگرد بیست  و هشتم  مرداد ماه  است ، رویدادی   که  شاید اولني  خاطرۀ  تلخ  زندگی  من  
 است . آن  روز، برای  من   که  بیش  از هفت سال  نداشتم ، یادآور چهرۀ  وحشتزدۀ  بزرگ ترهای  
خانه  وهمسایه های  دیوار به  دیوارمان  است . بیست  و هشت  مرداد 1332، خانۀ  ما در  کوچۀ  
رازی ، غرب  خیابان   کاخ  و ش���مال  خیابان  شاه  قرار داشت  و از خانه های  نزدیک  به  منزل  
مسکونی  دکرت محمدمصدق  بود. یادم  می آید همگی  ما -در آن  روز پر وحشت - در یک  
اتاق  جمع  شده  بودیم ، صدای  شلیک  توپ  و عبور تانک  را می شنیدیم  و نفری  گلوله ها از  کنار 
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دیوارمان  می گذشت . بزرگ ترها با هم  بحث  می کردند و حرف هایی  می زدند  که  ما بچه ها 
نمی فهمیدیم . همه  دور رادیو جمع  بودند و هر  گاه  صدای  ش���لیک   گلوله ای  می آمد، فریاد 
می زدند  که  ما بچه ها روی  زمني  بخوابیم . ماجرا شبیه  بازی  بود ویل  بازی  سرگرم کننده ای  به  
نظر نمی رس���ید. ما هراسان  بودیم  و بیشرت ترجیح  می دادیم  به  بازی   گرگم  به  هوای  هر روزۀ  
خود برپدازیم . پس  از  گذشت  چند ساعت  طوالنی  و برقراری  آرامشی  نسبی ، همگی  جلوی  
پنجرۀ  اتاق  جمع  ش���دیم  تا از آنجا منظرۀ  خیابان  شاه  را تماشا  کنیم . من  روی  یک  صندیل  
ایستاده  بودم  تا قدم  به  پنجره  برسد. از آنجا مردان  زیادی  را دیدم   که  بااسباب  و اثاثیۀ  منزل  

در پشت   کولشان  به  هر طرف  می رفتند: میز، صندیل ، قفسه ، رادیو...
از عمویم   که  در  کنارم  ایستاده  بود پرسیدم : »کی  داره  اسباب کشی  میکنه ؟«

او دانشجوی  دانشکدۀ  طب  بود. با نگاه  اندوهگینی  -که  سال ها بعد علتش  را فهمیدم - مرا 
نگاه  کرد و  گفت : »کسی  اسباب کشی  نمیکنه ، دارن  اسبابای  یک  نفرو براش  میکشن !«

پرسیدم : »چرا خودش  نمیکنه ؟«
گفت : »دلش  نمیخواد، خودش  خونشو دوست  داره ، دارن  به  زور از خونه  بریونش  میکنن ! 

واسه  همینم  دارن  جنگ  میکنن .«
شاید آن  روز اولني  درس  زندگی ام  را آموختم : اگر نخواهند در خانه ای   که  دوستش  داری  باقی  

بمانی ، ترا باالخره  از آنجا خواهند راند. اگر با پای  خود، نروی  به  زور چنني  خواهند  کرد.
عمویم   که  از دانش���جویان  عضو حزب  توده  بود، پس  از غیبتی  نه  چندان  طوالنی  از خانه  
-غیبتی که  هیچیک  از بزرگ تره���ا در موردش  حرف  نمی زد- توبه نامه  را امضا  کرد و به  
محض  پایان  دانش���گاه ، از ایران  رفت . او سال هاس���ت  تابعیت  امریکا را پذیرفته  و در این  

سرزمني  ماندگار شده  است .

دوشنبه  22 اوت  1988
نمی دانم  چرا ما مردم  از سیاست  و هر چه  نام  سیاسی  و نشان  سیاسی  بر خود دارد، چون  جن  
از بسم الله وحشت  داریم  و فراری  هستیم ؟! بسیاری  از زنان  و مردان  عاقل  و بالغ  و فهمیده  
-که  همواره  برای  انجام  هر  کاری  آماده  و قرباق  هستند- به  محض  اینکه  نامی  از سیاست  
می شنوند یا حتی  بویی از احتمال  سیاسی  بودن  یک  حرکت  به  مشامشان  می رسد، زود دست  
و پا را جمع  می کنند و در الک  خود فرو می روند. به  همني  دلیل ، بس���یاری  از ما، حتی  در 
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مواقعی   که  الزم  نیست ، از ترس  اینکه  بعدها قضیه  به گونه ای  سیاسی  شود، از اول  حساب  
خود را از سایرین  جدا می کنیم . امتحان   کردنش  ضرر ندارد!

اگر عده ای  از دوستان  را برای  یک  مهمانی  سادۀ  شام  یا ناهار دعوت   کنید، با روی   گشاده  
دعوت  ش���ما را پاس���خ  می گویند. اگر نام  این  دعوت  ش���ام  و ناهار را  گردهمایی  یا جلسه  
یا نشس���ت  بگذارید، بالفاصله  تخم  ش���ک  و تردید را در دل  مدعوین  می کارید و با قیافۀ  
پرسش���گر آن ها مواجه  خواهید شد  که : »جلسه  سیاسی  اس���ت ؟« سپس  سایۀ  تردید را در 
چشمانشان  خواهید دید و  کوشش  فراوان  آن ها، برای  در رفنت  از زیر بار قبول  دعوت ، حریتتان  

را برخواهد انگیخت .
به   گمان  من ، هیچ  حرکتی  سیاسی تر از مهاجرت  ما ایرانیان  به  خارج  از  کشور و اقامتمان  در 
اینجا یا هر نقطۀ  دیگر دنیا نیست . حضور ما در این  شهر و نبودنمان  در ایران  یک  حرکت  
سیاسی  به شمار می رود چون  مخالفتی  است  صریح  و آشکار با آنچه  در مملکت  می گذرد. 
در نتیجه ، هر  کاری  هم   که  می کنیم  به گونه ای  رنگ  و لعاب  سیاسی  دارد. در لوس آنجلس ، در 

پاریس ، در لندن ، در واشینگنت ، اگر نمی خواهی  سیاسی  باشی ، ایرانی  نباش !

سه شنبه  23 اوت  1988
در زبان  فارسی  ضرب المثلی  داریم   که  می گوید: بهشت  زیر پای  مادران  است . امریکایی ها 
ضرب المثل  مش���ابهی  دارند به  این  مضمون   که : زنان  نیمی  از آس���مان  را دارند. ویل  اینجا 
روی  زمني ، از این  معامله های  پر بذل  و بخشش  خربی  نیست . روی  زمني ، بر سر زنان   کاله  
رفته  است . شاید این  س���اده ترین  نتیجه ای  است   که  می توان  از پژوهش های  چندین  و چند 
صفحه ای  اخری  کمیتۀ  بحران جمعیت  -که  مرکز آن  در واشینگنت  است -  گرفت . این   گزارش  
در بارۀ  پایگاه  زنان  است  و به  فقر زنان  و ستمی   که ، در سراسر جهان ، بر بیش  از سه پنجم  آنان  

وارد می شود اشاره های  تکان دهنده ای  دارد.
در جهان  سوم ، شمار دخرتانی   که  قبل  از رسیدن  به  سن  پنج  سالگی  می مریند از پسران  بیشرت 
است ، احتمال  بی سواد بودن  یا  کم سواد بار آمدن  آن ها بیش  از پسران  است  و از نظر بهداشت  
و تغذیه  به  آن ها  کمرت رسیدگی  می شود.  گزارش  حکایت  از این  دارد  که  در نیجریه ، افغانستان  
و بنگالدش ، هنوز دخرتان  جوان  را در سنینی  شوهر می دهند  که  اولني  بارداریشان  می تواند 

به  مرگ  در اثر زایمان  منتهی  شود.
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در  کشورهای  پیشرفته  و غربی  نیز،  که  زنان  ظاهراً دارای  حقوق  مساوی  هستند، وضع  خیلی  
ف���رق  نمی کند. با وجودی   که  به  عنوان  مثال  پنجاه  و پنج  در صد از دانش���جویان   کالج های  
ایاالت  متحده  را زنان  تشکیل  می دهند ویل ، چه  در این   کشور و چه  در سایر  کشورها، زنانه  
شدن  فقر ابعاد جهانی  یافته  است . در سراسر جهان ، خانواده هایی   که  سرپرستشان  زن  است ، 
نس���بت  به  خانواده هایی   که  سرپرست  مرد دارند در شرایط  بدتری  به  سر می برند. با استناد 
به  این  پژوهش ، زنان  ش���اغل  تمام وقت  عموم���اً از مردان   کمرت حقوق  می گریند و هنوز در 
چارچوب   گتوهای  صورتی  )Pink Ghettos( -یعنی  مشاغلی  چون  منشیگری ، پرستاری  
و معلمی  در  کش���ورهای  غرب  و پنبه چین���ی ، چای���کاری  و  کار در  کارخانجات  زنجریه ای  
در  کشورهای  دیگر- اسریند. در  کشورهای  پیشرفته ، در حال  پیشرفت  یا عقب افتاده ، ساعات  
آزادی  و فراغت  زنان  بسیار ناچیز است . در این   کشورها، میلیون ها زن  به   کار تمام وقت  اشتغال  
دارند و پس  از پایان   کار، مس���ئولیت  خانه  و نگهداری  از ساکنان  آن  نیز روی  شانه هایشان  

سنگینی  می کند.
با این  اوضاع  و احوال ، اگر حوالۀ  زنان  را به  بهشت  آن  دنیا هم  ندهند، چگونه  می توانند این  

چنني  بار از  گرده شان  بکشند؟

چهارشنبه  24 اوت  1988
همسرم  و چند تن  از همکالسان  سابقش  دور هم  نشسته اند و به  یاد دوران  بچگی  خاطرات  
خود را مرور می کنند. می دانم  دیر یا زود، صحبت  به  مدیر و ناظم  و معلم ها خواهد  کشید و 
عاقبت  همگی  سروقت  مصفا خواهند رفت . این  آقای  مصفا را من  هرگز ندیده ام  ویل   گمان  
می کنم  بهرت از هر  کس  دیگری  او را می شناس���م  و با  کارهایش  آشنایم . مصفا، دبری ادبیات  
همسر من  و دوستانش ، از آن  آموزگاران  بسیار سختگری و خشن  بوده ، از قرار معلوم  دست  
بزن  هم  داشته  و از همه  بدتر شاگردانش  را با بدترین  صفات  و القاب  صدا می زده  است . 
هیچیک  از ش���اگردانش  از  گزند زخم  زبان  نیشدار، پس گردنی ها، لگدها، ضربه های  ترکۀ  
آلو، جریمه های   کتبی  و چند بار نویس���ی  او در امان  نبوده اند.وقتی  این  مردان  بزرگ  حرف  
مصفا را می زنند، از خشم  فروخورده ای   که  در سخنانشان  حس  می شود، می توان  فهمید در 
دوران   کودکی  و نوجوانی  تا چه  حد تحقری شده اند و آزار دیده اند. آن ها هیچگاه  با لبخند 
از مصفا یاد نمی کنند، در حایل   که  از او بیش  از س���ایر مربیان  خود حرف  می زنند.  گویی  
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زمانی   که  درد مشرتکش���ان  را با هم  فریاد می زنن���د، از اینکه  در تحمل  آن  همه  عذاب  تنها 
نبوده اند، آرامشی  پیدا می کنند و بر جای  زخم  روان  تجاوزدیدۀ  خود مرهمی  می گذارند.

اما آنچه  درد این  مردان  را زیادتر می کند، بی توجهی  پدر و مادر به  شکایات  آن ها و  گاهی  
هم  موافقت  ضمنی  آن ها با آموزگار در اجرای  تنبیه های  بدنی  و روحی  و آزار و اذیت  است . 
طفلک های  معصوم ، حتی  اجازه  نمی یافتند از رفتار بد آموزگار خود در خانه  حرفی  بزنند، 
چون  یک  توسری  هم  از پدر و مادر می خوردند  که : »اگه  بچۀ  آدم  باشی  تنبیه  نمیشی ! تقصری 

خودته  حیوون !«
یادآوری  خاطرات  مصفا دارد به  پایان  می رسد  که  باز جملۀ  معروف  را از دهان  یکی  از آن ها 

می شنوم : »با وجود همۀ  اینا، هر چی  یاد  گرفتیم  و امروز بلدیم  رو از مصفا داریم !«

پنج شنبه  25 اوت  1988
ام���روز هیئت های  نمایندگی  ایران  و عراق  وارد ژنو ش���دند ت���ا مذاکرات  صلح  را، در مقر 
اروپایی  سازمان  ملل  متحد، آغاز  کنند. ماجرای  جنگ  هشت  سالۀ  ایران  و عراق  و صف کشی  
سربازان  و نریوهای  نظامی  دو  کشور در مقابل  یکدیگر، وارد مرحلۀ  جدیدی  به  نام  صف کشی  
نریوهای  دیپلماتیک  و بازی های دیپلماسی  شده  است . از این  پس ، اخبار وحشتناک  قتل  
و  کشتار سربازان ، سرنگون   کردن  هواپیماها و بمب  افکندن  روی   کشتی ها، جای  خود را به  
تفس���ریهایی  در بارۀ  طرز لباس  پوشیدن  این  وزیر، سیگار برگ   کشیدن  آن  وزیر، لبخند زدن  
این  یکی ، اخم   کردن  آن  یکی ،چگونگی  قرار دادن  میزهای  مذاکره  و... خواهد داد،  که  برای  
هر  کدام  از آن ها در عالم  دیپلماس���ی  تفسریهای  متعددی  وجود دارد. از  کوه  جنگ  و  کشتار 
هشت  سالۀ  یک  میلیون  انس���ان  نظامی  و غرینظامی  ایرانی  و عراقی ، موشی  زاییده  شد به  
نام  مذاکرات  صلح  ژنو. برای  خربنگاران  و  گزارش���گران ، فصلی  بسته  شد تا فصل  تازه ای  
باز  گش���وده  شود. حاال دعوا بر س���ر این  است   که   کدام  کشور متجاوز بوده ، چه   کسی  جنگ  
را آغاز  کرده  یا چه   کس���ی  اول  بمب  شیمیایی  بر سر آن  دیگری  فرو ریخته  است . صحبت  از 
پرداخت  غرامت  جنگی  اس���ت  برای  بازسازی  دو  کشور. در  کنار این گفت  و شنودها، برق  
چشمان  معامله گران ، صاحبان  صنایع ، سرمایه داران  و دالالن  بني المللی  -  که  آوای  دل انگیز 
»سی  س���ال  زمان  و میلیاردها دالر بودجه  برای  بازسازی « را شنیده اند - یادآور این نکته  
است   که  انسان ها، هر وقت  صرفشان   کند، فراموشکار می شوند. مسئلۀ  صلح  شرافتمندانه  یا 
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غریشرافتمندانه ، بازپرداخت  غرامت   کم  و زیاد، شناسایی  متجاوز و همۀ  معضالت  دیگر، دیر 
یا زود حل  خواهد ش���د و خسارات  مایل  همه  جربان  خواهد  گردید. آنچه  غری قابل  جربان  
است ، مرگ  انسان هایی  است   که  خونشان  بیهوده  بر زمني  ریخته  شده  است  و جز پدر و مادر 
داغدار و همسر و فرزندان  تنها مانده  -که  تا ابد در سوگشان  خواهند نشست -  کس  دیگری  

نامی  از آنان  نخواهد برد.

جمعه  26 اوت  1988
در آخرین  شمارۀ  نشریۀ  انجمن  پزشکان  امریکایی  )JAMA( مقالۀ  مفصلی  دربارۀ  یکی  از 

مشکالت  بزرگ  جامعۀ  پزشکی  در امریکا منتشر شده  است .
بر اس���اس  این  نوشته ، دانش���کده ها و مدارس  پزشکی  امریکا جذابیت  و مقبولیت  خود را 
از دس���ت  داده اند. ش���مار درخواس���ت  ورود و ثبت  نام  مدارس  پزشکی  امسال ، نسبت  به  
سال   گذشته ، ده  درصد ُافت   کرده  اس���ت . در سال   گذشته ، متقاضیان  ورود به  دانشگاه های  
پزش���کی  31323 تن  بودند. این  رقم  امسال  به  28123 تن  رسیده  است ،  که  از این  عده  تنها 
ش���صت  و یک  درصد راه  به  دانشکده ها پیدا می کنند. یکی  از دالیل   کاهش  تقاضا برای  
مدارس  پزش���کی ، شهریه  و پویل  است   که  از دانش���جویان  مطالبه  می شود. در حال  حاضر، 
هشتاد و پنج  درصد دانشجویان  فارغ التحصیل  دانشکده های  پزشکی ، در پایان  تحصیالت  
خود رقم  قابل  توجهی  بابت  شهریه  و مخارج  به  مؤسسۀ  آموزشی  خویش  بدهکار می شوند.

در  کنار این  مسئله ، مشکل  باال رفنت  حق  بیمه های  پوششی  و امنیتی  برای  مقابله  با شکایات  و 
تعقیب های  قانونی ، ترس  از بیماری  ایدز، فشار و تنش  زیاد موجود در محیط   کار، رقابت های  
ناس���الم ، شیوه های  سوءاستفاده های  مایل  و بهره گریی  از امکانات  مختلف  )مثل  زد و بند 
با ش���رکتهای  بیمه (، همه  از عواملی  هستند  که  شغل  پزشکی  را برای  جوانان  آمادۀ  ورود به  

دانشگاه ، به  شدت   گذشته ، جذاب  نمی کند.

شنبه  27 اوت  1988
ربع  قرن  پیش ، در چنني  روزی ، دویس���ت  و پنجاه  هزار انسان  سفیدپوست  و سیاهپوست  در 
واشینگنت   گرد آمدند تا برای   کسب  آزادی  و تساوی  حقوق ، به  یک  راه پیمایی  عظیم  دست  
بزنند. آن ها ش���عارها و پالکاردهایی  در دست  داشتند و خواستار پایان  دادن  به  تبعیض  و 
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اجرای  فوری  قوانني  مدنی  بودند. سی  قطار و دو هزار اتوبوس ، این  عده  را از سراسر امریکا 
به  واشینگنت  آورده  بود. این   گروه  و میلیون ها تن  از مردم  دیگر امریکا -که  در مقابل  صفحۀ  
تلویزیون های  خود نشسته  بودند- به  سخنان  مردی   گوش  دادند  که  تنها یک  آرزو داشت . آن  
روز، مارتني  لوترکینگ  جونیور، رهرب سیاهپوست  جنبش  تساوی  حقوق ، در نطق  مشهور خود 
-که  بعدها به  نام  نطق  من  یک  آرزو دارم  )I have a dream( شهرت  یافت -  گفت : »من  
یک  آرزو دارم : این   که  چهار فرزند  کوچک  من  روزی  در  کشوری  زندگی   کنند  که  آن ها را نه  به  

خاطر رنگ  پوستشان  بلکه  به  خاطر شخصیت  و اخالقشان  داوری   کنند.«
آن  روز -27 اوت  س���ال  1963-  کلی   کارس���ون  )Clay Carson( دانش���جوی  سیاهپوست  
دانش���گاه  نیومکزیکو )University of New Mexico(،  که  به  میان  جمعیت  آمده  بود، 
اولني  بار دکرتکینگ  را از نزدیک  دید. امروز  کارس�����ون  اس���تاد تاریخ  دانشگاه  استنف��ورد 
)Stanford University( اس���ت . آن روز باربارا میکولسکی  )Barbara Mikulski( زن  

مددکار اجتماعی  سفیدپوس���ت ، دکرتکینگ  را در تلویزیون  دید و سوگند یاد  کرد  که  دنبال  
جنبش  تساوی  حقوق  را بگرید و حاشیه نشني  نشود. امروز میکولسکی  یک  بانوی  سناتور 
اس���ت . باربارا و  کلی  دو نمونه  از انسان هایی هستند  که  مسری زندگیشان ، بعد از آن  روز  گرم  

تابستان  و آن  راه پیمایی  تاریخی  بیدارکننده ، تغیری  کرد.
در ای���ن  ربع  قرن ، بس���یاری  از قوانني  و مقررات  عوض  ش���ده اند، ویل  بس���یاری  نیز هنوز 
دست نخورده  باقی  مانده اند. خش���ونت های  نژادی  هنوز در امریکا  کاماًل فروکش  نکرده  
اس���ت ، هنوز درصد بیکاری  در میان  سیاهپوستان  به طور محسوسی  بیشرت از سفیدپوستان  

است  و هنوز، راه  درازی  برای  رسیدن  به  آن  آرزو و رؤیای  مارتني  لوتر  کینگ  باقی  است .

دوشنبه  29 اوت  1988
این  حکایتی  است  در مورد چهار نفر به  نام  همه   کس ، هیچ   کس ، هر  کس ، و یک   کس . قرار 
بود  کار بسیار بسیار مهمی  انجام   گرید: همه  کس  مطمئن  بود  که  یک   کس  آن  را انجام  خواهد 
داد. هر  کس  می توانست  آن  را انجام  دهد ویل  هیچ   کس   گامی  برنداشت . یک   کس  از این  
بابت  بسیار عصبانی  شد، چون   کار  کار همه   کس  بود. ویل  همه   کس  فکر می کرد  که  هر  کس  
باید آن  را انجام  دهد، ویل  هیچ   کس  متوجه  نشد  که  همه   کس  نمی خواهد خودش   کاری  بکند. 
نتیجه : وقتی  هیچ   کس ،  کاری  راکه  هر  کس  می توانست  انجام  دهد، انجام  نداد، همه   کس ، 
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یک   کس  را متهم  به  بی توجهی  و تنبلی   کرد.
این  حکایت   کوتاه  و آموزنده ! به  حق  از مش���کل  بزرگی  در میان  ما ایرانیان  خارج  از  کشور 
س���خن  می گوید  که  مانع  س���امان   گرفنت  این  جامعۀ  نسبتاً بزرگ  اس���ت . ما همه  سرنشینان  
یک   کشتی  هستیم . اگر هر  کس  صرب  کند تا یک   کس  به  تنهایی  سکان  به  دست   گرید و ما را به  
ساحل  برساند، هیچ   کس  به  هیچ   کجا نمی رسد و همه   کس  همراه  با  کشتی  غرق  خواهد شد.

اگر دس���ت  از این  انتظار برای  رسیدن  یک   کس  بکشیم ، همه  پا پیش  بگذاریم  و  گامی  هر 
چند  کوچک  برداریم ، به  اتفاق  به  ساحل  امن  خواهیم  رسید.

این  مثل  بدان  آوردم  تا آن  دوستان  خوب  و دلسوز و مهربان   که ، همواره  در برخورد با مسائل  
و مشکالت ، سراغ  تکیه   کالم   کذایی  »بابا، باالخره  یک   کسی  یک   کاری  بکند!« می روند، 

خودشان آستني  را باال بزنند.

سه شنبه  30 اوت  1988
ح���اال دیگر همه  می دانیم   که  فش���ار عصبی  یک���ی  از عوامل  به  وجود آورندۀ  بس���یاری  از 
بیماری های  روانی  و جس���مانی  اس���ت . بیشرت متخصصان  پزش���کی  و روانپزشکی  بر این  
باورند  که ، با  کم   کردن  فشارهای  عصبی  و  کوشش  برای  پیشگریی  یا مقابله  با آن ها، می توان  
جلوی  بس���یاری  از بیماری ها را  گرفت . ش���رکت های  بیمۀ  بهداش���ت  و س���المتی  -که  از 
صورتحساب های  باالبلند پزشکان  دل  خوشی  ندارند- اخریاً برنامه ای  را برای  آگاه   کردن  
مشرتیان  و مشرتکان  خود پیاده   کرده اند و با ارسال  آگاهینامه های  مختلف ، از افراد می خواهند 
تا به   کمک  خود بشتابند. امروز، شرکت  بیمه  آگاهینامۀ  جالبی  )البته  همراه  با صورتحسابی   که  
باز هم  حق  بیمۀ   گران تری  را طلب  می کرد( به  در خانه  فرستاد تا با  کمک  آن ، از فشارهای  
عصبی  بکاهیم  و س���الم  بمانیم . در نتیجه ، رقم  پرداخت  فصلی  حق  بیمه  نیز افزایش  نیابد. 
حال  این  حضرات  دلش���ان  به  حال  ما سوخته  اس���ت  یا جیب  مبارک  خودشان ، بماند. ده  

فرمان   کاهش  فشار عصبی  از این  قرار است :
1- تنها  کارهای���ی  را قبول   کنید  که  نریو و زمان  اجرایش  را داری���د و از انجام  دادنش  لذت  

می برید.
2-  کارها را آهس���ته  و درس���ت  انجام  دهید. از عجله   کردن  و تحت  فشار قرار دادن  خویش 

 خودداری   کنید.
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3- با افرادی  دوست  شوید  که  بتوانید با آن ها صادقانه  و واضح  صحبت   کنید. از دوستانی   که 
 نمی توانید سفرۀ  دل  را در مقابلشان  بگشایید،  کناره گریی   کنید.

5- از  گذشته  تجربه  بیاموزید، برای  آینده  برنامه ریزی   کنید، ویل  برای  حال  زندگی   کنید.
6- به  خودتان  اجازۀ    کمی  اسرتاحت  و تفریح  بدهید. از بیکار نشسنت  احساس   گناه  نکنید.

7- از جس���م  خ���ود مراقبت   کنید. خواب  و خ���وراک  و اس���رتاحت  و ورزش  را به موقع  و 
به جای خود انجام  دهید.

8- از لذت  فراگریی  چیز تازه  غافل  نشوید. این   کار را در برنامۀ  روزانۀ  خود بگنجانید، ویل 
 زیاده روی  نکنید.

9- هر روز،  کمی  از وقتتان  را به  تنهایی  بگذرانید و به  خویشنت  اجازه  دهید از این  تنهایی  لذت 
 بربید: فکر  کنید، افکارتان  را متمرکز  کنید، قدم  بزنید، هر  کاری   که  دوست  دارید انجام  دهید.

10- متوجه  عالئم  و نشانه های  فشار عصبی  باشید و آن ها را ندیده  نگریید. 
من  آنچه  شرط  بالغ  است  با تو می گویم      تو خواه  از سخنم  پند  گری و خواه  مالل 

شرکت  بیمه

چهارشنبه  31 اوت  1988
اعضای   کانون  وکالی  امریکا )The American Bar Association(، هفتۀ  پیش  جلس���ۀ  
س���الیانۀ  خود را در ش���هر تورنتوی   کانادا برگزار  کردند و این  بار، بر یک  موضوع  بس���یار 
حس���اس  و مهم  انگشت  گذاشتند  که  بیشرت وقت  دیدار سالیانۀ  آن ها را در بر  گرفت . وکالی  
امریکایی ،  که  در دهه های   گذشته  از محبوبیت  و مقبولیت  زیادی  برخوردار بودند، در حال  از 
دست  دادن  این  تصویر هستند و دیگر آن قدرها طرف  توجه  نیستند. قرار بر این  شد  که   کانون  
وکالی  امریکا یک  برنامۀ  تبلیغاتی  مفصل  به راه  بیندازد و به  بهبود تصویر وکال  کمک   کند. 
به  اعتقاد برگزارکنندگان  نشس���ت  سالیانه ، این  مسئله  آن قدر اهمیت  دارد  که  به  اتفاق  آرا آن  
را در ص���در قطعنامۀ  خود قرار دادند. به   گمان  بس���یاری ، ت���ا آن  زمان   که  ایاالت  متحده  از 
روش  قضایی  مبتنی  بر عداوت  و دشمنی  حمایت  می کند، وکاًل چهره های  نامطبوعی  باقی  
خواهن���د ماند. امریکایی ها هنگامی  به  وکیل  مراجعه  می کنند  که  به ش���دت  عصبانی اند یا 
به شدت  وحش���ت   کرده اند: یعنی  می خواهند  کسی  را تحت  تعقیب  قرار دهند یا می ترسند 
تحت  تعقیب   کسی  قرار  گریند. به  دلیل  افزایش  روزافزون  اقامۀ  دعواهایی   که  بیشرت به  تشویق  
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وکال انجام  می گرید،  کمرت امریکایی  را می توان  یافت   که  از وکیلی  یا وکالیی  زخمی  نخورده  
باشد. اگر آدم  دعوا را ببازد، باید  کلی  پول  برپدازد. اگر دعوا را بربد، آن قدر جناب  وکیل  از 
او حق الزحمه دریافت  می کند  که  موکل  -کالفه  و عصبانی - متوجه  می شود شریک  بزرگ  

و برندۀ  اصلی  دعوا، وکیل  بوده  است .
ز هر طرف   که  شود  کشته ...

پنج شنبه  اول  سپتامرب 1988
یک  سیاستمدار امریکایی ، به  نام  هرب   کوهن  )Herb Cohen(، به  تازگی   کتابی  نوشته  است  
با عنوان  با همه   کس  می توان  معامله   کرد. وی  در این   کتاب ، شیوه های  ابداعی  جدیدی  را، برای 
 معامله   کردن  با افراد و  گروه های  مختلف  در موقعیت های   گوناگون ، شرح  داده  و  کلک های  
مختلفی  را  که  می شود در این  معامالت  زد، به  تفصیل  برشمرده  است . این  آقای  سیاستمدار، 
در جریان  مذاکرات  سال های 79 و 80 دولت  ایاالت  متحده  و جمهوری  اسالمی  ایران  برای  
رهایی   گروگان ها، حضور و ش���رکت  مستقیم  داشته  است . آزادی   گروگان ها، نتیجۀ  یکی  از 
نمونه های  معامله گری  درست  و صحیح  و جزئی  از افتخارات  اوست . هرب   کوهن  در بخشی  
از  کتاب  توضیح  می دهد چگونه  رونالد ریگان  -نامزد انتخاباتی  حزب  جمهوریخواه  برای  
ریاست  جمهوری - را مردی   کله شق ، حرف  نشنو، یکدنده  و بی گذشت  جلوه  داد و چگونه  
به  زمامداران  جمهوری  اسالمی  قبوالند  که  اگر با جیمی   کارتر )Jimmy Carter( -رئیس  

جمهور دمکرات  آن  زمان - معامله  نکنند، هرگز قادر به  معامله  با ریگان  نخواهند شد.
آقای  هرب   کوهن  در  کتاب  خود بارها جملۀ  جالبی  را به   کار می برد: »همۀ  انسان ها را می توان 

 خرید، تنها نرخشان  فرق  می کند!«  کسی  با این  نظریه  مخالفتی  دارد؟

جمعه  2 سپتامرب 1988
دو دهه  پیش ، انسان ها با دیدن  یک  منظرۀ  تازه  متعجب  و هیجان زده  شدند: منظرۀ   کرۀ  زمني  
از فاصلۀ  بسیار دور فضایی . عکس هایی   که  توسط  فضانوردان  از زمني   گرفته  شد، سیاره ای  
را نشان  می داد شفاف ، پرتحرک  و پوشیده  از اقیانوس های  آبی  رنگ   که  آسمانش  را ابرهای  
سفید پوشانده  بود. امروز، شاید تصویر  کرۀ  زمني ، از همان  فاصلۀ  دور، پرتحرک  و سالمت  
به  نظر آید. ویل  متخصصان  به خوبی  می دانند  که   کرۀ  زمني  دیگر یک  مکان  س���الم  نیست . 
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نشانه های  بریونی  بیماری  کرۀ  خاکی  ما در همه  جا مشهود است . ویل  ما، همان   گونه   که  به  
تک سرفه های   گهگاه  یا دردهای  نامشخص  مزمن  خود توجهی  نمی کنیم ، به  عالئم  بیماری  

زمني  نیز دقتی  نشان  نمی دهیم .
امسال ، دیگر نمی توان  این  نشانه ها را نادیده   گرفت :  گرمای  رکوردشکن  در سراسر  کرۀ  زمني ، 
قحطی  و خشکسایل ، مسئلۀ  نازک  شدن  الیۀ  اوزون ، مرگ  دسته جمعی  حیوانات  مختلف  
دریایی  )مثل  بالن ها، ماهی ها و نهنگ ها( در سواحل  دریای  شمال ، آلودگی  آب  اقیانوس ها 
در سراسر جهان ، مواد س���می  مختلفی   که  به  رودخانه ها سرازیر می شوند، زباله های  اتمی  

روزافزونی   که  در انتظار زباله دانی های  مطمئن  رویهم  انباشته  شده اند و...
سال هاس���ت ، دانشمندان  به  علت  ریزش  باران های  اس���یدی  -که  دریاچه ها، رودخانه ها و 
جنگل ها رااز بني  می برد- پی  برده اند، ویل  هنوز برنامه ای  برای  مبارزه  با آن  به  وجود نیامده  
است . بیماران  مبتال به  سرطان  پوست ، هر روز بیشرت می شوند و در بیماری های  دیگر مرتبط  

با آلودگی  نیز  کاهشی  نمی بینیم . 
با وجود مؤسس���ات  و سازمان های ریز و درشت  حفاظت  محیط  زیست  -که  در  کشورهای  
مختلف  به  وجود آمده  است - هنوز بشر برای  درمان  بیماری   کرۀ  زمني  ناتوان  و ضعیف  است . 
هنوز پژوهش ها در آزمایشگاه  و مراکز مختلف  در سطح  تجربی  انجام  می گریند. هنوز جدی  

بودن  این  مسئله  برای  بسیاری  از مردم   کرۀ  زمني  آشکار و واضح  نشده  است .
یکی  بر سر شاخ  و بن  می برید...

شنبه  3 سپتامرب 1988
کرک  داگالس  )Kirk Douglass(، هرنپیش���ۀ  محبوب  دوران  نوجوانی  من  و همساالنم  
-ک���ه  با اندام  ورزیده  و خطوط  قوی  چهره اش  بیش���رت در نقش  یکه بزن ها و ضدقهرمانان  
بازی  می کرد- به  تب  س���ایر هرنپیش���گان  هالیوودی  دچار شد و  کتاب  سرگذشت  خود را 
به  چاپ  رس���اند.  کرک  داگالس  در  کتابش ، پسر سمس���ار )The Ragman's son( چهرۀ  
تازه ای  از خود را تصویر می کند: پسر یک  مهاجر یهودی  اروپای  شرقی   که  با تربیتی  خشن  
و جدی  بزرگ  شد و همواره  از زیاده طلبی  و سختگریی  پدر خود زجر  کشید.  کرک  داگالس  
می نویس���د: »مثل  هر فرزند یهودی  دیگر، هرگز موفقیت هایم  برای  پدر  کافی  نبود. هر چه  
بیشرت پیش  می رفتم   کمرت تشویق  می شدم . از هر پله ای  باال می رفتم ، پدر دیگران  را -که  روی  
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پلۀ  باالتر بودند- نشان  می داد و از من  می خواست  به  آن ها برسم . والدینم ، مثل  هر پدر و 
مادر یهودی  دیگر، در پشت  سر به  من  می بالیدند و تعریفم  را برای  دیگران  می کردند و پز 
مرا می دادند، ویل  هرگز دست  نوازش  آن ها را -به  عنوان  قدردانی  از زحماتم - به  سرخود 

احساس  نکردم !«
ک���رک  داگالس ، ب���ا آن  هیبت  مردانه  و صورت  خش���ن ، در این   کتاب  پس���رک  ضعیف  و 
احساس���اتی  درون  خود را به  نمایش  می گذارد و بارها فریاد می زند: »در حس���رت  یک  
نگاه   گرم  و قدرش���ناس  پدر و مادر، جوانی ام  را به  پریی  رسانده ام !« وی  چندین  بار تکرار 
می کند  که  خود در مقام  پدر، برای  مایکل  داگالس  )Michael Douglass( و س���ه  پس���ر 
دیگرش ، چنني  نکرد و قدردانی  و عشق  خود را به  آن ها پنهان  نگاه  نداشت .  کرک  داگالس  
می نویسد: »اگر پدر، به  جای  ایرادگریی  و سرزنش های  مرتب ، رفتار نرم تری  داشت  و  گام  
به   گام  با موفقیت های  فرزند خود پی���ش  می آمد -هر چند برای  آن  مهاجر یهودی  اروپای  
شرقی  چندان   کافی  به  نظر نمی رسید- وضع  خیلی  فرق  می کرد! امروز من ، انسانی  موفق تر و 
از آن  مهم تر انسان  شادتری  بودم  و چنني  خشم  عمیقی  را نسبت  به  پدر -که  آن  قدر دوستش  

داشتم - سال ها در دل  پنهان  نمی کردم !«

دوشنبه  5 سپتامرب 1988
امروز، اولني  دوشنبۀ  ماه  سپتامرب و روز  کارگر )Labour Day( است . در این  آخرین  تعطیل 
طوالنی  تابستان ، برنامۀ  خانواده های  امریکایی  یا آن هایی   که  در امریکا زندگی  می کنند - 
مشخص  و معلوم  است :  گروهی  به  سفری   کوتاه  می روند؛  گروهی  به  سوی  حراجی ها یورش  
می برند تا برای  بچه های  مدرسه ای  لباس  بخرند؛ عده ای ،  که  هنوز به  سنت  صد و پنج  سالۀ  
راه پیمایی  و رژۀ  روز  کارگر پایبند هستند، در خیابان  پنجم  نیویورک  و سایر شهرها ادای  وظیفه  
می کنند؛ جری  لوئیس ، هرنپیشۀ  معروف  و  کمدین  قدیمی  هم ، برنامۀ  تله تان  بیست  و چهار 

ساعتۀ  خود را به  راه  می اندازد.
امس���ال ، ج���ری  لوئیس  موفق  ش���د ی���ک  تنه ،  کمی  بی���ش  از چهل  و یک  میلی���ون  دالر 
پول   گردآوری کند. س���ازمان  ها و مؤسسات  مختلفی  هم   که  با او همکاری  سالیانه  دارند، در 
طول  سال ، سی  و چهار میلیون  و نیم  دالر  گرد آورده  بودند  که   کل  رقم  به  دست  آمدۀ  بیست  و 

سه  سال  اخری را به  نیم  میلیارد دالر رساند.
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 ج���ری  لوئی���س ، بیس���ت  و س���ه  س���ال  پی���ش ، مؤسس���ۀ  پژوهش���ی  خ���ود را ب���ه  ن���ام 
 Muscular Dystrophy Association یا MDA بنیان   گذاشت . هنوز هیچ کس نمی داند 
چ���را جری  لوئیس  این  برنامۀ گردآوری  پ���ول  را -برای  مبارزه  با یک  بیماری  عضالنی   که  
بیشرت  گریبان  بچه ها را می گرید- آغاز  کرد. در آن  سال ، برنامۀ   کمدین  معروف  امریکایی  تنها از 
یک  فرستندۀ  تلویزیون  محلی  شهر نیویورک  پخش  شد. ویل  امروز، پس  از بیست  و سه  سال ، 
جمعاً دویست  فرستندۀ  تلویزیونی  محلی  این  برنامه  را در سراسر امریکا به  طور زنده  پخش  
می کنند و صد و بیست  میلیون  امریکایی  و  کانادایی ، ساعات  اول  و آخر برنامه  را می بینند. 
عده ای  می گویند: »جری  لوئیس  خود فرزندی  دارد  که  به  بیماری  MD مبتالست .« بعضی  
می گویند: »یک  فرزندش  از این  بیماری  درگذشته  است .«برخی  از بیماری  دیگر منسوبني  
نزدیک  او حرف  می زنند. جری  لوئیس  اما، در این  مورد سکوت  کرده  و تمام  توان  خویش  
را برای  تأمني  بودجۀ  مؤسس���ۀ  پژوهش���ی اش  به   کار  گرفته  است  و به   کوشش  خستگی ناپذیر 
خود ادامه  می دهد. جری  لوئیس ، امس���ال  در س���خنان  اول  برنامۀ  خود،  گفت : »نوری  در 
انتهای   کوره راهی   که  در پیش  داریم  دیده  می شود. ما در مبارزۀ  نهایی  خود برای  یافنت  درمان  
و پیشگریی  چهل  نوع  بیماری  عصبی  عضالنی  پریوز خواهیم  شد. ما را یاری   کنید.« و مردم  
امریکا برای  بیس���ت  و سومني  سال  متوایل ، درخواست  صمیمانه  و انسانی  وی  را به   گرمی  

پاسخ  دادند.

سه شنبه  6 سپتامرب 1988
اعتصاب  غذای  سی  و شش  روزۀ  سزار چاوز )Cezar Chavez( رهرب  کارگران  مزارع   کالیفرنیا، 
برای  اعرتاض  به  استفاده  از مواد شیمیایی  زیان آور در  کشت  و پرورش  انگور، از اواسط  ماه  
ژوئیه  آغاز شد. چگونگی  برخورد دولتمردان  ایالت   کالیفرنیا و دولت  فدرال  با این  قضیه ، آدم  

را یاد قربون  برم  خدارو، یه  بوم  و دو هوارو می اندازد.
سزار چاوز پری، از مبارزان  بنام  و از طرفداران  احقاق  حق   کارگران  و زارعني  است . وی ، در 
حایل   که  به  خاطر سی  و شش  روز اعتصاب  غذا و ناتوانی  مفرط  قادر به  حرف  زدن  نبود، 
اعتصاب  خود را شکست  و ادامۀ  آن  را به  پشتیبانان  خویش  واگذارد. بسیاری  از هرنمندان  
و افراد مش���هور، هر یک  به  نوبت  و به  مدت  س���ه  روز، این  اعتصاب  را اجرا  کردند و هنوز 
هم  ادامه  دارد. ویل  انگار  گوش شنوایی  برای  رسیدگی  به  این  اعرتاض  بجا،  که  نهایتاً موجب  
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بیماری  و مرگ  بسیاری  از  کارگران  مزارع  و همچنني  مصرف کنندگان  انگور می شود، وجود 
ندارد: این ور بوم  سرمارو!

همني  دولتمردان  امریکایی  دارند یقه ای  برای  اعتصاب های   کارگری  اتحادیۀ  همبستگی  در 
لهستان  می درانند  که  نگو و حمایتی  می کنند  که  نرپس : اون ور بوم   گرمارو!

چهارشنبه  7 سپتامرب 1988
به  مبارکی  و میمنت ، مدارس  باز شدند. در سراسر شهر، صدای  نفس  بلند حاکی  از رضایت 
 والدین  به   گوش  می رس���د.  گمان  نمی کنم  هیچ کس، به  اندازۀ  پدر و مادرها، از فرا رسیدن  
این  روز مبارک  احساس  خشنودی   کند. هنگامی   که  بچه ها دورۀ  ابتدایی  یا اول  دبریستان  را 
می گذرانند، س���ه  ماه  حضورشان  در خانه  -همراه  با برآوردن  خواسته های  ریز و درشتی   که  
بچه های  امروزی  دارند- یک  دردس���ر بزرگ  می ش���ود. با دوس���تی   که  دو فرزند یازده  و 
سیزده  ساله  دارد، در این  باره  صحبت  می کنم . می گوید با رفنت  بچه ها به  مدرسه ، دست  و 
پایش   کمی  باز شده  است . یک  ریز به  جان  آموزگار، مدیر، ناظم  و سیستمی   که  مدرسه  را »به  
عنوان  یک  سازمان  برای  رهایی  موقت  پدر و مادر از شر شیطنت های  بچه ها« آفریده  است  
دعا می کند. با وجود این ، به  نکاتی  هم  اشاره  می کند و ازآن ها به  عنوان  مسائل  و مشکالت  

محیط  جدید نام  می برد:
- شب   گذشته ، دخرتم  پس  از بازگشت  از نخستني  روز مدرسه ، در حایل   که  به  شدت   گرفته  
به  نظر می رس���ید،  گفت : »مامان ، تو مدرسه  پرش���ر )Pressure( خیلی  زیاده ! برای  اینکه  
بچه ها دوستت  داشته  باشن  “You should look good“ دخرتها و پسرهای  نوجوان  برای  
اینکه  دوست  بیشرتی  پیدا  کنند، باید حسابی  به  خودشان  برسند، خوش هیکل  باشند، لباس  
مارک دار بپوش���ند و هر روز یک  مدل  مو داش���ته  باشند. دخرت من ، در سن  سیزده  سالگی ، 
اصرار دارد به  او اجازه  دهم  موهای  پشت  لبش  را بردارد، موهای  پایش  را برتاشد، زیر ابرو 
بردارد تا در دایرۀ  دوستانش  جا داشته  باشد! این  را خودش  هم  اقرار می کند. فکر می کنی  
این  مشکل   کوچکی  است ؟ اینجا وضع  طوری  است  و فشارها به قدری  زیاد است   که  شادی  
باز شدن  مدارس ، در مقابل  نگرانی ها و دلشوره ها و عصبانیت های  ناشی  از آن ، بسیار ناچیز 

به  نظر می رسد.
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پنج شنبه  8 سپتامرب 1988
برای  نخستني  بار، در مدت  اقامت  ده  سال هام  در امریکا، سر و  کارم  به  دادگاه  دعاوی   کوچک 
 )Small Claims Court( افتاد. از دس���ت  فروشنده ای   که  خلف  وعده   کرده  بود -و برای  

تحویل جنسی  به  جای  شش  هفته  بیش  از شش  ماه  معطلم   کرده  بود- به  عنوان  نقض  قرارداد، 
شکایت  برده  بودم . می خواستم  سرپده ام  را از او پس  بگریم . حضور سه  ساعته ام  در دادگاه  
و در انتظار نوبت  نشس���نت ، تجربۀ  جالبی  بود. به  شکایات  دیگران  و نحوۀ  رسیدگی  رئیس  
دادگاه  به  دعواهای  مختلف ،  گوش  دادم  تا نوبتم  برس���د. در این  دادگاه ، شما اجازه  ندارید 
وکیل  همراه  بربید و شخصاً موظف  به  دفاع  از خود و ارائۀ  شواهد و مدارک  هستید. سند و 
مدرک  بسیار مهم  است  و قاضی  یا رئیس  دادگاه -برای  پذیرفنت  حرفتان - از شما مدرک  
و سند می خواهد.  گر چه  با تجربه ای   که  قضات  دادگسرتی  دارند و با سؤال هایی   که  مطرح  
می کنند، خیلی  زود درست  را از نادرست  تشخیص  می دهند، ویل  باز هم  ارائۀ  مدرک   کتبی  
از هر حرف  دیگری  مؤثرتر است . مرتب  بودن  سر و وضع ، چگونگی  لباس  پوشیدن ، نشست  
و برخاست ، سخن   گفنت  خواهان  و خوانده ، از عواملی  است   که  می تواند به  نفع  یا زیان  انسان  
تمام  ش���ود. رعایت  نظم  دادگاه ، س���ر وقت  بودن ، قطع  نکردن  سخنان  دیگری  هم  اهمیت 
 ویژه ای  دارد. رؤس���ای  دادگاه  یا قضات  امریکایی ، در پشت  میز قضاوت  خود، حاکمانی  
بی چون  وچرا هستند. رأی  قاضی ، در دادگاه های  دعاوی   کوچک ، قطعی  است  و استیناف  

و تمیز ندارد.
باالخره  نوبت  من  رس���ید و به  اتفاق  فروشنده  در مقابل  قاضی  ایستادیم . اجازۀ  نشسنت  داد 
و هریک  به  نوبت  مدارک ، اس���ناد و برهانهای  خود را ارائه  دادیم . از همان  نخست ، چون  
می دانستم  حق  با من  است ، محکم  و مستدل  اعرتاضم  را به   گوش  قاضی  رساندم . فروشنده  
هم  از خود دفاع   کرد و از قاضی  خواست  مرا وادار  کند جنس  سفارش  داده  شده  را بردارم  
و بقیۀ  پول  را برپدازم . قاضی ، قبض  سفارش  را  که  تاریخ  تحویل  روی  آن  نوشته  شده  بود و 
دفرت یادداشت  و تقویم  روزانه ام  را  که  همراه  برده  بودم ، به  دقت  مطالعه   کرد و تعداد دفعاتی   که  
س���راغ  فروش���نه  رفته  یا به  او تلفن   کرده  بودم  را در تقویمم  دید. پس  از همۀ  این  مطالعات ، 
رأی  به  محکومیت  فروشنده  داد. هنگامی   که  از پشت  میز دفاعیه ، دادگاه   کنار آمدم ، سرم  را 
باال  گرفتم ، نگاه  معنی داری  به  فروشنده  انداختم  و به  قول  ناصرالدینشاه  قاجار: »از خودمان  

خوشمان  آمد!« چقدر احقاق  حق  لذت بخش  است !
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جمعه  9 سپتامرب 1988
صبح  زود، برای  ادای  احرتام  و برگزاری  س���الگرد درگذش���ت  عمویم ، سر خاک  او رفتیم . 
در منطقۀ  وسیعی  از  گورس���تان  ادن  )Eden(، بسیاری  از نوشتۀ  سنگ  قربها فارسی  است . 
ایرانیان ،  که  طی  این  سال ها عضوی  از خانوادۀ  خود را از دست  داده اند، این  بخش   گورستان  
ادن  را تبدیل  به   گورس���تان  ایرانی ها  کرده اند. آشنایان  بس���یاری  در زیر خاک   کشور غریب  
خفته اند. بانویی  از همراهان  با اندوه  می گوید: »ریشه  دواندن  یعنی  چه ؟ یعنی  همني  دیگر! 
بسیاری  از خانواده ها پدر و مادر یا عزیزی  را در اینجا به  خاک  سرپده اند، چگونه  می توان  

این ها را  گذاشت  و بازگشت ؟!«
در  گوشه ای  از  گورستان ، متجاوز از بیست  دسته   گل ، یا تاج گل  نیمه  پالسیده ، بر  گوری  رویهم 
 انباشته  ش���ده  بودند. یک  ایرانی  دیگر تازه  درگذشته  اس���ت . تاج ها و دسته گل ها، بسیار 
ب���زرگ  وگرانقیمت  به  نظر می آیند ویل ، تا چند روز دیگر، تبدیل  به  انبوهی  ش���اخ  و برگ  
خش���ک  می ش���وند. آن ها را نگاه  می کنم  و به  یاد نامه ای  می افتم   که  دو روز پیش  از طرف  
 دانش���گاه  یواس سی  )USC( دریافت   کرده ام . در این  نام�ه ، خرب درگذش��ت  ریچ��ارد ب��رن  
)Richard Byrne( اس���تاد رشتۀ  مدیریت  و برنامه ری�زی  دانشک��دۀ  ارتب��اط��ات  اننب��رگ  

)Annenberg School Of Communications( را به  اطالع  دانش���جویان  سابقش ، از 

جمله  من ، رس���انده  بودند. دکرت برن  یکی  از انسان های استثنایی  روزگار بود و مردی  فعال  
و آگاه  و پر از ش���وق  زندگی   که  در پنجاه  و سه  س���الگی  در اثر بیماری  سرطان  درگذشت . 
هشت  سال  پیش  -آن  زمان   که  دانشجوی  دکرت برن  بودم - روزی  برایمان  تعریف   کرد، چون  
او و همس���رش  بچه دار نمی شدند، دو دخرت  کوچک  چند ماهۀ  توأمان  را به  فرزندخواندگی 
 قبول   ک���رده  بودند. پس  از مدت   کوتاهی ، زن  و ش���وهر در می یابند  که  هر دوی  این  دخرتها 
عقب افتاده  هس���تند. دکرت برن  نه  تنها از این  بخت  بد خود ش���کایت  نمی کرد، بلکه  عضو 
یک  س���ازمان   کمک  به  کودکان  عقب افتاده  ش���ده  بود و به  اتفاق  همس���رش ، با  کوششی  
تحسني برانگیز، به  بزرگ   کردن  دو دخرت مشغول  بودند. زیر خربنامۀ  درگذشت  دکرت برن  -که  
زمان  و مکان  تشییع  جنازه اش  را نیزاطالع  می داد- نوشته  شده  بود: »بنا به  درخواست  دکرت 
برن ، از  کسانی   که  مایلند برای  روز تشییع  جنازه   گل  بفرستند، تقاضا می کنیم  پول  آن  را به  یکی  
از دو سازمان  مورد عالقۀ  وی  )سازمان   کودکان  عقب افتاده  یا بخش  سرطان شناسی  دانشگاه  

یواس سی ( هدیه   کنند.
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در حایل   که  به  تاج   گل های  پالسیده  شده  زل  زده ام ، و رقمی  در حدود هزار و پانصد تا دو 
هزار دالر پول  را نقش  بر خاک  می بینم ، به  روح  استادم  دکرت برن  درود می فرستم : دکرت برن  
تنها در طول  زندگی اش  یک  مرد استثنایی  نبود، او پس  از مرگ  نیز همچنان  استثنایی  باقی  

ماند.

شنبه  10 سپتامرب 1988
 خان���م  ابیگل   گ���رد )Abygel Gerd(، خربنگار ج���وان  و فعال  ماهن�ام���ۀ  آت��النتی��ک  
)Atlantic Monthly(، ب���رای  تهیۀ  یک  مطلب  مفصل  در مورد ایرانیان  مقیم  امریکا، به  

مرکز تجمع  ما -یعنی  لوس آنجلس - آمده  اس���ت . این  خانم  پنج  روز فرصت  داشت  تا در 
بارۀ  ایرانیان  اطالعات   گردآوری کند، آن ها را ببیند، حرفش���ان  را بشنود و از نزدیک  شاهد 

زندگی   کردنشان  باشد.
امروز، در آخرین  س���اعات  اقامتش  و به دنبال  قرار قبلی ، نصف  روز را با هم  می گذرانیم  تا 

با بخشی  از زندگی  ایرانیان  لوس آنجلس  -یعنی  بخش  هرنهای  تجسمی  آن - آشنا شود.
با هم  به  دیار جالیل  سوسن آبادی  می رویم . در منزل  استاد، ابیگل  -حدود یک  ساعت  مات  
و متحری- به  آثار مینیاتور او خریه  می شود. با استاد سوسن آبادی  مصاحبه  می کند و هر چند 
دقیقه  یکبار -در حایل   که  س���عی  ندارد حریت  خود را پنهان  نگهدارد- سؤایل  می کند  که  
نشانۀ   کنجکاوی  اوست . می خواهد بداند چرا مجامع  هرنی  امریکا هنوز این  مینیاتوریست  

یگانه  را  کشف  نکرده اند.
در راه  بازگش���ت  به  هتل ، او را در خیابان هایی   که  بیش���رت محل  رفت  و آمد ایرانیان  است ، 
می گردانم  و برخی  از نگارخانه ها،  کتاب فروشی ها و مراکز دیگر ایرانی  را نشانش  می دهم . 
ابیگل  اقرار می کند  که ، حتی  او هم  به  عنوان  یک  خربنگار،  کمرتین  اطالعی  از این  اجتماع  
فعال  و پر جنب  و جوش  جنوب   کالیفرنیا نداشته  است . می گوید: »ما مردم  امریکا نمی دانیم  
در لوس آنجلس  و در میان  مردم  ش���ما چه  می گذرد. این  همه  فعالیت ، این  همه  برنامه های  
فرهنگی  و هرنی ، این  فرهنگ  غنی ، این انسان های پرارج  و هرنمند  که  در میان  شما هستند، 
همه  از دید ما پنهان  مانده اند و در بارۀ  شما ایرانیان  به کلی  ناآگاهیم . شاید ما خربنگاران  
و  کارکنان  رسانه های  همگانی ، در مورد شما  کوتاهی کرده ایم . ویل  هیچوقت  برای  جربان  آن  

دیر نیست .« ابیگل   گرد مصمم  است  برای  جربان  این  اهمال ،گام  اول  را خود بردارد.
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شنبه  17 سپتامرب 1988
از هفتۀ  پیش ، برای  امش���ب  دعوت  ش���ده  بودیم . آذر، به  مناسبت   گرفنت   گواهینامۀ  تابعیت  
ایاالت  متحدۀ  امریکا، یک  مهمانی  بزرگ  در خانه اش  به  راه  انداخته  بود تا تولدی  دیگر را 

در سرزمني  میزبان  جشن  بگرید.
مطاب���ق  معمول ، زودت���ر از همۀ  مهمانان  رس���یدیم . خانه  خایل  بود و آذر، در آش���پزخانه ، 
آخرین   کارهای  مهمانی  را سر و سامان  می داد. بر خالف  انتظارم  خوشحال  به  نظر نمی رسید، 
حتی  چش���مانش از  گریه  سرخ  بود. آذر و همسرش  چندین  هفته  با هیجان  منتظر فرا رسیدن  
 امروز -که  روز تابعیت  )Citizenship day( خوانده  می ش���ود- بودند تا به  سالن  بزرگ
   کانونشن  سنرت )Convention Center( بروند، در  کنار هزاران  نفر دیگر سوگند وفاداری  به  
امریکا و پرچمش  را یاد  کنند و امریکایی  شوند. برای  این  خانواده ، سال هاست  ایران  یک  

نام  فراموش  شده  و یک  داستان  به پایان  رسیده  است .
با دانسنت  همۀ  این  پیشینه ،  گمان   کردم  در خانواده اش  اتفاقی  افتاده   که  این  چنني  اندوهگني  
اس���ت . علت  را  که  پرسیدم  باز اشک  در چشمانش  حلقه  زد، روی  صندیل  نشست  و  گفت : 
»حالم  خیلی   گرفته اس���ت ! صبح   که  رفتیم  برای  قسم  خوردن ، بعد از دو ساعت  معطلی ، ما 
را به  س���الن  بزرگ   کانونش���ن  سنرت هدایت   کردند. یک  زن  و ش���وهر ایرانی  دیگر هم  با ما 
بودند  که  پشت  سر ما نشستند. همه  خیلی  هیجان زده  و خوشحال  بودیم ، ویل  مرد پشت  سری  
درهم  و  گرفته  به  نظر می رسید. آخر مراسم ، وقتی  از ما خواستند از جا برخیزیم  و یک صدا 
س���رود ملی  امریکا را بخوانیم ، در میان  آن   کُر عظیم که  س���الن  را پر  کرده  بود، از پشت  سرم  
صدای  مرد را شنیدم   که  با فریاد سرود ای  ایران ، ای  مرز پرگهر را می خواند. برگشتم  و پشت  
س���رم  را نگاه   کردم ، دیدم  مرد -که  مثل  ما دس���ت  راستش  را روی سینه   گذاشته  بود- یک  
پرچم   کوچک  ایران  را در  کف  دستش  می فشارد، به  پهنای  صورتش  اشک  می ریزد و سرود 
می خواند. از دیدن  این  منظره  بدجور تکان  خوردم . آن  مرد، پس  از پایان  مراسم ، به  من   گفت  
به  خاطر دخرتش  -که  تازه  از ایران  فرار  کرده  و به  امریکا آمده  اس���ت - تبعه  می شود تا او 

بتواند اجازۀ  اقامت  بگرید، ویل  از این   کار احساس  شرمندگی  می کند!«
آن  شب ، مهمانی  منزل  آذر مثل  همیشه   گرم  نبود. شاید به  نظر من  چنني  می آمد، چون  هر بار 
وی  را نگاه  می کردم ، همچنان  مغموم  و درهمش  می دیدم  و به  یاد داس���تان  آن  مرد ایرانی  

می افتادم . قلب  مرد هموطن  من ، هنوز حکم  صادر شده  از سوی  مغزش  را نپذیرفته  بود!



برنده  یا بازنده 

دوشنبه  19 سپتامرب 1988
دو  کودتای  همزمان  در دو نقطۀ  جهان  -یعنی  در برمه  و هائیتی -  گروهی  را  که  بر س���ر  کار 
بودند و بر خر مراد س���وار، در نربدی  س���ریع  و برق آس���ا، به  قول  قدیمی ها از اوج  عزت  به  
حضیض  ذلت  فروافکند و میدان  برای  رقبایی  تازه نفس  خایل  ش���د. این ها نیز، به  فراخور 
اقبال  خود، زمانی  از بادۀ  قدرت  و پریوزی  سرمست  می شوند تا دیگری   کرسی  امانتی  را از 

زیر پایشان  بکشد. به  قول  شاعر:
ای   کشته   کرا  کشتی  تا  کشته  شدی  زار         تا باز  که  او را بکشد آن   که  ترا  کشت 

آیا در این  مبارزه ، آن   که   کودتا  کرد برنده  است  و آن   که  از قدرت  به  پائني   کشیده  شد بازنده ؟آن ها 
را نمی دانم ، ویل  مطمئنم  مردمی   که  در س���رزمني های   کودتاخیز زندگی  می کنند بی ش���ک 
 بازنده اند. این ها بازیچۀ  دست  قدرت طلبی   گروهی  انسانند  که  تنها به  فکر شریین کامی  ناشی  
از قدرت  هس���تند و بس . قدرت  هم   که  عروس  هزار داماد است  و هر روز یار تازه ای  در بر 

دارد!
امروز در  گوش���ۀ  دیگری  از جهان ، یعنی  در ایران ، استاد شهریار غزلسرای  نامی  معاصر، در 
سن هشتاد و سه  س���الگی  درگذشت ، شاعر نامی  ما،  گرچه  عاقبت  مغلوب  روزگار  گردید و 
مرگ  بر او چریه  شد، ویل  برنده  از جهان  رخت  بربست . نامش  جاودانه  بر جای  خواهد ماند 
و در تاریخ  ادبیات ایران  از او، به  نام  چهره ای  اثرگذار، یاد خواهند  کرد. در سال های آخر عمر 
شهریار،  گروهی  از او رنجیده  خاطر شدند و عده ای  از ناقدان  ادبی ، بر  گفته ها و سروده هایش  
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خرده   گرفتند. شهریار اما، همچنان  بزرگ ترین  غزلسرای  معاصر ایران  باقی  ماند و این  امتیاز 
از او برنده ای  ساخت   که  وی  را، یک  سر و  گردن  از دیگر غزلسرایان ، باالتر ایستاند.

سه شنبه  20 سپتامرب 1988
امروز، روز بني المللی  صلح  و اولني  س���الگرد خودس���وزی  نیوشا فرهی  جوان  پرشور ایرانی 
 اس���ت . چه  تصادف  عجیبی ! نیوشا فرهی ، سال   گذش���ته  در چنني  روزی ، روبه روی  فدرال  
بیلدینگ ،خود را به  آتش   کش���ید تا به  نبودن  دمکراسی  در  کشورهای  در بند استبداد و اسری 
خودکامگان  اعرتاض   کند. این  جوان  پرشور ایرانی ، در میدان  نربد نابرابر، راه  مبارزه  را چنني  
یافت  و به  دست  خود وسایل  مرگ  زودرس  خویشنت  را فراهم   کرد. نیوشا فرهی  با این  اقدام  
خود، صورت  مسئله ای  را رودرروی  هر ذهن  جستجوگری  قرار داد  که  یافنت  راه  حلش  بس  
دشوار است . آیا این  راه  صحیح  مبارزه  است ؟ آیا خایل   کردن  میدان  در مقابل  حریف ، نشانۀ  
ضعف  نیست ؟ آیا می توان  یک تنه  به  جنگ  چنني  حریفی  رفت ؟ آیا در چنني  نربد نابرابری ، 
امید پریوزی  طرف  ضعیف تر وجود دارد؟ و باالخره  برندۀ  اصلی   کیست ؟ آن   که  دفرت عمرش  
به  نیمه  نرس���یده  بسته  می شود یا آنان   که  چنني  رویداد دلخراشی  نه  تنها خواب  راحتشان  را 
نمی گرید  که  خم  هم  به  ابرویشان  نمی آورد و ظلم  و ستم  را افزون  می کنند  که   کم  نمی کنند. 
مگر دنیا نیوشا فرهی های   کمی  به  خود دیده  است ؟ پس  چگونه  است   که  بساط  ظلم  و جور 

و بی عدالتی ، از صفحۀ  زمني  پاک  نشده   که  هیچ ، رنگني تر هم  شده  است .
آن  که  ریشۀ  جان  خود را به  دست  خویش  قطع   کرد، قهرمانی  است   که  می دانست  در افق های  
دوردست ، نشانی  از پریوزی  نیکی  بر بدی  دیده  نمی شود و تحمل  این  بار سنگني  را نداشت . 
ویل  به  توان  و تحمل  پرورندگان  خود، در رویارویی  با این  پرواز قهرمانانه ، هیچ  اندیشید؟ به  
آن هایی   که او را به  وجود آوردند، تر و خشک   کردند، بزرگ   کردند و به  میدان  نربد فرستادند 
ویل ، آن   گاه   که  قهرمان  دس���ت پرورده  در مقابل  چشمشان  پر  کش���ید، یارای   کمک  به  او را 

نداشتند.
گلوریا و فرهنگ  فرهی  به  نیوشا زندگی  بخشیدند تا زنده  بماند، ویل  در این  میدان  مبارزه ، 
باضربۀ  فنی ، غافلگری شدند. داغ  فرزند آن قدر سنگني  و جانکاه  است   که  برقراری  دمکراسی  
در تمام کشورهای  جهان  نیز نمی تواند پر  کاهی  از سنگینی  آن  بکاهد. این  را چشمان  خونبار 
مادر -که  پش���ت عینک  دودی  پنهان  است - و چهرۀ  شکس���تۀ  پدر، از هر  کلمه ای   گویاتر 
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فریاد می زند. هر چند  کلمۀ  ش���هادت  سرپوشی  بر این  داغ  بسیار سنگني  است  و تحسني  و 
تمجید  کس���انی   که  در این  رهگذر چیزی  از دست  نداده اند، مرهمی  بر دل  پدر و مادر، ویل  

فرزندان  -گاه  در نهایت  بی گناهی - به  پدر و مادر بی رحمی  می کنند!

چهارشنبه  21 سپتامرب 1988
چند روزی  اس���ت  هریوهیتو )Hirohito( امرپاطور هشتاد و هفت  سالۀ  ژاپن  در بسرت مرگ  
افتاده  است . او یکی  از بازیگران  صحنۀ  سیاست  است   که  در طول  عمر درازش  بلوغ  و رشد 
خود را به  معرض  نمایش   گذارد و به  مردم   کشور ژاپن  ثابت   کرد می توان  از اشتباهات   گذشته  
پند  گرفت  و آن  را چراغ  راه  آینده  قرار داد. اشتباهات  هریوهیتو امرپاطور جوان  ژاپن  -کشور 
آفتاب  تابان - در جریان  جنگ  جهانی  اول ، از اعالن  جنگ  به  امریکا ش���روع  ش���د و به  
عقب نشینی  سال  1945 -پس  ازفاجعۀ  بمباران  اتمی  هریوشیما و ناکازاکی - منجر  گردید. 
این   کجروی ها هرگز بر مردم  ژاپن  پوشیده  نماند. ویل  هریوهیتو، از این  شکست  بزرگ ،  که  
خ���ود موجباتش  را فراه���م  آورده  و نخوت  بی جایش  آن  را آبیاری   ک���رده  بود، پند بزرگ  
زندگی اش  را نیز فرا  گرفت . وی  با ملت  خود س���خن   گفت  و از آن ها پوزش  خواست . ملت  
شکست  خورده  و از هم  پاشیده  شدۀ  ژاپن ، امرپاطور خود را بخشید و از او به  عنوان  مظهر 
یگانگی  و نماد س���نت  و فرهنگ  دیرپای  ژاپن  پشتیبانی   کرد. از آن  پس ، هریوهیتو، تنها در 
ای���ن  نقش ، بر اریکۀ  امرپاطوری  باقی  ماند. امروز ملت  ژاپن  -این  داوران  عادل - قهرمان 
 شکس���ت خوردۀ  خود را بخشیده اند و با دعا و نیایش ، آرامش  روحش  را طلب  می کنند تا 

پاک  وبی غش  از صافی  زندگی  عبور  کند.

پنج شنبه  22 سپتامرب 1988
امروز، هش���تمني  سالگرد آغاز طوالنی ترین  و بی حاصل ترین  جنگ  دهۀ  اخری، یعنی  جنگ  
ایران  و عراق  بود. چندی  پیش ، با قبول  آتش بس  از سوی  دو  کشور متخاصم ، موقتاً به  این  

جنگ  پایان  داده  شد.
برای  برنده  یا بازندۀ  این  جنگ  چیزی  ندارم  بگویم  جز اینکه  یک  دقیقه  سکوت   کنم !
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جمعه  23 سپتامرب 1988
نخستني  هفتۀ  مس���ابقات  المپیک  را پش���ت  سر  گذاشتیم . در س���ئول ، ورزشکاران  صد و 
شصت  کشور جهان ، پرش���ور و پرهیجان  به  نربدی  دوستانه  مشغول  هستند و با هم  مسابقه  
می دهند تا مدایل  بر  گردنشان  آویخته  شود، روی  سکوی  افتخاری  بروند و پرچم   کشورشان  
افراشته   گردد. اس���امی  این  برندگان  در دفرت طالیی  بزرگان  ورزشی  المپیک  ثبت  می شود 
و جاودان���ه  باقی  می ماند. ویل  ناگفته  نگذاریم   که  بزرگ ترین  برندۀ  این  دو هفته  مس���ابقۀ  
ورزشی ، شبکۀ  تلویزیونی  ان بی سی  )NBC( است   که  هر پنج  دقیقه  یک  بار، بیست  و چهار 
آگهی  تجارتی  س���ی  ثانیه ای ، هر  کدام  به  بهای  صد و بیست  هزار دالر، از شبکۀ  سراسری  
خود پخش   کرد. البته  در این  رقم ، پرداخت های  شرکت ها ومؤسساتی   که  به  عنوان  پشتیبانان  
اقتصادی  )Sponsor( به  ان بی س���ی  پول  داده اند، به  حساب  نیامده  است .  گر چه  برخی  از 
این  آگهی ها هرنمندانه  و زیبا تهیه  ش���ده  بودند، ویل  تعداد دفعات  پخش  آن ها، در نهایت  

بی انصافی ، زیاد بود.

شنبه  24 سپتامرب 1988
شش  روزی   که  پشت  سر  گذاشتیم  هفته ای  را ساختند  که  شروع  و پایانش ، روزها و شب هایش  
و  گذران  لحظه ها و دقایقش ، یک  ردیف   کلمات  را در ذهن  من  زنده  و روشن  نگاه  داشت : 

مبارزه ، نربد، مسابقه ، پریوزی ، برد، باخت ، شکست ...
آنچه  از آغاز هفته  تا پایان  آن ، از مقابل  چش���مان  من  عبور  کرد تنها تصویرهای  تلویزیونی  
شبکۀ  ان بی سی  از المپیک  سئول  نبود، بلکه  تصویر انسان هایی بود  که  -در میدان  وسیعی  
به  نام  زندگانی - به  مبارزه  خوانده  می شوند. در این  میدان ، هر لحظه  و هر آن ، برنده هایی  
شاهد پریوزی  را در آغوش  می کشند و بازنده هایی  شکست  را می پذیرند و میدان  را برای  
دیگری  خایل  می گذارند. اگر هر چهار سال  یکبار، شاهد زورآزمایی  و نمایش  قدرت  و نربد 
نریوها در میدان های  ورزش���ی  یک   کشور جهان  هستیم  -و به  همني  دلیل  بیش  از هر وقت  
دیگر به  مبارزه  و مس���ابقه  و برد و باخت  می اندیشیم  و برای  برنده  هورا می کشیم  و قلبمان  
برای  بازنده  فش���رده  می شود- فراموش  نکنیم   که  ما نیز هر روز و هر لحظه ، یا شاهد نوعی  
مبارزه  و نربد هستیم  یا خود یکی  از بازیگران  میدان  مسابقه . این  مسابقات ، در  کنار هیجان  و 
شوری   که  می آفرینند، لحظات  اندیشه  و تأملی  را نیز برایمان  به ارمغان  می آورند تا با تحسني  
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به  قهرمانانی  -که  در  کنارمان  زندگی  می کنند- بنگریم  یا بر شکست  قهرمانان  دیگری  -که  
آن ها نیز در  کنارمان  به سر می برند- اشک  حسرت  بریزیم .

دوشنبه  26 سپتامرب 1988
چند س���ایل  اس���ت  عادت   کرده ام  هفتۀ  آخر ماه  س���پتامرب، یعنی  بالفاصله  پس  از  گشایش  
 مدارس ، برنام���ۀ  چک آپ  )Check up( س���الیانه ام  را انجام  ده���م : آزمایش  مم�وگ��رام  

)Mammogram( و پاپ سمری )Pop smyr(. امروز هم  برای  این   کار وقت   گذاشته ام .

از روزی   که  وارد امریکا شدیم ، از بس  رادیو و تلویزیون  و روزنامه  و مجالت  هشدار می دهند  که  
چگونه  از بیماری  سرطان ، بیماری های  قلبی ، فشار خون ، مرض  قند و... پیشگریی   کنیم ، به قول  
آن  دوست   کرمانشاهی ، جانمان  را  گرفتند. خود من  اوایل  خیلی  زیاد محل  نمی گذاشتم ، ویل  
از قدرت  تکرار نباید غافل  بود. وقتی  روزی  ده  بار عزرائیل  را پیش  چشم  آدم  می آورند، دیگر 
نمی توان  نادیده اش   گرفت . البته  این  آزمایش  و چک آپ  سالیانه  وقت  زیادی  نمی گرید و  کار 
دش���واری  هم  نیست . ویل  مگر یک  دستور و دو دستور است ؟! در این  امریکا، اگر آدم  در 
دور  گیج کنندۀ  دستورهای  بهداشتی  و سالمت  بدن  بیفتد، روزگارش  سیاه  است . نه  می تواند 
چیزی بخورد، نه می تواند چیزی بنوش���د، نه  می تواند راحت  نفس  بکشد و نه می تواند به  
چیزی  دست  بزند. همه  چیز آلوده  و بیماری زاست : از نشخوارکنندۀ  روی  زمني  و پرندۀ  آسمان  
و ماهی  درون  دریا  گرفته  تا میوۀ  سر درخت  و سبزیجات  مزارع . به   گمان  من ، این  احتیاط  ها 
تا حدی  قابل  قبول  و الزم  هستند، ویل  وقتی  از مرز اعتدال  بگذرند، نوعی  دیگر بیماری  را 

موجب می شوند: بیماری  وسواس  و دلشوره .

سه شنبه  27 سپتامرب 1988
امروز، در یک  س���مینار نیم روزۀ  بررس���ی  مس���ائل  و مش���کالت  مهاجرت  امریکایی های  
آس���یایی تبار-که  در دانشگاه  یوسی ال ای  برگزار شده  بود- ش���رکت   کردم . در این  جلسه ، 
چندین  س���خرنان  پژوهش های  جالب  خود را ارائه  دادند و در بارۀ  مشکلی   که  برخورد دو 
فرهنگ  متضاد شرق  و غرب  در خانواده های  سنتی  شرقی  به  وجود می آورد، سخن   گفتند. 
انگار مسائل  و مشکالت  مهاجرت  تقریباً همگانی  و یکدست  است ، به ویژه  هنگامی   که  اقوام  
مهاجر، الگوی  خانوادگی  مشابهی  داشته  باشند. در مقام  مقایسه ، ما ایرانی ها خود را بیشرت 
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ش���بیه  اقلیت  ژاپنی  و چینی  و... می دانیم  تا اکثریت امریکایی . برخی  از اشارات  سخرنانان  
این   گفته  را تأیید می کند.

دیوید هالدین  )David Haldane(، نویس���نده  و پژوهشگری   که  مقاالتش  در لوس آنجلس 
 تایمز منتشر می شود،  گفت : »می خواهم  شما را با یک   گروه  غریعادی  از مهاجران  امریکایی  
آش���نا  کنم : دخرتان  جوان  آسیایی  یا اهایل  قاره ای   که  فرهنگ  حاکم  بر آن ، زن  را موجودی 
 زیردست  و فرمانربدار به  شمار می آورد. زندگی  برای  این  دخرتان  جوان ، در سرزمني  میزبان ، 
ترکیب  ش���گفت آور یک  تض���اد و دو موجودیت   کاماًل مجزاس���ت : موجودیت  در خانه  و 
موجودیت  در خارج  از خانه . در چنني  ش���رایطی  برقراری  توازن  و تعادل ، آن چنان  دش���وار 
اس���ت   که  هر روز برتعداد دخرتانی   که  در اثر این  فشار س���ر به  عصیان  بر می دارند، افزوده  

می گردد.«
لوسی  چنگ  )Lucie Cheng( استاد جامعه شناسی  دانشگاه  یوسی ال ای ،  که  خود نیز یک 
 مهاجر چینی  است ، می گوید: »در فرهنگ  شرق ، خانواده  مهم تر از فرد است . این   که  چگونه  
یک  فرد فکر می کند آن قدر اهمیت  ندارد بلکه  همه  باید  کوشش   کنند تا خوشنامی ، آبرو و 

حیثیت خانواده  را حفظ   کنند.«
فلورانتیوس  چان   )Florentius Chan(، بانوی  روانش���ناس  و مدیر مرکز بهداشت  روانی 
 آس���یای  جنوب  ش���رقی ،  گفت : »مهاجران  از اینکه   کش���ور مادری  خ���ود را ترک   کرده اند 
احس���اس   گناه  می کنند. این ها، در میان  تصویری   که  از مهاجران  در امریکا داده  می شود و 
فرهنگ  امریکایی  و نگرانی  از آیندۀ  خود،  گری  کرده اند. در نتیجه ، به  عنوان  یک  دس���تاویز، 
س���نت ها و آداب  و رسوم  خویش  را سخت تر و شدیدتر از هنگامی   که  در  کشور خود بودند 

اجرا می کنند. برای  مهاجران ، سنت ها و آداب  و رسوم  تنها امید باقی  مانده  است .«
جود ناریتا )Jude Narita(، یک  نمایشنامه نویس  جوان  امریکایی  چینی تبار،  گفت : »بهرۀ  
آمدن  به  امریکا، به  دس���ت  آوردن  امکانات  نامحدود است  و زیان  آن ، از دست  دادن   کامل  
احاطه  بر فرزندان . این  روند طبیعی  جابه جایی  است . نخستني  نسل  مهاجران  سعی  می کنند 
جل���وی  این  روند رابگریند، ویل  درس���ت  به  این  می ماند  که  بخواهی���د جلوی  وزش  باد را 

بگریید.«
انگار این  پژوهشگران  از جامعۀ  ایرانیان  سخن  می گویند!
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چهارشنبه  28 سپتامرب 1988
دوست  روانشناسم ،  که  بانویی  اهل  مطالعه  و عالقه مند است ، یک  قطعه  شعر انگلیسی  را به  
دستم  داد و  گفت : »این  شعر را یک  دخرت دوازده  سالۀ  ایرانی  نوشته . جالب  است ! شعر را 
در روزنامۀ  دیواری  مدرسه  چاپ   کرده اند. من  پدر و مادرش  را می بینم ، خیلی  مشکل  دارند 

ویل  ببني  مسائل  والدین  با بچه ها چه  می کند!«
ترجمۀ  شعر چنني  است :

به  مادرم   گفتم : »مامی ، من  هرگز ندیدم  تو و ددی  همدیگر را ببوسید.«
مادر  گفت : »معلوم  است   که  دیدی ، حتمًا فراموش   کردی «

گفتم : »ممکن  نیست  فراموش   کرده  باشم ،
 چون  همیشه  آرزویش  را دارم «

پدرم   گفت : »این  مهم  نیست . مهم  این  است   که  ما هر دو ترا دوست  داریم .«
مادرم   گفت : »تو ما را در حال  بوسیدن  هم  دیده ای «

گفتم : »ویل  نه  آنطوری   که  زن  و مردها
در تلویزیون  همدیگر را می بوسند.«

پدرم   گفت : »من  و مامی  بیست  سال  با هم  بودیم 
ما خیلی  همدیگر را بوسیده ایم 

برای  همنی ، خدا را شکر
تو و برادرت  را داریم .«

به  او  گفتم : »شاید قباًل، ویل  نه  حاال!«

پدرم   گفت : »من  و مامی  در یک  رختخواب  می خوابیم 
و تو و برادرت  را بسیار دوست  داریم .

ما چیزهایی  می دانیم 
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که  تو هم  وقتی  بزرگ  شدی 
آن ها را خواهی  فهمید.«

به  حرفش   گوش  ندادم  و  گفتم :
»ویل  من  فکر می کنم 

تو هنوز دلت  می خواهد مامی  ترا ببوسد.«
و مادرم   گفت : »اگر شامت  را تمام   کردی 

می توانی  بروی  تلویزیون  تماشا  کنی !«

پنج شنبه  29 سپتامرب 1988
اولني  برندۀ  جایزۀ  نوبل  امس���ال ، طبق  رسم  هر س���اله ، امروز اعالم  شد: ارتش  حافظ  صلح  
س���ازمان  ملل  متحد  که  به  ارتش   کاله  س���بزها معروف  است . این  جایزه  به  خاطر فعالیت ها 
و  کوششهای  خس���تگی ناپذیر ارتش   کاله  س���بزها در جبهه های  جنگ  لبنان ، به  آنان  اعطا 
 ش���د. جایزۀ  نوبل  صلح  وجوایز دیگر، روز دهم  دس���امرب -که  س���الروز مرگ  آلفرد نوبل

)Alfred Nobel( ش���یمیدان  و بنیانگذار این  جایزه  است - به  طور همزمان ، در شهرهای  

اسلو پایتخت  نروژ و استکهلم  پایتخت  سوئد، به  برندگان  داده  می شود. نام  چهار برندۀ  دیگر 
رش���ته های  پزشکی ، اقتصاد، فیزیک ، شیمی  در روزهای  هفدهم ، هجدهم  و نوزدهم  اکترب 
اعالم  می گردد. روز اعالم  برندۀ  جایزۀ  نوبل  ادبیات ،چون  همیشه  نامشخص  است  و تا چند 
روز به  اعالم  آن ،  کس���ی  از زمانش  اطالع  ن���دارد. ویل عالقه مندان  می دانند این  روز، یک  

بعدازظهر پنج شنبه  از ماه  اکترب است .

در میان  شش  جایزۀ  نوبل ، دو جایزۀ  آن  یعنی  جایزۀ  نوبل  صلح  و نوبل  ادبیات ، بیش  از بقیه  
سر و صدا می کنند و نظریات  موافق  و مخالف  می آورند.

گمانم  امسال ، برندۀ  جایزۀ  نوبل  صلح  را با احتیاط  فراوان  انتخاب   کردند و بر خالف  چند 
سال گذشته ،  که  مالحظات  سیاسی  روی  انتخاب  اثر می گذاشت ، این  بار چنني  نشد. تصور 

نمی کنم  امسال  کسی  به  این  انتخاب  اعرتاضی  داشته  باشد!
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شنبه  اول  اکترب 1988
امروز، در مرکز دانشجویان  بني المللی  یوسی ال ای ، نمایشگاهی  افتتاح  شد  که  به  یک  هرنمند 
استثنایی  تعلق  دارد. ممکن  نیست   کسی  دعوت نامه  را بخواند و با تعجب  جمالت  را تکرار 
نکند: »نمایشگاه  آثار عکاسی  نزیه  ریزک  )Nazih Rizk( اولني  عکاس  نابینای  جهان .«
 )Homer( روی  پوسرت زیبایی   که  بر در ورودی  نمایشگاه  نصب  است ، این  قطع  شعر از هومر

سرایندۀ  نابینای  ایلیاد و اودیسه  جلب  نظر می کند:
آیا همچنان  می اندیشی   که  من  تاریکی  هستم ،

هر چند نور از خود می پراکنم ؟
من ، نو را درون  قلبم  می بینم .

چشمان  تو تاریکی اند
و ضعف  من  از دیدگاه  توست .

ای  انسان .

هومر نابینا بود و این  چنني  می س���رود، همچنني  ابوالعال معری  فیلس���وف ، رودکی  شاعر و 
طه حسني  استثنای  ادبیات  عرب . پریوزی  و موفقیت  این  متفکران  و بسیاری  دیگر،  که  نابینایی  
س���د راهشان  نشده ، چشمگری است  و نش���انه ای  از توان  شگفت انگیز انسان ها. ویل  آنچه  
این  جوان  بیست  وهش���ت  ساله  مصری  می کند باور نکردنی  است . او هرنی  را برای  خود 
برگزیده   که  تنها ابزار آن ، یک  دوربني  عکاسی  است  و تنها وسیلۀ  الزم ، چشمانی   که  ببینند. 
نزیه  در هجده  س���الگی  بینایی اش  را ازدس���ت  داد و  کمی  بعد، در میان  اعجاب  دوستان  و 
اطرافیان ، دوربینی  را  که  چندی  قبل  از نابینا شدن  هدیه   گرفته  بود برداشت  و با یاری   گرفنت  
از چهار حس���ن  باقیمانده  )یعنی  شنوایی ، بویایی ، چشایی  و المسه ( به  عکاسی  پرداخت . 
نتیجۀ  این   کوشش  عکسهایی  دیدنی  از طبیعت ، حیوانات ، پرندگان  و طبیعت  بیجان  است  و 
نمایشگاه های  متعددی   که  در سراسر جهان  برگزار  کرده  است . این  نمایشگاه  برای  یک  هفته  

در لوس آنجلس  برقرار خواهد بود و باید از آن  دیدار  کرد.

یکشنبه  2 اکترب 1988
امروز رفته  بودیم  پارک ، تولد اش���لی  )Ashly( دخرت نازی . اشلی  یکساله  شده  بود و توی  
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پارک  ش���لوغ  بود. دوس���ت ها و اقوام  از یکس���و، بچه های  ریز و درش���ت  از سوی  دیگر، 
خدمتکاران  اسپانیش  ازطرف  سوم . بدون  اغراق  می گویم ، برای  هر بچه   کوچولوی  ایرانی ، 
یک  للۀ  اسپانیش  ردیف  ش���ده  بود. مادرهای  جوان  دور از غوغای  بچه ها و خدمتکاران ، 
دور هم  جمع  بودند و به  خنده  و ش���وخی  مش���غول . لله  ها -که  نه  در نگاهش���ان  و نه  در 
رفتارشان   کوچک ترین  حس  محبت  و عاطفه ای  دیده  نمی شد- در حایل   که  با هم  به  زبان  
اسپانیش  صحبت  می کردند،  گوشۀ  چشمی  هم  به  بچه ها داشتند. این  مد جدید شهر است  و ما 
نمی دانستیم ؟ در آن  بعدازظهر آفتابی  روز تعطیل ، در پارک  وسط  شهر لوس آنجلس ، منظره ای  
را می دیدم   که  ده  س���ال  پیش  تصورش  را هم  نمی کردم . این  مادران  جوان  و پرشور چه   کار 
مهمی  داشتند  که  نمی توانستند با فرزندان  خود باشند؟  کار می کردند یا درس  می خواندند؟ 
خری، داشتند راجع  به  آخرین  مدل  های  لباس  حرف  می زدند و شایعات  جدید شهر.  گاهی  هم  
از اینکه  فرزندشان  به  اسپانیش  زبان   گشوده  است  به  یکدیگر پز می دادند و فخر می فروختند 

و از اینکه  خدمتکارشان  برای  بچه  مثل  مادر می ماند صفا می کردند!
یکی  نیس���ت  به  این  مادران  جوان   که  انگار در دنیایی  دیگر سری می کنند بگوید: »اگر این  
شوربختان  مادران  خوبی  بودند، فرزندان  خود را در  کشور خویش  رها نمی کردند و به  دنبال  

پول  به  این  سرزمني  امکانات  نمی آمدند!«
قدم  این  مادران  نورسیده  بر همۀ  ما مبارک  باد! نسل  بعدی  بعضی  از ایرانیان  لوس آنجلس 

 دست پروردۀ  خدمتکاران  اسپانیش  هستند.
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دوشنبه  3 اکترب 1988
حدود یک  ماه  و نیم  پیش ، شنیدم  مهناز دوست  دیرینم  -که  سال های طوالنی   کودکستان  و 
دبستان  و دبریستان  را با هم  در یک   کالس   گذرانده  و در  کنار هم  روی  یک  نیمکت  نشسته  
بودیم - به  لوس آنجلس  آمده  اس���ت . بیش  از پانزده  سال  از او بی خرب بودم ، نه  یکدیگر را 
دیده  بودیم  و نه  از جاو مکان  هم  خرب داشتیم . با زحمت  فراوان  او را یافتم  و با شوق  زیاد 
به  دیدارش  رفتم . مهناز اکنون  اس���تاد شیمی  دانشگاه  است  و چند سایل  است ، با همسر و 
فرزندش ، در شهر لیون  فرانسه  اقامت  دارد. آن  روز، بیش  از سه  ساعت  با هم  حرف  زدیم  و 
دل  به  دل  هم  دادیم  و به  یاد روزگاران   کودکی  و نوجوانی  خندیدیم ، اشک  به  چشم  آوردیم  
و از حال  و احوال  سایر همکالسان  و دوستان  جویا شدیم . معلم ها، دبریها، ناظم ها و حتی  
فراش ها را با نام  به  یاد آوردیم . محفوظات  و آگاهی هایمان  را سر هم   کردیم  تا تصویری  از 
دنیای  رؤیاهایمان  -که  حدود ربع  قرن  پیش ، همراه  با ورقه ای  به  نام  دیپلم  دبریس���تان ، آن  
را با جهان  دیگری  به  نام  دنیای  واقعیت ها تاخت  زدیم - در مقابل  دیدگانمان  جان  بگرید. 
دبریستان  رازی ، مدرس���ه ای   که  دورۀ  دوم  یا به  قویل  سیکل  دوم  دبریستان  را در آن   گذرانده 
 بودیم ، آن  زمان  در تقاطع  خیابان های شاهپور و فرهنگ  قرار داشت . چندین  ساختمان  بسیار 
قدیمی  با اصالت ، دو حیاط  بزرگ  )یکی  اسفالت  و دیگری  پوشیده  از سنگریزه های  سمج (، 
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باغچه ، جوی  آب ، دیوارهای   کاهگلی ، پلکان  سنگی ، درهایی   که  به  علت  قدیمی  بودن  خوب  
چفت  نمی شدند، درخت های  تنومند  کاج  و چنار دور حیاط ، همه  نشان  از قدمت  دبریستان  
رازی  داش���تند. در سال های  نخست  دهۀ  چهل  می گفتند سی  سال  از بنیاد دبریستان  رازی ، 
به  وس���یلۀ  یک  میسیون  غریمذهبی  فرانس���وی ، در ایران  می گذرد. در آن  زمان  و سال های 
قبل  از آن ، مدرس���ۀ  ما، تنها دبریس���تان  مختلط  دخرتانه  - پس���رانۀ  تهران  و شاید هم  ایران  
بود  که  به طرز جالبی  اداره  می شد: هم  مدیر فرانسوی  و هم  مدیر ایرانی  داشت ، دبریها نیمی  
فرانسوی  و نیمی  ایرانی  بودند و شاگردان  مدرسه  دیپلم  مشرتک  فارسی  و فرانسه  می گرفتند. 
تعداد شاگردان  شش   کالس  دورۀ  دوم  ریاضی  و طبیعی  دبریستان ، هرگز از صد و پنجاه  نفر 
تجاوز نکرد. به  همني  سبب ، بچه های  همدورۀ  دبریستان  رازی  خیابان  فرهنگ  با هم  انس  و 
الفتی  عجیب  داشتند و مثل  خانواده ای  بزرگ  متحد و همبسته  بودند. بعدها، پس  از آنکه  
اولني  س���نگ  بنای  مجتمع  جدید رازی  توسط  ژنرال  دوگل   گذارده  شد، دبریستان   گسرتش  
یافت  و در سال  1344 به  شمال  خیابان  پهلوی  نقل  مکان   کرد. آنگاه  مدرسۀ  رازی  یکی  از 
مجتمع های  آموزشی  بزرگ  و بسیار مشهوری  شد  که  تهرانی ها برای  ثبت  نام  فرزندانشان  در 
آن  سر و دست می شکستند و به  دنبال  پارتی   کلفت  می گشتند. ما بچه های  قدیمی  دبریستان  
رازی ، خیلی  زود حسابمان  را از جوان ترها جدا  کردیم  و اسم  خودمان  را  گذاشتیم  »بچه های  

خیابان  فرهنگ « یا »رازی  جنوب  شهر«.
آن  روز، مهناز  گفت : »تعدادی  از بچه های  خیابان  فرهنگ  در نظر دارند، برای  اولني  بار و 
پس  ازسال ها، در پاریس  دور هم  جمع  شوند و یک   گردهمایی  تشکیل  دهند.« سپس  قول  

داد مرا در جریان  فعالیت های  آن ها بگذارد.

سه شنبه  4 اکترب 1988
حدود یکماه  پیش ، پاکتی  از فرانسه ، در میان  نامه های  رسیده  توجهم  را جلب   کرد. فرستندۀ  
نامۀ فریدن  بود. یکی  دیگر از همکالسان  قدیمی   که ، پس  از خروج  از دبریستان ، دیگر او را 
ندیدم  ویل  شنیده  بودم  با مهشید همکالسی  دیگرمان  ازدواج   کرده  است  و دو فرزند دارد. 
آن ها نیز س���اکن  فرانسه  هستند. نامه  بلندباال، محبت آمیز و پر از طنز بود و یادآور لحظات  
نادر و فراموش  نشدنی  دوران  دبریستان . فریدون  در پایان  نامه ،  که  در واقع  دعوتنامه ای  بود 
از بچه های  قدیم  خیابان  فرهنگ  مقیم  امریکا برای  ش���رکت  در  گردهمایی  پاریس ، ضمن  
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درود فرستادن  به  مادام  و موسیو آندریو )Madame & Monsieur Andrieu( زن  و شوهر 
فرانسوی  -که  چند دهه  مدیریت  دبریستان  را به عهده  داشتند- یادی   کرده  بود از آسیدتقی ، 
مش یوسف  و آقامصطفی . آسیدتقی  پریمرد  کوتاه قدی  بود  که  ریشی  توپی  داشت  و زرنگ  
و چاالک  به  نظر می رس���ید. او فراش  حیاط  پس���رها بود و با آن  قد و قواره ، به موقع  جلوی  
پسرهای  مدرسه  -که  تازه  قد  کشیده  بودند و صدایشان   کلفت  شده  بود- می ایستاد و مانع  
جیم  شدنش���ان  می شد. آس���یدتقی  اما، در مقابل  بچه هایی   که  یک  سکۀ  پنج  ریایل  یا یک  
تومانی   کف  دس���تش  می گذاشتند، خیلی  زود نرم  می شد چشمانش  را رویهم  می گذاشت  
و دررفتنش���ان  را نادیده  می گرفت . مش یوسف ، مأمور نظافت ، مأمور ذغال  سنگ  بخاری ، 
انباردار  گ���چ  و تخته  پاک کن  و  کلیددار البراتوار فکس���نی  و درب  و داغان  مدرس���ه  بود. 
البراتوار مدرسه  اتاقکی  تاریک  و نمور بود و از یک  ترازو، یک  میکروسکوپ ، یک  قرع  
و انبیق  قدیمی ، تعدادی  لولۀ  آزمایشگاهی ، شیشه های  اسید و باز و مایعات  آزمایشگاهی  و 
مقداری  خرت  و پرت  دیگر تشکیل  شده  بود. همۀ  این ها در یک   گنجۀ   کوچک  -و به  قول  
مش یوس���ف  دوالبچه - جا می گرفتند و  کلیدش نیز در دست  وی  بود. مش یوسف  از این  
مس���ئولیت   کلیدداری   کلی  احساس  اهمیت  می کرد. زنگ  شیمی  یا طبیعی  -اگر نیازی  به  
آزمایش���گاه  داشتیم - می بایست  یک  نفر دنبال  مش یوسف  برود، او را در  گوشه ای  بیابد و 
بیاورد. تا در البراتوار باز می شد، نیم  ساعت  از زنگ   گذشته  بود و در پس  نگاه  شیطنت آمیز 

بچه ها به  همدیگر، رضایت   کامل  آن ها از این  تأخری و درس  نخواندن  دیده  می شد.
آقامصطفی ، فراش  حیاط  دخرتانه  بود. در  گوشۀ  حیاط   کوچک  ما، دو اتاق  رو به  آفتاب  هم  
بودکه  در واقع  خانۀ  آقامصطفی  و زهراخانم  و بچه هایش  به  شمار می رفت . زهراخانم  زن  
فراش  را، ما به  ش���وخی  والدۀ  آقامصطفی  صدا می زدیم : طی  سه  سایل   که  در آن  دبریستان  
بودیم ، زهراخانم  یا نوزادی  زیر پستان  داشت  و شری می داد یا شکمش  باال آمده  بود و منتظر 
زایمان  بعدی  بود –  گاهی  هم  هر دو با هم . زنگ های  تفریح ، بعضی  از دخرتها توی  اتاق  
آقامصطفی  و زهراخانم  جمع  می ش���دیم  و روی   گلیم  او،  که  با وسواس  جارو شده  بود و از 
تمیزی  برق  می زد، می نشس���تیم  و نوزاد یا بچۀ   کوچک  او را بغل  به  بغل  می کردیم . س���ال  
آخر دبریستان ،  که  غرور جوانی  و نخوت  خواندن  چندین   کتاب  به  من  این  باور نادرست  را 
داده  بود  که  بسیار می دانم  و برای  نجات  دنیا رسالتی  عظیم  دارم، روزی  به  زهراخانم   گفتم : 
»زهراخانوم  دیگه  پنج  تا بچه  بسه ، از این  به  بعد جلوگریی   کن ، این  بچه ها نون  و آب  میخوان ، 
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حقوق  آقامصطفی   که   کفاف  نمیده !« زهراخانم  نگاهی  شماتت بار به  من کرد و  گفت : »یعنی  
این  یه  دلخوشیم  برای  سر ما زیاده ؟!« پاسخ  او نقطۀ  پایان  بحث  و  گفتگو بود. هیچ  نمی دانم  
زهراخان���م  االن  چند فرزند دارد و چه  می کند! فقط  امیدوارم  مایه های  دلخوش���ی  او در 

جبهه های  جنگ  شهید و معلول  نشده  باشند.

چهارشنبه  5 اکترب 1988
در دومني  نامه  -که  امروز به  دستم  رسید- تاریخ   گردهمایی  مشخص  شده  است . به  چند تن  
از همکالسان  قدیم   که  در لوس آنجلس  هستند تلفن  می کنم  و قضیۀ  نامه  و قرار  گردهمایی  را 
برایشان  توضیح  می دهم . همه  اول  ذوق زده  می شوند، بعد هر  کدام  از  گرفتاری ها می گویند 
و دلمش���غویل ها، از بچه داری  و  کار و غم  نان . عاقب���ت  منیژه  می گوید: »بابا  گردهمایی  و 
این   کارها دل  خوش  می خواهد، وقت  زیاد، حال  و حوصله .  گذشت  آن  زمان ها  که  بی غم  و 

بی خیال  بودیم ! حاال یک  ساعت  وقتی   که  به خودمون  برسیم  را هم  نداریم !«
راس���ت  می گفت : نوجوانی  و جوانی  به راس���تی  دوران  خ���وب  بی غمی  و خوش خیایل  و 
معصومیت  بود، زمان  شیفتگی های  زودگذر، زمان  عاشق  شدن  در سر  کوچه  و فارغ  شدن  در 
ته    کوچه ، زمان   گریه  کردن  برای  ناکامی های  قهرمانان  داستان های  حسینقلی  مستعان ، زمان  
آلبوم   کردن  عکس های  آلن دل���ون  )Alan Delon( و وارن  بیتی  )Warren Beatty( و پل  
نیومن  )Paul Newman(، زمان  پر و بال  دادن  به  تخیالت  جوانی  همراه  با صدای   گرم  و 
دلنشني  مهدی  علی محمدی  مرد عاشق پیشۀ  داستان های  شب  رادیو، زمان  شوق  فراوان  برای  
پوش���یدن  اولني   کفش  پاشنه  بلند پس  از  گذشنت  از پیچ  و خم  محدودیت های  سنگني  پدر و 
مادر، زمان  غصۀ  سنگني  از در رفنت  جوراب  نایلونی   که  پس  از یک  هفته  درخواست  و تمنا 
برایت  خریده  بودند و زمان  نگرانی  از پرداخت  پنج  ریال  پول  اجرت  تعمری و  گرفنت  دررفتگی  

جوراب  نایلون  توسط  نوشت افزار فروشی  بغل  مدرسه .
آن  روزها،  گرچه  مدرس���ه  رفنت  سخت تر بود،  گرچه  اغلب  بچه ها پای  پیاده  یا با اتوبوس  به 
 مدرس���ه  می رفتند،  گرچه  برای  یافنت  یک   کتاب  حل المسائل  صفاری  - قربانی  می بایست  
چندین   کتابفروشی  را سر بزنیم  و مدت ها در صف  بایستیم ،  گرچه  تنبیه های  مختلف  بدنی  
در مدارس  رایج  و ش���ایع  بود و هیچیک  از ما  کتک  نخورده  و مجازات  نش���ده  به  دریافت  
دیپلم  نائل  نشدیم ،  گرچه  جرأت  نداشتیم  جلوی  ناظم  یا رئیس  مدرسه  سرمان  را بلند  کنیم  و 



153در کوچه پس کوچه های غربت

جوابشان  را بدهیم ، ویل  لحظات  شادی  و لذتمان  آسان  مهیا می شد: دزدکی  رفنت  به  بستنی 
 فروشی   گل  و بلبل  و سر و صدا و شوخی  وخنده ، اوج  خوشیمان  بود و سر به  سر دبریهای  
نرم خوتر  گذاشنت ، اوج  شهامتمان . پنچر  کردن  الستیک  اتومبیل  موسیو آندریو یا سایر دبریان  
فرانسوی ، سخت ترین  انتقاممان  بود از آن  اجنبی ها: همان هایی   که  برای  تدریس  در ایران ، 
دستمزد اضافه  طلب  می کردند، دلیلش  را  کار  کردن  در یک   کشور عقب افتاده  می خواندند و 
هر  گاه  عصبانی  می شدند ما را وحشی  و غری متمدن  می نامیدند. بعضی  از پسرهای  بدجنس  
هم  انتقام  خود را از س���گ  بیچارۀ  موسیو آندریو می گرفتند و در هرفرصت ، لگدی  نثار آن  

حیوان  بی زبان  و بیچاره  می کردند.

پنج شنبه  6 اکترب 1988
دیدار مهناز، خواندن  و دوباره  خواندن  نامۀ  فریدون  و  کوشش  در یافنت  سایر همکالسانی   که  
در لوس آنجلس  هس���تند، در تمام  طول  این  چن���د روز و به  احتمال  زیاد روزهای  آینده ، مرا 
لحظه ای  از خاطرات  دوران  دبستان  و دبریستان  جدا نخواهد  کرد - این  را خوب  می دانم . 
صبح  زود، سراغ  جعبه ای  می روم   که  تمام  یادگارها و نوشته ها و  کاغذهایم  را، در آن  نگهداری  
می کنم . دفرتچۀ  قرمز رنگ   کوچک  یادگاری ام  را در می آورم ، با همان  وسواسی   که  بسته ام ، 
بازش  می کنم  و به  نوشته های  یادگاری  همکالسانم  نگاه  می کنم . نوشته ها مربوط  به  بیست  
و اندی  س���ال  پیش  و از آن  بچه هایی  اس���ت که  در سنني  هفده  یا هجده  سالگی  بودند. چه  
حریت انگیز! شخصیت  بعضی ها، از همان  دوران  نوجوانی ، شکل   گرفته  بود.  گویی  از همان  

زمان  می دانستند چه  می خواهند بکنند و چه  می خواهند بشوند:
هوشنگ ، مغز ریاضی   کالس  -که  حاال یک  فیزیکدان  اتمی  معترب شده  است  و در فرانسه   کار 
 می کن���د- یادگاری  خود را به صورت  یک  فرمول  ریاضی  و با عالئم  ریاضی  نوش���ته  بود:
∞ = جدایی→  آشنایی   ]دوستی[ حد. هنوز یادم  مانده   که  فرمول  چنني  خوانده  می شد: 
»حد دوستی  هنگامی   که آشنایی  میل  می کند به  سمت  جدایی  مساوی  است  با بی نهایت .«

الهه ، دخرت شیک پوش  یک  خانوادۀ  اشرافی  و نوۀ  یکی  از نخست وزیران  اسبق  -که  هرگز 
نوشنت  و خواندن  فارسی  را درست  یاد نگرفت  و فرانسه  را بهرت از زبان  مادری  حرف  می زد– 
چند جملۀ  یادگاری اش  را به  فرانسه  نوشته  بود. او خیلی  زود همسر یکی  از اعضای  عالریتبۀ  
وزارت  خارجه  شد و مسری آریستوکراس���ی  خانوادگی  را دنبال   کرد. یکبار  که  الهه  -هنگام  
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خواندن  شاهنامه - رستم   گُرد را رستم   ِگرد خواند، ایرج  پروشانی  دبری سختگری ادبیات  فارسی  
فری���ادش  برآمد  که :»خانم ، روح  مرحوم  پدر بزرگتان  ش���ب  و روز در قرب می لرزد  که  چنني  

نواده هایی  از خود به  جای گذاشته  است !«
بتی ، دخرت حساسی   که  عاشق  خانه داری  و بچه داری  بود، صفحۀ  یادگاری  را با شمع  و پروانه  
وگل  و بلبل  پر  کرده  بود و برایم  آرزوی  ش���ش  فرزند  کرده  بود. عجب  آنکه  خودش ، پس  از 

ازدواج ، هرگز بچه دار نشد.
ژانت ، دخرت شیطان   کالس  -که  همۀ  معلم ها را به  عذاب  می آورد- همچنان  شوخ  و شلوغ 

 باقیمانده  و در چهار صفحۀ  یادگاری ، جز لطیفه  و شوخی  چیز دیگری  ننوشته  است .
شریین ، دخرت با استعدادی   که   گاه  حرف های  عجیبی  می زد و نوشته اش  هم  چندان  سر و تهی 

 نداشت ، سه  سال  پس  از  گرفنت  دیپلم ، دچار بیماری  روانی  شد.
وی���دا، دکرت متفکری   که   کم  حرف  می زد و با نگاه  نافذش  همواره  ش���نوندۀ  خوبی  بود، در 
صفحۀ  مخصوص  خود تنها عکس  و امضایش  را  گذارده  بود. ویدا بعدها رشتۀ  علوم  سیاسی  

را برگزید و به  جهان  سیاست  قدم   گذاشت .
بهمن ، پس���ر عاشق پیشه  و ریزنقش  -که  شعر می گفت  و شعر می خواند و به  ترتیب  عاشق  
همۀ  دخرتهای   کالس  می ش���د- پس  از ربع  قرن  همچنان  شعر می گوید و شاید هم  عاشق  

دخرتهای  هجده ساله  می شود.
محمد، پسر زرنگ  و درس خوان   کالس  نیز نوشته  بود: »همۀ  ما دلقک های  صحنۀ  نمایش  
زندگی  هس���تیم ، فقط  بعضی ها نقش  اول  این  نمایشنامه  را به  عهده  داریم  و بعضی ها مثل  
نعش  هس���تیم . اما هر چه  که  باشیم  و هر چه  با مهارت  این  صحنه های  دشوار را بازی   کنیم ، 
عاقبت  نمایشنامه  به  پایان  می رسد و پشت  پرده  پنهان  می شویم .« او با همۀ   کسانی   که  وسایل  
پیشرفتش  را فراهم  می کردند، همراه  می شد. از دولت  آن  زمان   کمک  هزینۀ  تحصیلی   گرفت  و 
به  فرانسه  رفت ؛ در فرانسه ، با وجودی   که  با پول  دولت  امرار معاش  می کرد: عضو  کنفدراسیون  
دانش���جویان  ش���د؛ بعد از انقالب  با درجۀ  دکرتا به ایران  بازگشت  و پست  مهمی   گرفت  و 

هم اکنون ، در داخل  ایران  به  مخالفت  با رژیم  مشغول  است .
به  اواسط  دفرت می رسم  و چشمم  به  عکس  محمود می افتد. طاقت  نمی آورم ، دفرت را همان  

طور باز، وارونه  روی  میز می گذارم  و از جایم  بلند می شوم .
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جمعه  7 اکترب 1988
از واقعیت  نمی شود فرار  کرد، هر قدر هم   که  دردناک  باشد. باز به  سراغ  دفرتچۀ  قرمز می روم   که 
 همان  طور از روز قبل  وارونه  روی  میز مانده  است . دفرت را برمی دارم  و از نو به  عکس  محمود 
خریه  می شوم : پسر اندیش���مند و آرام ، همکالسی  محبوب  و یگانه ، انسان  پرجوش  و آگاه  
و موجود استثنایی   کالس���مان . محمود را همه  دوست  داشتند: به خاطر اخالقش ، به خاطر 
شعورش ، به خاطر صبوری  و آرامشش  در بحث  و به خاطر فعالیت هایی   که  در مدرسه  داشت . 
وی  روزنامۀ  دیواری  مدرسه  را می گرداند، جلسات  سخرنانی  درست  می کرد و هیچ  فرصتی  
را برای  بحث  و  گفتگو با بچه ها و دبریها از دس���ت  نمی داد. محمود، نخس���تني  سردبری و 
مشوق  من  برای   کار روزنامه نگاری  بود. بسیار  کتاب  می خواند، انشاهایش  بیشرت به  وسیلۀ  دبری 
فارسی  نیمه کاره  می ماند و وسط  خواندن  انشا او را می فرستاد سرجایش  بنشیند و می گفت : 
»باز انشای  بودار نوشتی ؟!« زنگ  تفریح   که  می شد، چند نفری  از بچه ها  که   کنجکاو بودیم  
ببینیم  چه  نوشته  است ، انشای  او را از دست  هم  می قاپیدیم  و می خواندیم . انشاهایش  واقعًا 

بودار بود!
محمود، پس از پایان دبریستان، به فرانسه رفت تا درس بخواند  که درگری فعالیت های سیاسی 
شد و در همان جا ماند. پس از انقالب، ذوق زده به تهران بازگشت. خیلی زود او را دستگری، 
زندانی و اعدام  کردند و همسر و دو فرزند  کوچکش، دوستانش و همکالسانش را مات و 

متحری و سوگوار بر جا  گذاشتند.
محمود، در اردیبهشت  سال  1343، در دفرت یادگاری  من  این  قطعه  از انجیل  رومن  روالن  را 

بازنویسی   کرده  بود:
»کریستف  )Christophe( اتاق   کوچک  دوران   کودکی  خود را در رؤیا می بیند... ناقوس ها، 
اینک  س���پیده دم ! امواج  دل انگیز طنني  آن ها در هوای  لطیف  مرتنم  اس���ت . از دوردس���ت  
می آیند، ازآنجا، از دهکده ها... غرش  رود از آن  سوی  خانه  به   گوش  می رسد...  کریستف  خود 
را می بیند  که  به  روی  حاش���یۀ  پنجره   کنار راه پله  آرنج  زده  است . سراسر زندگی اش  مثل  رود 
رن  )Rhine( جلوی  چشمانش  در جریان  بود. سراسر زندگی اش  و یک  به یک  آن هایی   که  
زندگانی اش  بودند: لوئیزا)Louisa(،  گوتف�رید )Gottfred(، الی��ویه  )Olivier(، س�ابی��ن  
)Sabine( مادر، عزیران ، دوستان ... باچه  لفظی  نامیده  می شوید؟ عشق ،  کجایید؟  کجایید 

جان های  من ؟ می دانم   که  آنجا هستید و دستم  به  دامنتان  نمی رسد.«
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سپس  محمود، خود از اینجا به  بعد، ادامه  می دهد  که :
نه ، دس���تم  به  دامنتان  نمی رسد، اما می ترس���م  از اینکه  به  هیچ  حیله ای  نتوانم  شما را از نو 
زندگی  ببخش���م . اگر ناگزیر ش���دم   که  تا پایان ، بازی  را ادامه  دهم  و تا آخرین  لحظه ، با این  
وس���واس  بیمارگونه  که  روحم  را به  تصرف  درآورده  اس���ت  بجنگم ، در پایان ، در آن  آخرین  
لحظه ، می خواهم  رودرروی  آفتاب  باش���م . آنجا در آفتاب  می نشینم ، پلک ها را می بندم  و 
سرخی  چهرۀ  شرمسار خورشید را از ورای  پلک ها حس  می کنم . چشم ها را می بندم ، زیرا در 
آن  لحظه   که  چشمم  بسته  شده  است  و نور خود را یکپارچه  به  قلبم  بخشیده  است ، می خواهم  
با آرامشی   که  از اعماق  وجود و نوری   که  از قلب  به  وام گرفته ام ، در یادگارهای   گمشدۀ  خویش  

به  سر برم .
در آن  لحظه  با ش���ما خواهم  بود. »دس���تم  به  دامنتان  نمی رسد« ویل  به  شما چهره های  بر 
باد رفته ، ازنو زندگانی  می بخشم . یک  لحظه  در شما زندگانی  می کنم  و یک  لحظه  در من  
زندگی  می کنید. من ، در این  دو لحظه ، جاودانه  زندگی  می کنم . من  این  دو لحظه  با ش���ما 
خواهم  بود و از آن  پس ، جاودانه  در خاطره های  خود زنده  خواهم  بود. زنده  خواهم  بود تا 
اینکه  به   گوش  خود صدای  پای  »باد« را  که  نزدیک  می ش���ود بشنوم  و همچنان ، رودرروی  
آفتاب  با چشم های  بسته ، نشسته  خواهم  بود تا باد به  من برسد. آنگاه  من  با شما و شما با من  

رد پای  آفتاب  را  گرفته  با باد می رویم ...
گویی  آن  روز  که  دبری فارس���ی  به  محمود  گفت : »تو باالخره  سرت  را به  باد خواهی  داد!« 

می دانست  محمود دارد به  استقبال  آن  روز می رود.



گزارش  سفر سیاتل 

سه شنبه   11 اکترب 1988
 American( برای  ش���رکت  در بیست  و نهمني   کنفرانس  س���االنۀ  انجمن  مرتجمان  امریکا
Translator Association( وارد س���یاتل  )Seattle( می شوم : شهر زمردی  و مرکز ایالت  

واشینگنت ، واقع  در شمال  غربی  امریکا. این  شهر پرباران  و سبز و خرم  پوشیده  از جنگل  است  
و رودخانه ها و دریاچه های  فراوان ، طبیعت  آن  را زیباتر و دلپذیرتر می کند.

در سیاتل  پائیز آغاز شده  است . برگ ریزان  درختان  تنومند چنار و هوای  مه آلود و  گرفته ، به 
 ش���هر چهره ای  آرام  و در عني  حال  متمدن  می دهد. سیاتل  بندری  است   کشیده  و باریک   که  
بني  فرورفتگی  عمیق  اقیانوس  آرام  در خشکی  پیوجت  ساند )Puget Sound( از یکسو و 
دریاچۀ  واش���ینگنت  از سوی  دیگر قرار دارد. این  بندر  کوتاه ترین  فاصلۀ  امریکا با  کشورهای  
صادرکننده ای  چون  ژاپن  و  کره  است  و از این  بابت  بندری  پر رفت  و آمد و شلوغ  به  شمار 
می رود، اما در عني  حال -برخالف  اغلب  بنادر- شهر بسیار تمیزی  است . در سیاتل  نظافت  
آب  و هوا و زمني  و خیابان ، دراولني  نگاه  جلب  نظر می کند. س���یاتل  را دو بار ساخته اند و 
یک  ش���هر دو طبقه  است . طبقۀ  زیرین  شهر، به  علت  همسطح  بودن  با آب  و آسیب پذیری  
دائم  از جریان  سیل  و هجوم  آب ، سال ها پیش  -وقتی  در اثر یک  آتش سوزی  وسیع  خسارت  
فراوان  دید- به  حال  خود رها شد. شهر  کنونی  سیاتل  و خیابان ها و  کوچه های  آن  روی  بام  
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شهر قدیمی  بنا شده  است . یکی  از جاذبه های  توریستی  سیاتل ،بازدید نصف  روزه ای  است  
از شهر زیرزمینی  و تاریخی  سیاتل   که  خانه ها و مغازه های  سدۀ  پیش  همچنان  دست نخورده  
در آنجا باقی  مانده اند. مطابق  معمول ، چون  در ش���هرهای  امریکا آثار باستانی  و تاریخی  
وجود ندارد، در  گردش  و بازدید از شهر، راهنما سعی  می کند مقداری  »...ترین « به  خورد 
توریست ها بدهد و به  این ترتیب شخصیتی به شهر مورد بازدید ببخشد. در نتیجه فهمیدیم 
سیاتل دارای بلندترین  آسمانخراش  غرب  رودخانۀ  می سی سی پی ، طوالنی ترین  پل  شناور 
جهان ، تنها  کارخانۀ  شراب  تمشک  سازی  جهان  و بلندترین  آبشار غرب  امریکاست . افزون  بر 
آن استثنایی ترین   کتابخانۀ  عمومی  امریکا نیز از آن  سیاتل  است   که  عالوه  بر  کتاب ، به  مراجعني  
خود تابلو، مجسمه  و آثار هرنی  دیگر  کرایه  می دهد تا برای  مدتی  در خانۀ  خود به  امانت  نگاه  
دارند و هنگامی   که  خسته  شدند به   کتابخانه  بازگردانند. سیاتل  همچنني  محل  برگزاری  آخرین  
بازار جهانی بود و  کارخانۀ  عظیم  بوئینگ  )Boeing( -که  بزرگ ترین  سازندۀ  هواپیماهای  
تجارتی  است - درنزدیکی  این  شهر قرار دارد. سیاتل  روی  هفت  تپه  بنا شده  است  و از این  
بابت ، به قول  راهنمای  تور، شبیه  به  رم  است  چون  رم  نیز روی  هفت  تپه  بنا شده  است . عاقبت  
سیاتل  تنها شهری  است   که  در آن ، به قول  شهروندانش ، شش  ماه  سال  باران  می بارد و شش  

ماه  دیگر سال  آن قدر باران  می بارد  که  چشم  چشم  را نمی بیند!

چهارشنبه  12 اکترب 1988
کنفرانس  از امروز آغاز می ش���ود. جمعاً پانصد و هفتاد و پنج  ش���رکت کننده  از سراس���ر 
امریکا،  کانادا، امریکای  التني  و اروپا در این   کنفرانس  شرکت  دارند. امریکایی ها به  راستی  
در برگزاری  کنفرانس  و سمینار،  کنوانسیون  و  گردهمایی های  مختلف ، ید طوالئی  دارند.  گویی  
اصاًل برای  این   کارخلق  شده اند. در این  سمینارها برنامه ریزی ، سازماندهی ، برگزاری  جلسات ، 
تقسیم بند ی ها، پذیرایی ، فعالیت های  فوق  برنامه ،  گردش  و تور، غذا و محل  خواب ، همه  از 
قبل  چنان  با نظم  و دقت  پیش بینی می ش���وند  که   کمرت اتفاق  می افتد شرکت کننده ای  دچار 

سرگردانی  شود. در این  زمینه ، امریکایی ها سرآمد بقیه  هستند و دیگران  هم  می دانند.
کنفرانس  رویهمرفته  چهار روز طول  خواهد  کش���ید. هر روز در شش  سالن  مختلف ، جمعًا 
بیست  و چهار برنامۀ  سخرنانی ، نمایش  فیلم  و اسالید، برنامه های  آموزشی  پیشرفته ، نمایشگاه  
آخرین  پدیده های  تکنولوژی  در رابطه  با ترجمه  و  کمپیوتر برگزار می ش���ود. ترجمه   که  -تا 
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اوایل  قرن نوزدهم - بخشی  از هرن نویسندگی  به شمار می رفت  و بیشرت در رابطه  با برگردان  
آث���ار بزرگان  علم  وادب  به   کار  گرفته  می ش���د، امروز - یعنی  از جنگ  دوم  جهانی  به  بعد، 
در ق���رن  ارتباطات  و  کمپیوتر و تلف���ن  و تلویزیون ، در زمان  به  قول  مارش���ال  مک  لوه��ان  
)Marshall MC.Luhan( دهکدۀ  جهانی  -یک  حرفۀ  بسیار جدی  و قابل  اهمیت  شده  

است . دانشکده ها و مدارس  مختلف  ترجمه ، عالوه  بر مرتجمني  ادبی ، مرتجمني  زیادی  در 
رشته های  علوم ، تکنولوژی ، پزشکی ، روزنامه نگاری ، حقوق ، موسیقی  و فیلم  تربیت  می کنند. 
در  کنف�رانس  امسال ، عالوه  بر این  تقسیمات ، شرکت کنندگان  درگروه های  مرتجم  شفاه��ی  
)Interpreter(، مرتجم   کت��بی  )Translator(، زبانش���ن��اس  )Linguist( و واژه ش�����ناس  

)Terminologist( رده بندی  ش���ده  بودند. این  نشانۀ  اهمیت  روزافزون  حرفۀ  مرتجمی  در 

جهان  امروز است . در میان  مرتجمان  شفاهی ،  کسانی   که  ترجمه  را به صورت  همزمان  انجام  
می دهند )مثل  مرتجمان  سازمان  ملل  یا  کنفرانس های  جهانی  و دادگاه ها(، با مرتجمانی   که  
ترجمۀ  متناوب  می کنند، تفاوت  دارند و از اعتبار ویژه ای  برخوردارند، چون   کار مش���کلی  
انجام  می دهند.  کار ترجمه  آن قدر تخصصی  شده  است   که  یک  نفر با دانسنت  دو زبان  -زبان  
مادری  و زبان  دوم - بیشرت در یک  رشته  یعنی  ترجمه  از زبان  دوم  به  زبان  مادری   کار می کند 

تا نتیجۀ   کارش  مطمئن تر باشد.

پنج شنبه  13 اکترب 1988
 ،)Najib Mahfooz(  ام���روز برندۀ  جای���زۀ  نوبل  ادبیات  معرفی  ش���د: نجیب  محف���وظ
داس���تان نویس  مصری   که  در  کش���ور خود از ش���هرت  زیادی  برخوردار اس���ت  ویل  خارج  
از مصر  کمرت او رامی شناس���ند. در جلس���ه ای   که  با شرکت  سه  استاد رش���تۀ  ادبیات  ژاپن ، 
امریکای  التني  و آلمان  تشکیل  شده  است ، دربارۀ  اهمیت  مرتجم  در شناساندن  نویسندگان  
بزرگ   کش���ورهای  مختلف  به  جهانیان  صحبت  می شود و اینکه  نویسنده  تا چه  حد شهرت  
بني المللی  خود را مدیون  مرتجمان  آثارش اس���ت .  کمی  هم  در بارۀ  این  نکته   که  بردن  جوایز 
ادبی  و به ویژه  نوبل ، تا چه  اندازه  روی  فروش   کتاب  و نهایتاً ترجمۀ  آثار یک  نویس���نده  اثر 
می گذارد حرف  می زنند. نجیب  محفوظ ،  که  بیش  از س���ی  کتاب  نوش���ته  است  و حداقل  
پنج   کتابش  توسط  مؤسسات  انتشاراتی  دانشگاهی  به  انگلیسی  ترجمه  شده اند، هنوز برای  
مردم  جهان  ناشناس  است . شوکران   کمال  )Shokran Kamal(، بانوی  استاد ادبیات  عرب  
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دانشگاه  ایالتی  چاتانوگا )Chattanooga State University(، معتقد بود: »به طور قطع  
به  زودی  آثار نجیب  محفوظ  توسط  چند مؤسسۀ  انتشاراتی  بزرگ  چاپ  و توزیع  خواهد شد 
و این  نویسندۀ  توانای  عرب ، چون   گابریل   گارسیا مارکز نویسندۀ   کلمبیایی  برندۀ  جایزۀ  نوبل ، 

شهرت  جهانی  خواهد یافت .«
جفری  پک  )Jeffrey Peck( استاد ادبیات  آلمانی ، در سخرنانی  پژوهشگرانۀ  خود ارقامی  
ارائه  کرد  که  جالب  بودند: به  عنوان  مثال ،  کشور اسپانیا از نظر ترجمه  و چاپ  آثار ادبی  در 
جهان  اول  است . در این   کشور، طبق  آمار یونسکو، در سال  1982، جمعاً هفت  هزار و چهار 
صد جلد  کتاب  ترجمه  شده   که  نیمی  از آن  ادبی  است ، در حایل   که  یک  هفتم  جمعیت  آمریکا 
را دارد. در امریکا، در همان  س���ال ، هزار و سیصد جلد  کتاب  ترجمه  شده   که  تنها چهارصد 
جلد آن  ادبی  به  شمار می رود. در سال  1982، آلمان  غربی  با پنج  هزار جلد ترجمه  و روسیۀ  
شوروی  با سه  هزار جلد ترجمه ، دومني  و سومني   کشور به شمار می رفتند. با ارائۀ  این  آمار و 
ارقام ، س���خرنان  چنني  نتیجه   گرفت   که  فرهنگ  امریکا بر اساس  انزواطلبی  و جداسازی  از 
دیگران  و  کم اهمیت  شمردن  و بی توجهی  به  سایر فرهنگ ها و مردمان  بنیان   گذاشته  شده  است  

و به  همني  دلیل ، امریکایی   کمرت پای  خود را از محدودۀ  سرزمني  خویش  بریون  می گذارد.

جمعه  14 اکترب 1988
ام���روز بحث ها جالب  و متنوع  هس���تند: آیا ترجمۀ  اپرا  کار س���اده  و قابل  قبویل  اس���ت ؟ 
نقش   کمپیوتر و ماشني های  ترجمه  در سرعت  بخشیدن  به   کار ترجمه  -در جهانی   که  سرعت  
عمل  از عوامل  اصلی موفقیت  است - چیست ؟ دادگاه  نورنربگ  )Nurenberg( سرآغازی  
برای  شروع  ترجمۀ  همزمان  در دادگاه ها؛ برنامه های  تلویزیونی  زنده  و ماهواره ای  و  گفتگوی  
خربنگاران  یک   کش���ور )مثل  امریکا( با مردم  یک   کش���ور دیگر )مثل  شوروی ( و اهمیت  
حضور مرتجم  در صحنه  و پشت  میکروفون ؛ اهمیت  آشنایی  با فرهنگ  مردمی   که  مرتجم  به  

زبان  آن ها ترجمه  می کند و مباحث  زیاد دیگر.
این  اجتماع  بزرگ  ششصد نفری ، از استادان  دانشگاه ها، زبانشناسان ، نویسندگان  و  کسانی 
 تشکیل  شده  است   که  بازیچۀ  جالبی  به  نام   کلمه  و جمله  دارند.  گفتگوها و بحث های  توی  

راهرو، تبادل  نظرهای  سر میز ناهار یا شام  نیز شنیدنی  و لذت بخش  است .
در طول  چهار روز  کنفرانس ، زبان هایی  را می شنوم   که  به  طور معمول  در امریکا  کمرت به گوش 
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 می رسد: فرانسه ، آلمانی ، زبان های  اسکاندیناوی ، عربی ، ترکی ، یونانی ، ایتالیایی  و...  کسانی   که  
به  اسپانیش  یا زبان  مردم  امریکای  جنوبی  حرف  می زنند بیشرتین  تعداد را دارند. ژاپنی ها نفر 
بعد، فرانسوی ها و آلمانی ها پس  از آن ها و بقیه  به  ترتیب  دنبال  این   گروه  هستند. زبان  فارسی  
-که  تنها سخنگوی  آن  در این   کنفرانس  من  هستم - اصاًل شنیده  نمی شود، چون  همزبانی  
نیست . به  دلیل  همني  تنوع  زبان  و فرهنگ  در میان  شرکت کنندگان ، جلسات  حال  و هوای  
دیگری  دارند. مرتجمان   که  اصواًل -به  قول  خودمان - ماللغتی  هستند،  گاه  نیم  ساعت  بر سر 
یافنت  مرتادف  یا متضاد یا مشابه  یک   کلمه  با هم  بحث  می کنند و با حرارتی  باور نکردنی  به  

دفاع  از نظریۀ  خود می پردازند.
س���اعت  چهار بعدازظهر، فرصتی  است  برای   گردش  در مرکز شهر سیاتل  و برخورد با موج 
 طرف���داران  مایکل  دوکاکی���س  )Michael Dukakis( نامزد انتخاباتی  دمکرات ها  که  به  
دنبال  مناظرۀ  تلویزیونی  شب   گذشتۀ  لوس آنجلس ، برای  جلب  آرای  مردم  سیاتل ، به  این  شهر 
آمده  است . دوکاکیس ، به  قول  همان  بانوی  روزنامه نگاری   که  به  جای  سؤال  او را محاکمه  
می کرد، ظاهری  خشک  و نچسب  دارد ویل  با  کوشش  زیاد سعی  می کند لبخند بزند شاید 

اثر زهرآلود تذکر شب   گذشتۀ  خربنگاران  را از ذهن  مردم  پاک   کند.

شنبه  15 اکترب 1988
س���یاتل  یک  شهر چند فرهنگی  و چند ملیتی  است . مهاجرانی   که  در اواخر قرن  نوزدهم  و 
اوایل  قرن  بیس���تم  به  این  منطقه   کوچ   کرده اند از ش���مال  اروپا، ممالک  اسکاندیناوی ، چني  
و  کشورهای  خاوردور هستند. چندین   گروه  مهاجر آسیایی  و خاورمیانه ای  نیز تنوع  بیشرتی  
به  این  مجموعه  داده اند. امروز در س���یاتل  سنرت )Seattle Center(،  که  مجتمع  تفریحی  و 
فرهنگی  و هرنی  بزرگی اس���ت ، نمونۀ  بارزی  از این  توجه  به  فرهنگ های  مختلف  و عالقۀ  
مردم  شهر به  آشنایی  با فرهنگ های دیگر را به  نمایش   گذاشته اند. در نمایشگاه  پسر بهشت ، 
مجموعۀ  بسیار زیبا و نادری  از آثار تاریخی و باستانی  و هرنی  امرپاطوری  چني  و نمونه هایی  
از اش���یای  شهر ممنوعه  )محل  زندگی  امرپاطورهای  چني ( برای  اولني  بار در خارج  از چني  
به  معرض  نمایش   گذاشته  شده  است . پسر بهشت  لقب  امرپاطورهای  چني  باستان  است . در 
راهروی  ورودی  نمایشگاه ، تابلوی  بزرگی  دیده  می شود  که  روی  آن  نوشته  شده  است : چني  
امروز ردایی  است   که  بر تن  امرپاطوری  عظیم  چني  باستان  پوشانده اند. در  گوشه ای  دیگر نقل  
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قویل  از  کنفوسیوس  )Confucius( هست   که : »بگذارید انسان  نخست  از غنای  شعر الهام  
بگرید، سپس  با آموزش  سنت ها بنیادش  را محکم   کند و آن گاه  با موسیقی کامل  شود.«

در همني  مجتمع  سیاتل  سنرت، فستیوال  فرهنگی  - هرنی  خاورمیانه  نیز برگزار است   که  تمام  
روز ادامه  دارد. در این  فستیوال ، بر خالف  انتظارم  هیچ  اثری  و نشانه ای  از ایران  نمی یابم . 
در عوض کش���ورهای  افریقایی  تون���س  و مراکش  و مصر، در  کنار  کش���ورهای  خاورمیانه ، 
نمایش���گاه هایی  دارند وکتاب  و صنایع  دستی  و موس���یقی  و رقص  ارائه  می کنند. از این  
نمایشگاه ،  که  به  شوق  دیدار عده ای  ایرانی  رفته ام ، بدون  نتیجه  برمی گردم  و به   گوشۀ  دیگر 
ش���هر  که  منطقۀ  اروپایی  نشني  باالرد )Balard(اس���ت  می روم . در موزۀ  می��راث  شمایل ها 
)Nordic Heritage Museum(،  که  در محل  یک  مدرس���ۀ  قدیمی  برپاست ، دیدنی ترین  

جل���وۀ  حفظ  آداب  و رس���وم  و فرهنگ  یک  جامعۀ  اقلیت  را مش���اهده  می کنم .  گروه های  
مهاجران  اس���کاندیناوی   که  از سال  1865 به  سواحل  شمال  غربی  امریکا  کوچ  کرده اند، در 
این  موزه ، -که  با سرمایه  و همت  خودشان  درست  شده  است - تاریخ  مهاجرت  و استقرار 
ملت  خویش  را جمع آوری   کرده اند. عکس ها، اسناد، مدارک  مختلف ، اشیاء و لوازم  در  کنار 
نوشته ها، توضیحات  و برخی  صحنه های  بازسازی  شده ، این  دورۀ  صد و چند ساله  را تشریح 
 می کنند. راهنمای  موزه   که  مردی  هفتاد و پنج  س���اله  و فنالندی تبار است  تعریف  می کند 
چگونه  همۀ  دست اندرکاران  موزه  و اهدا  کنندگان  اشیاء داوطلبانه  در شکل   گرفنت  این  موزه  
همکاری   کردند تامریاث  پدری  و فرهنگ   گذش���تۀ  خود را برای  فرزندان  و نسل های  بعدی  
حفظ   کنند. در این  موزه ، هر ش���ب  برنامۀ  رقص های  محلی  اسکاندیناوی  و نمایشنامه های  
س���نتی  اجرا می ش���ود. طبقۀ  پائني  موزه ، رستورانی  اس���ت   که  در آن  با غذاهای  دستپخت  
مادربزرگ های  خانه نشني  از مشرتیان  پذیرایی  می شود و درآمد حاصل  از آن  خرج  نگهداری  
موزه  می گردد.  گارس���ن ها، آشپز، دربان ، مس���ئول  موزه ، راهنمایان  و  گروه  رقصندگان  همه  
داوطلبانه  و به  رایگان   کار می کنند، تا درآمد حاصله  از فروش  بلیط ، خرج  موزه  ش���ود. این  
چنني  است   که  پس  از یک  قرن  و اندی  مهاجرت ، هنوز جامعۀ  اسکاندیناوی  سیاتل ، فرهنگ  

و سنت های  خود را زنده  نگاه  داشته  است .

یکشنبه  16 اکترب 1988
کنفرانس  پایان  یافته  اس���ت  و آمادۀ  برگشت  به  لوس آنجلس  می شوم . در سیاتل  هنوز باران  
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می بارد و توی  مس���افر، در این  شهری   که  هوایش  بسیار تمیز است  و آفتابش  ناپیدا، مرتصد 
بازگش���ت  به  شهری هستی   که  آفتابش  درخشان  و حاضر است  ویل  هوایش  آلوده  و مسموم . 
س���یاتل  شهر زیبایی  است ، به ش���رطی   که  انبوه  درختان   کهن  و درهم  پیچیده  بگذارند درون  
جنگل  را ببینی ، ابرهای   کبود و یکدست  دمی   کنار روند تا آسمان  را بنگری  و باران  لحظه ای  
امان  دهد تا در و دیوار را تماش���ا  کنی . قدم  زدن  در زیر باران ، برای  یک  لوس آنجلس نشني  

باران  ندیده ، مطبوع  است  ویل  نه  همۀ  دوازده  ماه  سال .

دوشنبه  17 اکترب 1988
ب���ه  اعتقاد من ، افراد به  هن���گام  داوری  یا اظهار نظر و قضاوت  در م���ورد دیگران ، به  دو 
دسته  تقسیم  می شوند:  گروه  اول ، آن هایی   که  حرفشان  را راست  و پوست   کنده  می گویند، از 
پی آمد  گفته  و اظهارنظرشان  باکی  ندارند و از پنهانکاری  و مالحظه کاری  بدشان  می آید.  گروه  
دوم ، آن هایی   که  شهامت  ابراز عقیده  و اظهار نظر در بارۀ  دیگران  را ندارند، در مقابل  تعریف  
و تمجید می کنند و در پشت س���ر -تا آن  زمان   که  مطمئن  باش���ند حرفشان  به   گوش  طرف  

نمی رسد- هر چه  دل  تنگشان  می خواهد می گویند.
تکلیف  آدم  با  گروه  اول  روش���ن  اس���ت : یا با آن ها نزدیک  و دوس���ت  می شود، یا -چون  
تحمل رویارویی  با واقعیت  را ندارد- از آن ها دوری  می کند. ویل  با  گروه  دوم  چه  باید  کرد؟ 
آن هایی   که  نظرشان  را آشکارا بر تو نمی نمایانند تا فرصت  پاسخگویی  یا دفاع  از خودت  
را بیابی . در میان  این گروه ، زبون ترین ،  کم شهامت ترین  و بی اعتبارترین  افراد  کسانی  هستند  که  
حتی  جرأت  اظهارنظر ش���فاهی  هم  ندارند و به  نامه پراکنی  بی امضا مبادرت  می کنند. اگر 
نویسندگان  نامه های  بی امضا،  که  فرد یا افرادی  را مورد تهمت  روا یا ناروا قرار می دهند، به  
حقانیت  سخنان  خود واقفند چرا از معرفی کردن  خویش  سر باز می زنند و نامه  و شب نامه  و 
افرتانامه  می پراکنند؟  کدام  انسان  منطقی  و عاقلی است   که  با دیدن  این  چنني  نوشته هایی ، قبل  
از همه  به  سالمت  عقل  نویسندۀ  آن  شک  نکند؟ متأسفانه این  رویه  به تازگی  در میان  ایرانیان  
لوس آنجلس نشني  رواجی  شرم آور پیدا  کرده  است . آن هایی   که  مسائل  خصوصی  زندگی  افراد 
اجتماع  را بهانه ای  برای  نامه پراکنی  می کنند یا از نوعی  بیماری  روانی  رنج  می کشند یا به  
نادرست  بودن  تهمت  و ناروایی  افرتایشان  آگاهند و هدفشان  تنها آزار رساندن  به  یک  انسان  

دیگر است .
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سه شنبه  18 اکترب 1988
به  خدا قسم  من  یکی  در لوس آنجلس ، از نظر وقت  و زمان ، به   کلی   گیج  و منگ  شده ام .  گویا 
همۀ  آنچه  در  کودکی  از  کتاب های  مختلف ،  گفته های  ب���زرگان  و نصایح  مربیان  آموخته ام  
بی معنی  و اشتباه  است . مگر نه  آنکه  به  ما  گفتند: وقت  طالست ؟ مگر نه  آنکه  به  ما آموختند: 
سحرخیز باش  تا  کامروا باشی ؟ مگر نه  آنکه  با جریمه  و تنبیه   کردن  آن هایی   که  دیر به  مدرسه  
می آمدند یادمان  دادند باید وقت ش���ناس  باشیم ؟ مگر راه  و رسم  زندگی  در ایران  این   گونه  
نبود؟ پس  چرا در این   کشور  که  اکثریت  قریب  به  اتفاق  مردمش ، جدا از هر عیب  و ایرادی   که  
دارند، انس���ان های بس���یار وقت شناسی  هس���تند، یکباره  ارزش  زمان  -به  ویژه  وقتی   که  به  
دیگران  مربوط  می شود- از بني  رفته  است ؟ باور بفرمایید  کسانی   که  وقت شناس  هستند، از 
بی توجهی  و وقت  ناشناسی   گروه   کثریی  از ایرانی ها، شدیداً لطمه  و حرص  می خورند. من  
دیگر نمی دانم  باید چگونه  با دیگران  رفتار  کرد! آیا وقتی  صاحبخانه ای  شما را ساعت  هشت  
دعوت  می کند باید سر ساعت  به  منزلش  بروید؟ ما  که  رفتیم  و صاحبخانه های  بسیاری  را 
دیدیم   که  از وقت شناسی  ما چشمشان   گرد شد و چون  خودشان  هنوز آمادۀ  پذیرایی  نبودند، 
دست  و پایشان  را  گم   کردند. نیم  ساعت  دیرتر رفتیم ، با صاحبخانه هایی  روبه رو شدیم   که  از 
دیر رفتنمان   گله مند شدند. به  ناهار دعوت  شدیم ، برایمان  ساعت  پنج  بعدازظهر ناهار آوردند. 
برای  ش���ام  دعوتمان   کردند، ساعت  دوازده  نیمه  شب  غذا جلویمان   گذاشتند.  گفتند: »فردا 
صبح  زود زنگ  بزن !« س���اعت  ده  زنگ  زدیم ، هنوز توی  رختخواب  بودند و صدایش���ان  
ازخواب  شبانه   گرفته  بود.  گفتند مراسم  عقد را سر ساعت  شش  انجام  می دهند، پس  از سه  
س���اعت  سرپا ایستادن ، ساعت  نه  شب  شاهد مراسم  عقد شدیم . مهمانان  را ساعت  هشت  
ب���ه  منزل  خود دعوت   کردیم ، عده ای  زمانی  آمدند  که  در حال  جمع   کردن  میز ش���ام  بودیم . 
اس���تدعای  عاجزانه  دارم  بفرمایید اواًل در لوس آنجلس  ساعت  صبحانه  و شام  و ناهار چه  
ساعتی  است ؟ ثانیاً وقتی  انسان  را دعوت  می کنند، باید چند ساعت  دیرتر برود تا عزیزتر 

شود؟ منتظر راهنمایی  شما هستم !

چهارشنبه  19 اکترب 1988
ج���ک  اس���میت  )Jack Smith(، یکی  از نویس���ندگان  لوس آنجلس  تایمز -که  بیش���رت 
نوش���ته هایش انتقادی  و طنزآلود است - در مقاله ای  با عنوان  هش���دار! دارم  از راه  راست  
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منحرف  می شوم  می نویسد: »من  عادت  داشتم  زیاد مطالعه   کنم  و  کتاب  بخوانم . دست کم  دو 
هزار جلد  کتاب  در خانه ام  دارم . هنوز هم   کتاب  می خرم ، ویل   کتاب ها نخوانده  رویهم  انباشته  
می ش���وند.  گاهی  هم   کتابی  را شروع  می کنم  ویل  به  پایان  نمی رسانم . من  از روشنفکرانی  
بودم   که  -در دهۀ  چهل - به ش���دت  در مقابل  خرید تلویزیون  و آوردن  آن  به  خانه  مقاومت  
می ک���ردم . در س���ال  1950، به  اصرار مادرم ،  که  تصور می کرد بچه ه���ای  من  در خانه ای   که  
تلویزیون  نیس���ت  موجودات  بدبختی  بار می آیند، یک  دستگاه  تلویزیون  خریدم . ویل  برای  
تماش���ای  تلویزیون  مقررات  ویژه  و برنامه  و ساعت   گذاشتم .خودم  هم  بیشرت شب ها در اتاق  
نش���یمن  جلوی  تلویزیون  خاموش  به  خواندن   کتاب  می نشستم . آن  زمان  اغلب  برنامه های  

تلویزیون  آموزشی  و اخالقی  بود.
ویل  امروز، نه  تنها تلویزیون  از بابت  نوع  برنامه ها به شدت  مبتذل  شده   که  برای  خود ما نیز چنني  
اتفاقی  رخ  داده  است . من  و همسرم  مانند بسیاری  از امریکایی ها، تبدیل  به  خورۀ  تلویزیون 
 )Couch Potato( ش���ده ایم  و س���لیقه  و ذوقمان  هم  به  شدت  تنزل   کرده  است . می دانم   که  
برنامه های  آموزشی  فراوانی  از تلویزیون  نمایش  داده  می شود. می دانم  شبکه های  عمومی  
)PBS( برنامه های  زندگی  حیوانات ، فرهنگ  و رسوم  مردم  افریقا و آسیا و خاوردور، فیلم های  

مستند جنگ  جهانی دوم  یا اپراها و نمایشنامه های  مشهور را نشان  می دهند. ویل  این  آگاهی  
مانع  از آن  نیست   که  بدون  احساس  عذاب  وجدان ، تلویزیون  را روی  برنامه های   کمدی  لوس  
نیم ساعته ، مسابقات  توخایل  یافیلم های  پلیسی  جنایی  تنظیم   کنیم  و به  تماشای  آن ها بنشینیم .

همني  چند روز پیش ، نوه ام  از س���ختگریی  پدرش  در مورد س���اعات  تماشای  تلویزیون  به  
من  ش���کایت   کرد. هنگامی   که  دهانم  را باز  کردم  تا از پس���رم  خواهش   کنم  به  او اجازه  دهد 
بیش���رت تلویزیون  ببیند، بحث  آن  روز خودم  و مادرم  را به  یاد آوردم ، سرم  را پائني  انداختم  و 

سکوت   کردم . چگونه  آن  جوان  پرشور و شر، این   گونه  از راه  راست  منحرف  شد؟«

پنج شنبه  20 اکترب 1988
وقتی  خدا یک  جو ش���انس  بدهد، جانداری  می شود نهنگ  خاکسرتی   کالیفرنیایی  و اگر 
ندهد، جاندار دیگری  می ش���ود یکی  از  کودکان  دهکدۀ  هاریانای  )Haryana( هند. اگر 
این  جاندار موجود خوش���بختی  باشد به  نام  نهنگ  خاکسرتی   کالیفرنیایی  و در اثر شکمو 
 )Baja( ب���ودن ، دو هفته  دیرتر مهاجرتش  را از آب های  س���رد قطبی  ب���ه  آب های   گرم  باها
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آغاز  کند و در نتیجه  زیر قشری  از یخ  زندانی  شود، صدها انسان  بسیج  می شوند، میلیون ها 
دالر وس���یله  و ابزار ذوب  یخ ، هلیکوپرت،  کشتی  یخ شکن  و ماشني های  دیگر به  قطب  برده  
می ش���وند و  کوشش  شبانه روزی  خستگی ناپذیری  آغاز می شود تا از میان  یخ ها راهی  برای  
رهایی  س���ه  حیوان  دریایی  پیدا شود. البته  معلوم  هم  نیست  پس  از صرف  این  همه  وقت  و 
انرژی  و پول ، این  سه  نهنگ  سالم  به  آب های   گرم   کالیفرنیا برسند یا نه . ویل  چنانچه  جاندار 
مورد بحث ، موجود بخت  برگش���ته ای  باشد به  نام  س���ورکا، یکی  از پانزده  میلیون   کودکی  
خواهد بود  که  در اثر بیماری های  اسهال  خونی ، سل ، سیاه سرفه ، دیفرتی ، سرخک  و آبله  از 
بني  می رود، یا در میان  چهل  در صد  کودکان  جهان  قرار خواهد  گرفت   که  والدینشان  قدرت  
رساندن   کالری  الزم  روزانه  به  بدنشان  را ندارند و دست  به   گریبان   گرسنگی  می شود. اگر این  
موجود با استخوان های  شکننده ای   که از زیر الیه ای  پوست  بریون  زده اند و چشمان  بی رمق  
جستجوگر، از همۀ  این ها جان  سالم  بدر برد-یعنی  جان  سختی  بکند- در دهۀ  پنجم  زندگی ، 
شعلۀ   کم نور حیاتش  خاموش  خواهد شد، چون  متوسط  عمر در شبه قارۀ  هند، پنجاه  و شش  
سال  است . برای  سورکا، تحصیل   کردن  در مدرسه  هم  یک  امر نادر است . اگر با همۀ  این  
شوربختی ها جان  سالم  بدر برد و باقی  ماند، چهار یا پنج   کودک  نگونبخت  دیگر از خود به  
جای  خواهد  گذاشت   که  بازماندۀ  هشت  یا نه  زایمان  هستند و زندگی  ماللتبار آن ها، تکرار 

همان  بیچارگی های  مادر و پدر خواهد بود.
در مقام  مقایس���ه ، آیا ترجیح  نمی دهید نهنگ  خاکسرتی   کالیفرنیایی  باشید تا یک   کودک  

دهاتی  هندی  یا بنگالدشی ؟

جمعه  21 اکترب 1988
س���ر و صدای  لباس  هدیه   گرفنت های  نانس���ی  ریگان ، از طراحان  و خیاطخانه های  بس���یار 
مشهور و  گرانقیمت ، باال  گرفت  و  کار به  زودی  به  ادارۀ  مالیات  و سایر مراجع  دولتی  بازرسی  
خواهد  کش���ید. البته  این  نکته   که  چرا س���ر و صدای  هدیه   گرفنت  خانم  ریگان  حاال در آمده  
-که  دوران  ریاست جمهوری  همسرش  رو به  پایان  است - جای  صحبت  و بحث  دارد، ویل  
ادارۀ  مالیات  بر درآمد امریکا )IRS( به  راس���تی  با  کسی  سر شوخی  ندارد. نانسی  خانم   که  
زن  بسیار شیک پوش  و ولخرجی است ، در مقابل  پرسش  مأموران  ادارۀ  مالیات  بر درآمد  که  
چرا این  هدایا را اعالم  نکرده ، یک  راه  فرار یافته  است . او چنني  استدالل  می کند  که  اغلب  
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این  لباس های هدیه  شده  را به  عنوان  امانت  و قرض می گرفته  و پس  از یک  بار پوشیدن ، به  
طراحان  و مدسازان  یا خیاطان  مشهور امریکایی  پس  می داده  است . آن هایی  را هم   که  پس  
نداده ، به  موزه ها و سایر سازمان های غریانتفاعی  هدیه   کرده  است  تا از آن ها استفاده   کنند. 
خالصه  نانسی  خانم  در  گنجه های  لباس  خود را به  روی  مأموران  مالیاتی  باز  کرده  است  تا 

ببینند  کدامیک  از لباس هایش  را خریده  است  و  کدام ها مال  خودش  نیستند.
یکی  از طراحان  مشهور نیویورکی  در پاسخ  این  سؤال  خربنگاران   که : »آیا قرض  دادن  لباس 
 زنانه  رایج  اس���ت  یا نه ؟« پاسخ  داده  است : »نه  به طور رسمی ! بعضی  از خانم ها  که  خیلی  
به  لباس پوش���یدن  خود اهمیت  می دهند، ویل  بودجۀ   کافی  ندارند، به  بهانۀ  خرید لباس  به  
فروشگاه ها یا خیاطخانه ها می روند، لباسی  می خرند، یک  شب  می پوشند و بعد به  بهانه ای  
آن  را پس  می برند. البته  اگر راز پوشیده  شدن  لباس  برمال شود، برای شان  گران  تمام  خواهد 
ش���د. بانوی  اول  امریکا به  علت  مقامی   که  دارد، مورد توجه  بسیاری  از طراحان  است  و ما 
خوشحال  می شویم   که  لباسمان  را برای  یک  شب  به  او امانت  بدهیم ، چون  بعد خریداران  

بیشرتی  پیدا می کند.«
بیماری  خودنمایی  دارا و ندار نمی شناسد! حتی  زن  رئیس  جمهور امریکا نیز،  که  از ثروتمندان 

 امریکایی  است ، بیش  از قدرت  و توان  مایل  خود می طلبد!

شنبه  22 اکترب 1988
بچه ها موجودات  معصوم ، س���اده  و بی  شیله پیله ای  هستند و افکاری  دست نخورده  و بکر 
و سالم  دارند. هنگامی   که  انسان  با یکی  از این   کوچولوهای   کنجکاو و جستجوگر برخورد 
می کن���د و حرف  می زن���د، از بی گناهی  و صفای  آن ها لذت  می برد، از آنچه  به  ذهنش���ان  
خطور می کند متعجب  می شود واز اینکه  چگونه  با ویژگی هایی  چون  آینده نگری ، مالحظه ، 
مردمداری ، حسابگری  و حفظ  ظاهر به کلی  بیگانه اند به  اندیشه  فرو می رود. راستی  چرا این  
صفات  اکتسابی  به  سراغ  ما انسان های بزرگسال  می آیند تا این  چنني  ضایع  و خرابمان   کنند؟ 
البته  این  تحول  آن چنان  طبیعی  به  نظر می رس���د  که  اگر انس���ان  بزرگسایل  معصوم ، ساده ، 
راس���تگو، بدون  حسابگری  و مالحظه کاری  باشد، حتماً بر او ُمهر دیوانگی ، خل  یا پخمه  

بودن  می زنند و همه  نگران  زندگی  او در اجتماع  بی رحم  می شوند.
ظرف  دو روز  گذشته ، مهمان   کوچکی  در خانه  داشتیم   که  با عوالم   کودکی  خود، دنیایی  نشاط  
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وصفا به  خانۀ  ما -که  سال هاست  بچه هایش  بزرگ  شده اند- آورد. هر حرکت ، هر  گفته  و هر 
واکنش  بنی ، این  پسر  کوچولوی   کنجکاو و پر از سؤال  و پرسش ، برای  یکایک  ما بزرگساالن  
خانه ، تازه  و ش���نیدنی  بود. امشب ، پس  از اینکه  او به  خانۀ  خود بازگشت ، در سر میز شام ، 
همگی  اعرتاف   کردیم  اگر انس���ان ها همان  بی گناهی  و معصومیت  دوران   کودکی  خود را 
حف���ظ  می کردند و در پی  مصالح  مادی  و مالحظ���ات  آن چنانی ، خود را تغیری نمی دادند 

چقدر بهرت بود.



مشاهدات  اروپا

دوشنبه  31 اکترب 1988
هنگامی   که  می گویند اروپا مهد تمدن  و  گهوارۀ  فرهنگ  جهان  است ، حتی  یک  لحظه  هم  
نباید شک   کرد.  کش���ورهای  اروپایی  و مردم  آن  به  راستی  متمدن  هستند و این  را می شود از 
زمني  و آسمان  و در و دیوار شهرها و خیابان ها و  کوچه پس کوچه هایش  فهمید، حس   کرد و 
دید.  گذشته  و تاریخ  پربار این  قارۀ   کوچک  نیز -که  چندین  و چند  کشور را در خود جای  داده  
است - حکایت  از این دارد  که  اروپاییان ، بسیار پیشرت از مردم   کشورهای  دیگر، از تاریکی  و 

جهل  قرون  وسطایی  رایی یافتند و روشنگری  و آزادگی  را برای  انسان ها به  ارمغان  آوردند.
این  احساس  هنگامی  در بیننده  تقویت  می شود  که  از قلب  پیشرفته ترین   کشور صنعتی  جهان ، 
قدم  به  یک  شهر اروپایی  می گذارد و خواه  و ناخواه  و آگاهانه  و ناخودآگاه  شروع  به  مقایسه  

می کند.
اروپاییان ،  گر چه  از نقطه  نظر تکنولوژی  و صنعت  از امریکا عقب  هستند، ویل  در سایر مظاهر 
زندگی ، پیشرفته تر و متمدن تر و با فرهنگ تر هستند. اروپایی  نه  تنها نام  ترا درست  و به راحتی  
تلفظ  می کند  که   کشور ترا هم  می شناسد، تاریخ  سرزمینت  را می داند، با ادبیات  و هرن آنجا 

آشناست  و در مورد رژیم  حاکم  و سیاست  جاری  در آن  اظهار نظر آگاهانه  می کند.
در اروپ���ا اندازه ها، معیارها، ُبعدها و مس���افت ها  کوچک تر و  کمرت از امریکاس���ت . مردم  
بیش���رت در آپارتمان های  تنگ  و تاریک  زندگی  می کنند، اتومبیل های   کوچک  می رانند، از 
مغازه های   کوچک  خرید می کنند.  کم  می خرند،  کم  می خورند و  کم  می پوشند. ریخت  و پاش  
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افراط آمیز امریکایی ها را ندارند، در عوض  س���طح  فکرشان  باالست ، اندیشه شان   گسرتده ، 
معلوماتشان  زیاد و آگاهی هایشان  بسا وسیع تر از امریکایی هاست . اروپایی  هنوز و همچنان ، 
به  هنگام  صرف  قهوۀ  تلخ  و سیاه  خود پشت  میز  کافۀ  سر  کوچه ، روزنامه  و  کتاب  می خواند، 
در مرتو و اتوبوس  با بغل  دستی اش  بحث  داغ  سیاسی  می کند، چشم  به  روی  هیچ   کوتاهی  
و  کمبودی  از جانب  دولتش  نمی بندد و نمی گذارد  کسی  کاله  سرش  بگذارد یا  کاله  از سرش  
بردارد. اروپایی  انسانی  متکی  به  نفس  و متفکر و صاحب  نظر و اندیشۀ  مستقل  است ، در 

حایل   که  امریکایی  دنباله رو و ساده پسند است .

سه شنبه  اول  نوامرب 1988 - وین 
وین  پایتخت  اطریش ، شهر موسیقی  و فرهنگ  و اصالت  است . این  شهر  که  توسط  رومی ها در 
دوهزار سال  پیش  ساخته  شده  است ، سال هاست  به  عنوان  یک  شهر بني المللی  شناخته  می شود 
و یکی از مراکز اصلی  سازمان  ملل  متحد در جهان  است . تمام  ساختمان های  شهر قدیمی  
وین  با خندق های  دور آن  هنوز به  همان  صورت  اولیه  حفظ  شده اند. خانوادۀ  هابسبورگ  
)Habsburg(ها -که  ششصد سال  بر این  سرزمني  حکومت   کردند- مجموعه ای  از ابنیه  و 

آثار باستانی  را در قلب  وین  به جای   گذاشته اند  که  امروزه  هوفب��ورگ  )Hofburg( خوانده  
می ش���ود. وین  و موسیقی ، قرن هاست  با هم  پیوندی  ناگسس���تنی  دارند. در هر  گوشۀ  شهر 
 ،)Hayden(  مجس����مه ای ، نشانی ، نوشته ای  یا ساختمانی  را می بینی   که  ترا به  یاد های���دن
 )Brahms(  ب��رامس ،)Schubert(  شوبرت ،)Beethoven(  بتهوون ،)Mozart(  موزارت
و اسرتاوس  )Strauss( می اندازند. اپرای  دولتی  وین  یکی  از معتربترین  مراکز هرنی  جهان  
است . وین ،  که  زیگموند فروید )Sigmund Freud( پدر علم  روانشناسی  را در خود پرورده  

است ، شهر  کوچک ، تمیز و زیبایی  نیز هست .
شرابخانه های  وین  هم  یکی  از ویژگی های  این  شهر است   که  شب های  این  پایتخت  اروپایی  
را رون���ق  می دهن���د. برای  اولني  بار به  دیدن  وین  رفته ام  و این  ش���هر را بیش  از آنچه  تصور 

می کردم دوست داشتنی  می یابم .

چهارشنبه  2 نوامرب 1988 - وین 
در  کشورهای  اروپایی ، چالش  معماران  و شهرسازان  با یکدیگر و با مردم ، رایج  و همیشگی 
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 اس���ت . مهندس���ني  معمار -که  افراد باذوق ، مبتکر و نوگرا در میانشان  زیاد پیدا می شود- 
آهسته آهسته  دارند شکل  شهرها و پایتخت های  مشهور اروپایی  مثل  وین ، پاریس ، رم ، میالن ، 
زوری���خ  و لندن  را تغیری می دهن���د. هراز گاهی ، در میان  بهت  و حریت  مردم   که  به  دیدار آثار 
باستانی  و س���اختمان های  قدیمی  شهر و نمادهای  تاریخی  فرهنگی  خود عادت   کرده اند، 
بنایی ، پلی ، مجسمه ای  یا مجتمعی  در دل  این  شهرها سر بر می کشد  که  مدت ها مورد بحث  
مردم  قرار می گرید. این  ابتکارها  گاه  نیز به  حق  یا ناحق  صدای  اعرتاض  و فریاد بعضی ها 

را بلند می کند.
هوندرت  واسر )Hundert Wasser( هرنمند نقاش  و مجسمه ساز و معمار مشهور اطریشی ، 
درقلب  شهر وین ، یک  مجموعۀ  آپارتمان  مسکونی  شامل  پنجاه  و دو دستگاه  ساخته  است   که  
از دیدنی های  ش���گفت آور این  شهر به  ش���مار می رود. در این  خانه ،  که  به  نام  خود هرنمند 
خوانده  می ش���ود، تمام  معیارها و قراردادهای  متداول  ساختمانی  زیر پا  گذارده  شده  است . 
نمای  س���اختمان  با رنگ های  تند و درهم  قرمز و بنفش  و زرد،  گاه  آجری ،  گاه  سیمانی ،  گاه  
چوبی ،  گاه  فلزی  اس���ت . روی  سقف  خانه   گنبدهای  متعدد طالیی   کار  گذاشته  شده  است . 
راه پله ها  گاه  از بریون  س���اختمان  و  گاه  از داخل  راهروها می گذرند.  کف  راهروها، حیاط  و 
سالن ها ناصاف  است  و  گودی  و برجستگی  دارد. از بعضی پنجره ها درخت های  بزرگ  بید 
سر بریون   کشیده  است . هر  گوشه  و بخش  این  مجتمع  چیز تازه ای  برای  تماشا و  کشف  دارد.

هوندرت  واسر -  که  نامش  معنی  »صدآب « را می دهد - از طرفداران  پر و پا قرص  فضای  
سبز و طبیعت  است . وی  هم اکنون  در نیوزیلند زندگی  می کند، بیشرت اوقاتش  را به  پژوهش  

می گذراند و با  کشتی  مشهور خود آب های  جهان  را در می نوردد.

پنج شنبه  3 نوامرب 1988 - وین 
 پس  از دی���دار مجموع���ۀ  هافب���ورگ ،  کاخ  ش���ون ب�رون  )Schonbrunn(،  کاخ  ب��ل ودر

 )Belvedere(، موزۀ  هرنهای  ظریف ، موزۀ  فروید و مقر س���ازمان  ملل  متحد، دوس���تی   که  
س���الیان  درازی  اس���ت  در وین  زندگی  می کند، م���ا را به   گورس���تانی  می برد  که  برای  من  
ایرانی  دیدنی  است .  گورس���تان  در ش���هرک  وایدلین���گ  )Weidling( از حومه های  وین  
قرار دارد،  کوچک  و قدیمی  اس���ت  و البه الی  مقربه هایش  پر از درخت  و س���بزه  است . در 
 بخش  شرقی   گورس���تان  به  سنگ  قربی  می رسیم   که  متعلق  به   کنت  جوزف  هامر پورگشتال  



هما سرشار 172

)Josef Hammer Purgestall( از اهایل   گراتس  اس���ت . روی  س���نگ  قرب، در دو طرف  

مقربه  این  دو رباعی  به  خط  و زبان  فارسی  حکاکی  شده  است :
وه   که  هر  گه   که  سبزه  در بستان 

بدمیدی  چه  خوش  شدی  دل  من 
بگذر ای  دوست  تا به  وقت  بهار

سبزه  بینی  دمیده  از  ِگل  من 
و

در اقصای  عالم  بگشتم  همی 
به سر بردم  ایام  با هر  کسی 
تمتع  به  هر  گوشه ای  یافتم 

ز هر خرمنی  خوشه ای  یافتم 
جوزف  هامر،  که  در فاصلۀ  س���ال های 1774 تا 1856 می زیسته ، اولني  مرتجم  اشعار سعدی  
و حافظ  به  آلمانی  اس���ت . این  پژوهشگر عالقه مند یکی  از  کارمندان  سادۀ  وزارت  خارجه  
بود  که  در مأموریت هایش  به  استانبول  و  کشورهای  عربی  به  تاریخ  و ادبیات  شرق  عالقه مند 
می شود و به  یادگریی  زبان  ترکی ، عربی  و فارسی  می پردازد. وی  سال ها  کوشش  می کند تا از 
مرتنیخ  )Meternich( صدراعظم  مشهور اطریش  بودجه ای  برای  تشکیل  بنیاد پژوهش های  
شرقی  دریافت کند، ویل  موفق  نمی شود.  کنت  پورگشتال ، اشراف زاده ای  از آشنایانش  حاضر 
می شود مخارج  این  بنیاد را به  او بدهد به  شرطی   که  نام   کنت  را بر نام  خود اضافه   کند. به  این  
ترتیب  جوزف  هامر تبدیل  به کنت  جوزف  هامر پورگشتال  می شود و با ثروت  حامی  خود 

بنیاد مورد عالقه اش  را به وجود می آورد. 

جوزف  هامر عشق  زیادی  به  ادبیات  فارسی  داشت  و برای  اینکه  مطمئن  شود دو رباعی  مورد 
نظرش  حتماً روی  سنگ  مزارش  حکاکی  خواهد شد، در زمان  حیات  خود شخصاً آن ها را 

می نویسد و آماده  می کند.
در آن  روز سرد، عشق  این  مرد ناشناختۀ  اطریشی  به  فرهنگ  و ادبیات  سرزمني  من ،  گرمای  

مطبوعی  به  بدنم  می بخشد.
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جمعه  4 نوامرب 1988 - وین 
امروز اولني  برف  زمستانی ، در وین  پایتخت  اطریش ، باریدن   گرفت  و سرمای  هوا را به  چهار 
درجۀ  س���انتیگراد زیر صفر رساند. مردم  وین   که  با آب  و هوای  شهر خود آشنایی  دارند، در 
انتظار این  برف  بودند، ویل  عده ای   که  از این  موج  سرما به  شدت  غافلگری شدند، ایرانیان  
اردوگاه ه���ای  پناهندگی  مقیم  وین  بودند. هم اکنون  چندین  هزار ایرانی  متقاضی  پناهندگی  
امریکا در وین  به س���ر می برند  که  بیشرتشان  تحت  نظارت  و سرپرستی  دو مؤسسۀ  پناهندگی  
بزرگ  یعنی   کمیسیون  عایل  امور پناهندگی  سازمان  ملل  و سازمان  یاهاز )Hiaz( و چندین  
مؤسسۀ   کوچک  دیگر هستند. عده ای  نیز بدون  سرپرست  و حامی  در این  شهر به  سر می برند 
تا پاسخ  تقاضای  پناهندگیشان  از سوی  سفارت  امریکا و  کنسول  مسئول  برسد. این  ایرانی ها، 
توس���ط  س���ازمان های سرپرس���تی  خود، در آپارتمان ها یا اتاق هایی  جای  داده  شده اند  که  
نازل ترین  و حداقل  وسایل  آسایش  و زندگی  را دارند. این  آپارتمان ها بسیار قدیمی  هستند 
و در بدترین  شرایط  نظافت  نگهداری  می شوند. بسیاری  در داخل  آپارتمان  خود دستشویی  
و حمام  ندارند و س���اکنان  چندین  آپارتمان  واقع  در یک  طبقه ، از یک  حمام  و دستشویی  
همگانی  بسیار قدیمی  و  کثیف  استفاده  می کنند. به  دعوت  یکی  از جوانان  پناهندۀ  ایرانی  
به  دیدارش  می روم . در یک  آپارتمان  به  مس���احت  تقریباً شصت  مرت مربع ، شامل  یک  اتاق  
خواب  و یک  اتاق  نش���یمن ، شش  دخرت جوان  بني  سنني  هجده  تا سی  سال  ایرانی  را جای 
 داده اند. آپارتمان  تنها یک  شری آب   گرم  دارد  که  به  عنوان  آشپزخانه  و دستشویی  و همه  چیز 
از آن  استفاده  می شود. در تمام  سطح  آپارتمان  شش  تختخواب ، یک  میز و چهار صندیل  به  
فاصلۀ   کم   کنار هم   گذاشته  شده اند و تعدادی  قوطی  به  عنوان  جالباسی  در  گوشه  و  کنار اتاق  
دیده  می شود. یک  یخچال  دس���تی   کوچک  برای  نگهداری  غذا دارند. از تلفن  و رادیو و 
تلویزیون  خربی  نیست . رادیاتور  گرم کنندۀ  آپارتمان  هنوز روشن  نشده  است  و دخرتها با شلوار 
جني ، بلوز بافتنی  پشمی ،  کت  و شال   گردن  زیر لحاف  خزیده اند تا  گرم  شوند. ادارۀ  سرپرستی  

هایاز هنوز برای  روشن   کردن  شوفاژ، دستورالعمل  صادر نکرده  است .
به  هر یک  از این  متقاضیان  پناهندگی  -که  بني  چهار تا ده  ماه  در صف  انتظار پاسخ  خواهند 
ماند- روزانه  هفتاد و پنج  شیلینگ  اطریشی ، یعنی  معادل  شش  دالر خرج  خورد و خوراک  
می دهند. ماهی  هزار و هش���تصد شیلینگ ، معادل  صد و پنجاه  دالر برای  هر نفر پول   کرایۀ  
آن  فضا را حساب  می کنند  که  رویهمرفته   کرایۀ  آن  آپارتمان  را به  ماهی  نهصد دالر می رساند. 
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برای  سایر مخارجشان  -مثل  دارو و بیماری  و ایاب  و ذهاب - نیز مقداری  در نظر می گریند. 
جمع  این  ارقام  را از منس���وبی   که  در امریکا تعهد مایل  سرپده  است  طلب  می کنند و تا این  
تعهد و ضمانت  مایل  و جمع  مخارجی   که  برای  پناهندگان  باال می آورند را از شخص  ضامن  

در امریکا نگریند، پناهنده  را راهی  امریکا نمی کنند.
در هر حال ، ش���رایط  زندگی  غالب  این  متقاضیان  پناهندگی  اس���فبار و تحقریآمیز است  و 
دل  ه���ر بیننده ای  را س���خت  به  درد می آورد. مع هذا، این   گروه  ایرانیان  -که  بیشرتش���ان  با 
پرداخت  دویست  هزار تا نیم  میلیون  تومان  پول  از مرز پاکستان  یا ترکیه  فرار  کرده اند و به  وین  
رسیده اند- روحیه ای  قوی  و مقاوم  دارند و همگی  فکر می کنند  که  با پشت  سر  گذاردن  این  
مشکالت  و  گرفنت  اجازۀ  ورود به  امریکا، درهای  بهشت  به  رویشان  باز می شود و غرق  ناز 
و نعمت  خواهند ش���د. اگر این ها بدانند  که در غرب  نیز خربی  نیست  -که  پس  از ورود به  

امریکا متوجه  می شوند- قطعاً این  چنني  نامالیماتی  را به راحتی  تحمل  نخواهند  کرد.
در س���ازمان های سرپرستی  پناهندگان ، ش���یوۀ  مقابله  با متقاضیان  پناهندگی  ایرانی  به طور 
محسوسی  بدتر از برخورد با پناهندگان  روسی  و افغانی  و سایر  کشورهای  اروپایی  و آسیایی  
اس���ت . در حایل   که  پناهندگان  روسی  حداکثر تا دو ماه   کارشان  سامان  می گرید و به  امریکا 
فرس���تاده  می شوند، با ایرانیان  بد رفتار می کنند و این  شکایت  غالب  متقاضیان  پناهندگی  
است . رس���یدگی  به  پروندۀ  پناهندگی ایرانی ها ماه ها به  تأخری می افتد،  کسی  پاسخ  پرسش  
آن ه���ا را نمی دهد و با زننده ترین  وضع  با آن ها بگومگو می کنند. در این  میان ، پارتی بازی  
و پرداخت  رش���وه  برای  تسریع   کار به شدت  رواج  دارد. دخرتان  و پسران  جوان  ایرانی  -که  
بیشرتش���ان  در سن  و س���ال  تحصیل  هس���تند- ماه ها از وقت  خود را در وین  به  بطالت  و 
خیابانگردی ، تجمع  در پاتوق های  مختلف  غالباً نامناسب  )مثل  راهروهای  زیرزمینی  و مرتو، 
میدان های  تفریحی ، شرابخانه ها،  کازینوها، مغازه ها و فروشگاه هایی   که  ماشني های  فوتبال  
دس���تی  دارند( می گذرانند و درس  و مدرس���ه  را به   کلی  فراموش   کرده اند. سرگرمی  بزرگ  
این  بچه ها سیم   کردن  در سوراخ  تلفن های  عمومی  وین  است  برای  مکالمۀ  رایگان  با اقوام  
و دوستان  خود در سایر  کش���ورها. این   کار  گهگاه  نیز به  درگریی  پلیس  با آن ها می انجامد. 
حدود یک  ماه  پیش  پلیس  وین  در یک  یورش ، پنجاه  جوان  ایرانی  را،  که  چند تنشان  در حال  
اس���تفادۀ  غریقانونی  از تلفن  عمومی  بودند، دستگری  کرد. بزرگ ترها هم  عصرها در میدان  
معروف  ش���وئدن  پالتس  )Scheweden Platz( زیر سرپوش  و طاق نمای  ورودی  مرتوی  
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این  میدان   که  به  پل  تجریش  ایرانی ها شهرت  دارد، تجمع  می کنند، از یکدیگر اطالعات  و 
آگاهی  می گریند، همدیگر را دلداری  می دهند و رؤیای  امریکا به  ویژه  لوس آنجلس  را در سر 
می پرورانند. عده ای  از ایرانیان  نیز، پنج شنبه  شب های  هر هفته ، در محلی   که   کلوپ  خوانده  
می شود جمع  می شوند و به  تماشای  فیلم  و خوردن  شام  دسته جمعی  می پردازند  که  البته  بابت  

استفاده  از این  برنامه  باید نفری  شصت  شیلینگ  یعنی  معادل  پنج  دالر برپدازند.
شب   گذشته  عدۀ  زیادی  به  تماشای  فیلم  رضا موتوری  با شرکت  بهروز وثوقی  رفته  بودند. من  
هم  برای  تهیۀ   گزارش  به  این  باشگاه  رفتم  ویل  مسئوالن  سازمان  هایاز، پس  از یک  ساعت  
انتظار با خشونت  و بدرفتاری  از داخل  شدن  من  جلوگریی   کردند و دلیل  آن  را مخالفت  با 

تهیۀ  هر نوع  گزارش  از اوضاع  ایرانیان  در رابطه  با این  سازمان  ذکر  کردند.
متأسفانه  با وجود این  همه  س���ازمان  و مؤسسۀ  ریز و درشت  غریانتفاعی  ایرانی  موجود در 
لوس آنجلس ،  که  مدیران  و هیأت  امنا و رؤسایش  مدعی  رسیدگی  به  اوضاع  ایرانیان  سرگردان  
خارج  از  کش���ور هستند، هیچ  نماینده  یا راهنما یا مددکاری  از سوی  این  مؤسسات  در این  
ش���هر وجود ندارد  که  راهنمایی  یا  کمکی  به  این  پناهندگان  س���رگردان  بکند. به  همني  دلیل  
هم  چند مؤسسۀ  سرپرستی  پناهندگان  و آوارگان  امریکایی  یا بني المللی   که  این  مهم  را انجام  
می دهند، از اعمال  هیچ گونه  تبعیضی  نسبت  به  ایرانیان  خودداری  نمی کنند. این  مؤسسات  
از وجود آوارگان  و پناهندگان  برای  باز  کردن  یک  دکان  یا ناندانی  برای  خود و  کارمندانشان  
سود می جویند و با  گرفنت  پول  و تحت  فش���ارگذاردن  پناهندگان ،  کاری  را برای شان انجام  
می دهند  که  خود آن ها قادر به  انجام  دادنش  هستند: تقاضای  پناهندگی  و صرب  کردن  برای  

دریافت  پاسخ .

یکشنبه  6 نوامرب 1988 - وین 
در طول  تاریخ ، تمدن های  بزرگ ، همواره  در س���احل  رودخانه های  پر آب  جان   گرفته اند و 
این  انتخاب  چندان  بی دلیل  نبوده  است .  گذش���ته  از نیاز بشر به  آب  رودخانه  برای  حمل  و 
نقل ، آبیاری ، تعیني  حد و مرز و حفاظت  و امنیت ، عبور رود از میان  یک  شهر، همواره  به  آن  
 )Thames( شهر هویت  و شخصیتی  می دهد  که  یگانه  و تک  باقی  می ماند. رودخانۀ  تیم�ز
 در لندن ، رود س���ن )Seine( در پاریس ، رود دان���وب  )Danube( در وین ، رود فیومه  آرنو 
)Fiume Arno( در فلوران���س  و بس���یاری  دیگر  ک���ه  هم اکن���ون  به ص���ورت  جاذبه های  



هما سرشار 176

جهانگردی  مورد اس���تفاده  قرارمی گریند، ش���اهد چه  ماجراهایی  بوده اند! در این  شهرها، 
غالباً تورهای   گردشی  مختلفی  را روی  رودخانه  ترتیب  می دهند و سعی  می کنند ویژگی های  
فرهنگی  - هرنی  شهر را به   گونه ای  با این گردش ها در هم  بیامیزند. زیباترین  این  ابتکارها، 
تور نیمه  روزۀ  دیدار از رود دانوب  و جنگل های  وین  یا Wienner Wald اس���ت . در طول  
راه ، زیباترین  آثار موسیقی   کالسیک  آهنگسازان  اطریشی  و آلمانی   که  به خاطر طبیعت  اطریش ، 
زیبایی  رود دانوب  و رنگ آمیزی  اعجاب آور جنگل های  وین  ساخته  شده  است ، در داخل  
اتوبوس  پخش  می ش���ود. در هر نقطه ای   که  یادگاری  یا اثری  )خانه ، محل  کار،  گردش���گاه ، 
مقربه ( از آهنگسازی  دیده  می شود، قطعه ای  از موسیقی  او نیز همزمان  به   گوش  می رسد. در 
پایان  بازدید نیم روزه ، هنگامی   که  در  کرانۀ  دانوب  در حرکت  هستیم ، والس  زیبای  دانوب  آبی  

اثر یوهان  اسرتاوس  روز تعطیل  زیبای  ما را به  پایان  می رساند.

سه شنبه  8 نوامرب 1988 - پاریس 
با نزدیک  ش���دن  آخرین  دهۀ  قرن  بیس���تم  و با برنامه های  متعددی   که  برای  نزدیکی  بیشرت 
اقتصادی   کش���ورهای  اروپایی  و یکپارچه  شدن  آن ها در سال  1992 در دست  اجراست ، این  
نکته   که  در  کدام  کش���ور  کدام   گروه  یا شخص  بر سر  کار اس���ت  بیش  از هر وقت  دیگر حائز 
اهمیت  و قابل  توجه  به  نظر می رسد. در انتخابات  ریاست  جمهوری  امریکا، تنها مردم  امریکا 
ش���رکت  ندارند  که  مردم  کشورهای  اروپا و آسیا و افریقا نیز سهیم  هستند. تنها مردم  امریکا 
نیستند  که  نگرانند ببینند حکومت  آینده  و رئیس  جمهور برگزیده شان  چه  برنامه ای  برای  آن ها 
دارد  که  مردم  سایر  کشورها نیز چشم  به  او دوخته اند. البته  انتخابات  در  کشورهای  ابرقدرت  
و صنعتی  جهان  همواره  برای  سایر  کشورها پراهمیت  است . ویل  امروزه ، انتخابات  یا وقایع  
سیاسی  مختلف  در  کشورهای   کوچک تر، در  کشورهای  در حال  رشد و  کشورهای  جهان  سوم  
نیز برای  مردم  دیگر نقاط  جهان  یک  پدیدۀ  قابل تأمل  و تفکر است . انتخاب  بی نظری بوتو 
در پاکستان ، حوادث  سیاسی   کرۀ  جنوبی ، انتخابات   کانادا، انتخابات  اسرائیل ، وقایعی   که  در 
الجزایر و مصر و ایران  می گذرد، همه  و همه  انسان ها را در  گوشه  و  کنار جهان  به  بازی  حدس  
و یقني  و پیش بینی  و پیشگویی  واداشته  است . آن هایی   که  سرشان  برای  بازی های سیاسی  درد 
می کند این  اطالعات  را چون  قطعات  موزائیک  در  کنار هم  می گذارند تا تصویری  روشن  
از اوضاع  و احوال  امروز و فردای  جهان  را به  دس���ت  آورند. به  همني  دلیل ، امشب -یعنی  
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همزمان  با برگزاری  انتخابات  ریاست  جمهوری  امریکا- سه  شبکۀ  تلویزیونی  فرانسه  تا پاسی  
از نیمه شب ،  گزارش های  مصور زندۀ  انتخابات  را از نقاط  مختلف  امریکا برای  مردم  فرانسه 
 پخش  می کنند. بسیاری  از مفسران  سیاسی  نیز نتایج  خوب  یا بد انتخاب  شدن  جورج  بوش 

 )George Bush( و مایکل  دوکاکیس  را مورد تجزیه  و تحلیل  قرار می دهند.

چهارشنبه  9 نوامرب 1988 - پاریس 
این  روزها، دو  کتاب  از پر فروش ترین   کتاب های  فرانس���ه  به  شمار می روند  که  یکی  از آن ها 
جایزۀ  سال  1988 انجمن  ناشران  فرانسه  را نیز به  خود اختصاص  داده  است . هر دو  کتاب  از 
زبان  دیگر ترجمه  شده اند و هر دو در رابطه  با  گوشه هایی  از تاریخ  و  گذشتۀ  ایران  هستند.  کتاب  
سمرقند )Samarkand( نوشتۀ  امني  مألوف  )Amine Maaloof( نویسندۀ  مشهور عرب  
و برندۀ  جایزۀ  انجمن  ناش���ران  فرانسه  آمیخته ای  خواندنی  از ایران  دورۀ  عمر خیام  و حسن  
صباح  از یکس���و و مشرق  زمني  اواخر قرن  نوزدهم  و اوایل  قرن  بیستم  از سوی  دیگر است . 
امني  مألوف  در آغاز  کتاب خود به نقل  از ادگار آلن پو )Edgar Allan Poe( می نویسد: »و 
حاال نگاهت  را روی  سمرقند بگردان . آیا ملکۀ  روی  زمني  نیست ؟ مغرور و سرکش  بر فراز 

سایر شهرها و سرنوشت  سایر شهرها در دستان  او؟«
کتاب  الموت  )Alamut( نوشتۀ  والدیمری بارتول  )Vladimir Bartol( نویسندۀ  یوگسالو، 
سرگذشت  حسن  صباح  و فداییان  اوست   که  در سال  1938 نوشته  شده  ویل  ترجمۀ  آن  امسال ، 
یعنی  پنجاه  سال  بعد، انتشار یافته  است . این   کتاب  به  یکی  از زبان های  ناشناختۀ  اروپایی  به  
نام  سلوون  )Slovene( نوشته  شده  است  -که  در یکی  از نواحی  یوگسالوی  توسط   گروهی  
معدود تکلم  می ش���ود- و به  همني  علت  سال ها برای  جهانیان  ناشناس  مانده  بود. مرتجم  
این   کتاب  -که  به  زبان  س���لوون  و فرانسه  آشنایی  دارد- اواخر دهۀ  هشتاد را بهرتین  زمان  
برای  انتشار آن  می داند، ویل  معتقد است   گسرتش  و نفوذ مذهب های  افراطی  در دهۀ  اخری 

می تواند تصویر و بازتاب  حوادثی  نظری حکایت  حسن  صباح  و پریوان  او به شمار رود.
هر قدر اروپایی ها دس���تاورد هرنمندان ، نویس���ندگان ، آهنگس���ازان  و آثار فرهنگی  و هرنی  
سایر  کشورها -به ویژه  مش���رق  زمني  و افریقا- را مورد استقبال  قرار می دهند، افراد عادی  
خارجی  را در  کشور خود نمی پذیرند. یک  خارجی  مهاجر یا پناهنده  در  کشورهای  اروپایی  
همواره  خارجی  می ماند و حقوقی  در حد یک  شهروند درجۀ  دو خواهد داشت . از این  بابت  
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نیز بني  اروپا و امریکا تفاوت  فاحش  وجود دارد. در امریکا خارجیان  به  داخل   کشور پذیرفته  
می شوند، جذب  می گردند واگر بخواهند امریکایی  می شوند، ویل  آثار هرنمندان  خارجی  

اقبال  چندانی  نمی یابند.

پنج شنبه  10 نوامرب 1988 - پاریس 
مردم  فرانسه ،  که  سال های سال  در مقابل  نفوذ دستاوردهای  امریکایی  به   کشور خود مقاومت 

 می کردند، امروز به گونه ای  محسوس  شیفتۀ  برخی  از این  مظاهر شده اند. نسل  جوان  فرانسه  

از س���رمیز غذاخوری  سنتی  اروپایی  برخاسته  و به  پشت  پیشخوان های  غذاهای  حاضری  و 

لقمه ای  )Fast Food( پناه  برده  است . همربگر، سیب  زمینی  سرخ   کرده  و  کوکاکوال به  مذاق  

جوانان  فرانسوی  خوش آمده  اس���ت ، ویل  پدر و مادرها و بزرگساالن  در مقابل  این  پدیده  

اخم  به  چهره  می آورند و حالتی شبیه  تهوع  به  صورت  خود می دهند. فرانسوی  جوان   که  راز 

راحت طلبی  امریکایی  را دریافته  است ،  کفش  ورزشی  به پا می کند، شلوار جني  و تی شرت  

می پوش���د و نسل  قبل   که  هنوز با  کت  و ش���لوار و  کراوات  یا  کت  و دامن  و شال   گردن  و  گل  

سینه  و بلوز ابریش���می  در خیابان ها می گردد، زیر لب  این  بی قیدی  را لعنت  می کند. نسل  

جوان  آبجو س���ر می کش���د و راه  می رود ویل  پدر و مادرش  هنوز بر سر انتخاب  رستوران ، 

نوع  شرابی   که  با غذای  ظهرشان  جور درآید با هم  بحث  و تبادل  نظر می کنند. نسل  جوان  

به س���رعت  به  سوی   کمپیوتر جذب  شده  است  و ماشني  حس���اب  در جیب  دارد، ویل  پدر و 

مادرش  هنوز روی  یک  ورقۀ   کاغذ جمع  و تفریق  می کنند و با وحشت  به  این  جعبۀ  جادویی  

ناآشنا می نگرند. نسل  جوان  فرانسه  دیگر زبان  پدر و مادر را حرف  نمی زند. پراندن   گهگاه  

لغات  انگلیسی در میان  جمله ،  کوتاه   کردن   کلمات ، به   کار بردن  حروف  اول   کلمات  به  جای  

خود  کلمات  برای  دانشجویان  امری  عادی  شده  است ، در حایل   که  پدر و مادرها هنوز در پیچ  

و خم  قواعد دستوری  زبان   گری  کرده اند. اگر در  گذشته  فرانسوی ها جز زبان  مادری  خود زبان  

دیگری  حرف  نمی زدند، امروز چاره ای  جز یادگریی  انگلیسی  ندارند و این   کار را نیز با اکراه  

می کنند. ماهوارۀ  ارتباطی  به  سرزمني  عزیزشان  حمله   کرده  است . پدر و مادرها -همزمان  با 

من  و شما- اخبار شبکۀ  سی ان ان  را تماشا می کنند و فرزندان  جوانشان  به  آوای   گوشخراش  

ام تی وی  )MTV( می رقصند و مرحوم  ژنرال  دوگل  را در قربش  می لرزانند.
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جمعه  11 نوامرب 1988 - پاریس 
در میدان  بزرگ  مقابل  در ورودی  موزۀ  لوور )Louvres(، چند معمار فرانس���وی  سه  هرم  
فلزی  و شیش���ه ای  بزرگ  ساخته اند. هرم  اصلی  به  بلندی  خود س���اختمان  لوور و دو هرم  
دیگر  کوچکرت هستند. هرم  بزرگ ، در ورودی  موزۀ  جدید زیرزمینی  لوور است . این  هرم ها 
پس  از اجرای  طرح  پر سر و صدا و جنجال برانگیز مجتمع  پمپیدو  که  نمای  آن  هم  از شیشه  و 
فلز است ، بحث  روز فرانسوی هاست . عدۀ  زیادی آن  را یک  وصلۀ  ناجور و زشت  می دانند 
و  گروهی  از تضاد معماری  جدید و قدیم  در  کنار یکدیگر تعریف  می کنند.  گروهی  نیز وزیر 
فرهنگ  را به  استیضاح  و سؤال   کشیده اند، از او در مورد این  بنای  بی قواره   که  نمای  ورودی  
موزۀ  قدیمی  لوور را  کور  کرده  است  توضیح  می خواهند و از قرار به  این  زودی  هم  دست  از 

سرش  بر نخواهند داشت .
مردم  فرانسه  خدای  اعرتاض ، مخالفت  و اظهار نظر هستند و همیشه  در مقابل  دستکاری  آثار 
باستانی  مقاومت  می کنند. حتی  چندین  سال  پیش   که  شهردار پاریس  تصمیم   گرفت  نمای 

 ساختمان های  سیاه  شدۀ  این  شهر را تمیز  کند با مخالفت های  فراوانی  روبه رو شد.
اما، در این  زمینه ، من  هم  با پاریسی ها موافقم . این  هرم ها وصله های  ناجوری  هستند.

شنبه  12 نوامرب 1988 - پاریس 
ایرانی های  برون مرزی ، با توجه  به  محل  اقامت  و محیط  زیست  خود و با در نظر  گرفنت  ُبعد 
مسافت ، از هم  دور و بیگانه  شده اند. ما ساکنان  لوس آنجلس ، زبان  ایرانیان  شرق  امریکا را 
با  کمی باال و پائني  می فهمیم ، ویل  با یک  ایرانی  مقیم  لندن ، فرانسه ، فرانکفورت ، ژنو یا وین  
تقریباً بیگانه  شده ایم . ایرانیان  اروپانشني  همان  قدر با ما ایرانیان  ساکن  امریکا تفاوت  روحیه  

و روش  و منش دارند  که  یک  اروپایی  با امریکایی .
هر یک  از ما، تحت  شرایط  محیط  زیست  خود و در اثر نفوذ فرهنگ  میزبان ، روش  زندگی 
 خاصی  در پیش   گرفته ایم . ایرانیان  اروپانش���ني  به طور متوسط  بیشرت از ما  کتاب  می خوانند، 
بهرت از ما در جریان  وقایع  روز قرار دارند و قانع تر هس���تند. س���طح  زندگی  آن ها رویهمرفته  
از س���طح  زندگی  ایرانیان  امریکا پائني تر است  و از این  بابت  احساس  شرمندگی  نمی کنند. 
در اروپا،  کمرت ترا به  خانه ش���ان  دعوت  می کنند و بیشرت دوست  دارند با یک  فنجان  چای  
یا قهوه ، در یک   کافۀ   کوچک  -که  پاتوقش���ان  اس���ت - س���اعت ها با تو از هر دری  سخن  
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بگویند. ایرانیان  اروپا سیاسی تر از ایرانیان  امریکا هستند و بیشرت به  فکر ایران  و آنچه  در آنجا 
می گذرد. ایرانیان  امریکا، به  ویژه  ما لوس آنجلس نشینان ، نقل  محفلشان  هستیم . از زندگی  
ما، از بی خیایل  ما، از مهمانی ها و  کنسرت ها و تعداد برنامه های  رادیو و تلویزیون  و مجالت  
فارسی  زبان  به  طنز و  کنایه  حرف  می زنند و آخر هم  به  شوخی  می گویند: »دارندگی  است  و 

برازندگی ! دالرهای  پشت  سبز امرپیالیستی  نوش  جانتان !«

دوشنبه  21 نوامرب 1988
ادوارد ال  پالم���ر )Edward L. Palmer(، اس���تاد روانشناس���ی  و پژوهش���گر برنامه های  
تلویزیون  در دانش���گاه  آکسفورد )Oxford(، اخریًا  کتابی  منتشر  کرده  است  به  نام  تلویزیون  
و بچه های  امریکا: بحران  بی توجهی   که  هشداری  است  تکان دهنده . به   گفتۀ  این  پژوهشگر: 
»هنگامی   که   کودکان  امریکایی  از دبریستان  فارغ التحصیل  می شوند، به طور متوسط  هفده  
هزار س���اعت  از وقت  خود را در مقابل  صفح���ۀ  تلویزیون   گذرانده اند در حایل   که  چهارده  
هزار س���اعت  از وقتشان  در مدرسه   گذشته  است . پس  از خواب ، تماشای  تلویزیون  بیشرتین  
ساعات  عمر یک  نوجوان  زیر هجده  سال  را به  خود اختصاص  می دهد.« شاید نام  ادوارد 
 )Sesame Street(  پالمر چندان  نام  آشنایی  نباشد، ویل   کسی  نیست   که  نام  سسامی  سرتیت
را نش���نیده  باش���د. ادوارد پالمر شخصی  است   که  -بیست  س���ال  پیش  در نیویورک - به  
یاری   گروهی  برنامه ساز تلویزیونی  شتافت  و با ارائۀ  طرحی  نوین  پایه های  ساخنت  یک  برنامۀ  
تلویزیونی  را ریخت   که  تا امروز مهم ترین  برنامۀ  آموزشی  و سرگرم کنندۀ  تلویزیون  نام   گرفته  

است .
هنگامی   که  چنني  ش���خصی ، پس  از بیس���ت  س���ال  تجربه  و پژوهش  به  ص���دا در می آید 
و فری���اد می زند: »م���ردم  امریکا را باید تکان  داد!« ی���ا از »آبروریزی  ملی  در برنامه های  
تلویزیونی   کودکان  در امریکا« س���خن  می گوید باید به  او  گوش  داد. پالمر سنگني ترین  بار 
این   گناه  را روی  دوش  مسئوالن   کمیس���یون  فدرال  ارتباطات  )FCC( می گذارد و از این   که  
این  عده  نس���بت  به  برنامه های  بچه ها بی تفاوت  و بی توجه  هستند و برنامه سازی  بیشرت به  
دست  شرکت های  فیلم سازی  افتاده  است ،  گله  دارد. در این  کتاب ، پالمر به  اعرتاض نامه ای  
اشاره  می کند  که  از سوی  بعضی   گروه های  غریانتفاعی  به  اف سی سی  رسیده  و سیزده  سال  
اس���ت   که  در اتاق های  این  س���ازمان  از این  اتاق  به  آن  اتاق  فرستاده  می شود. در این  نامه ، 
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از مس���ئوالن  خواسته  شده  است  برای  پخش  آگهی  در برنامه های   کودکان  محدودیت ها و 
قوانینی  بگذارند. جالب ترین  بخش   کتاب ، مقایسه ای  است   که  پالمر بني  برنامه های  تلویزیونی  
امریکا و اروپا می کند. وی  از طرح  پرداخت  حق  جواز سالیانه  برای  داشنت  تلویزیون  در خانه  
توسط  اروپاییان  و استفاده  از این  بودجه  برای  ساخنت  برنامه های   کودکان  تمجید می کند و آن  
را الگوی  قابل  اجرا و بسیار مفیدی  برای  رهانیدن  بچه های  امریکایی  از غرقاب  برنامه های  

تجارتی  تلویزیونی  کودکان  به  شمار می آورد.

سه شنبه  22 نوامرب 1988
در بیس���ت  و پنجمني  س���الگرد ترور جان  اف   کندی  )John F. Kennedy( رئیس جمهور 
امریکا، آنچه  تقریباً همسان  عظمت  فاجعۀ  قتل  یک  رئیس جمهور مورد بحث  قرار  گرفت ، 
نقش  تلویزیون  و رسانه های  همگانی  در لحظات  بحرانی  تاریخ  یک  ملت  بود. در بیست  و 
دوم  نوامرب سال  1963 با مرگ  جان  اف   کندی ، اخبار زندۀ  شبکه های  تلویزیونی  امریکا متولد 
شد و تلویزیون  -به  عنوان  یک  وسیلۀ  خربرسانی  فوری - مردم  جهان  را شاهدان  عینی  وقوع  

رویدادها، وقایع ، فجایع  و تراژدی های  تاریخی  ساخت .
البته  پخش  برنامۀ  ضبط  نش���ده  و به  اصطالح  زندۀ  تلویزیونی   کار تازه ای  نبود. برنامه های  
تلویزیون���ی  -در آغاز اخرتاع  ای���ن  پدیده - همگی  زنده  پخش  می ش���دند، ویل  حضور 
واحدهای  سیار خربی  در مرکز وقوع  خرب، پخش  مستقیم  از تلویزیون  و ثبت  لحظات  تاریخی  
-در ربع  قرن  پیش - با مرگ  جان  اف   کندی  اهمیتی  ویژه  یافت . آنچه   که  امروز به عنوان  خرب 
از شبکه های  تلویزیونی  پخش  می شود و ظرف  چند دقیقه  از چهار  گوشۀ  جهان   گزارش  و فیلم  
خربی  می رسد، شاید چندان  خارق العاده  و استثنایی  به  نظر نیاید. ویل  در مقایسه  با روش  

خربرسانی  ربع  قرن  پیش  تفاوت  محسوسی  را نشان  می دهد.
امروز یک  فیلم  مستند نود دقیقه ای  از چگونگی  پخش  خرب و  گزارش  مرگ   کندی  را تماشا 
می کردم . تلویزیون  س���ال  1963 در مقایس���ه  با تلویزیون  ربع  قرن  بعد، پدیده ای   کودکانه  و 
وسیله ای  ضعیف  برای  پیام رسانی  بود. با وجود این ، تصاویر تلویزیونی  و  گزارش های  خربی ، 
در آن  لحظات  بحرانی ، نقش  بس���یار مهمی  در آرام   کردن  مردم  و از بني  بردن  وحش���ت  و 
هراس  آنی  آن ها بازی   کرد  که  هرگز نباید نادیده   گرفته  ش���ود. در بیس���ت  و دوم  نوامرب 1963 

تلویزیون های  امریکا برای  سه  روز وسیلۀ  همبستگی  مردم  این   کشور شدند.
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چهارشنبه  23 نوامرب 1988
مدت هاست ، بر اساس  خربهای  اقتصادی  رادیو تلویزیون ها، ین  ژاپن   گوی  سبقت  را از سایر 
ارزهای  خارجی  ربوده  و از نظر ارزش  برابری  با دالر، یکی  از قوی ترین  پول های  خارجی  
شده  است . ظهور امرپاطوری  اقتصادی  ژاپن  و موجودیت  شکوفا و پیش روندۀ  آن ، به دنبال  
بحران  اقتصادی  هفتم  مه  1987 یک  خطر جدی  به ش���مار می رود  که  دولتمردان  امریکا و 

سایر  کشورهای  غربی  به هیچ  عنوان  آن  را دست   کم  نمی گریند.
واقعیت  این  است   که  امریکا همواره  از دو صفت  وفاداری  و انتقامجویی  ژاپنی  وحشت  داشته 
 است . ژنرال  مک  آرتور )MC. Arthur( و یارانش ، پس  از جنگ ، قوانني  زیادی  در ژاپن  به  
 )Kabuki(  اجرا درآوردند  که  یکی  از آن ها ممنوعیت  اجرای  یک  نمایشنامۀ  حماسی   کابوکی
به  نام  چوش���ني   گورا )Chushin Gura( بود. )کابوکی  نمایش���نامه های  سنتی  ژاپنی اند  که  
همراه  با رقص  و آوازهای  ویژه ای  اجرا می شوند و هرنپیشگانش  همگی  مرد هستند.( این  
نمایش���نامه   که  با الهام  از یک  واقعۀ  تاریخی  قرن  هجدهم  نوشته  شده  است ، حکایت  یک  
اشراف زادۀ  ژاپنی  به  نام  آسانو )Assano( است   که  نقشۀ  قتل  اشراف زادۀ  دیگری  به  نام   کرا 
)Kera( را می کشد و در حمله ای  به  او قصد جانش  را می کند، ویل  نقشه  نافرجام  می ماند 

و  کرا زخمی  می شود. هنگامی   که  شوگان ) Shogun( وقت  )یعنی  فرماندۀ   کل  قوای  ارتش  
ژاپن  و حکمران  ضمنی ( از توطئۀ  غریاخالقی  آسانو آگاه  می شود به  او حکم  می کند  که  طبق  
رسم   کهن  ژاپن  خودکشی   کند، آسانو این  فرمان  را انجام می دهد، ویل  به  دنبال  خودکشی  او، 
چهل  و شش  سامورایی  زیردستش  بدون  ارباب  و سرپرست  می مانند. این  چهل  و شش  تن ، 
س���ال ها نقشۀ  انتقام  از  کرا را می کشند. عاقبت  در یک  شب  زمستانی ، به خانۀ  او می ریزند 
و وی  را به  قتل  می رس���انند و به  این  ترتیب  به  آرزوی  ارباب  خود -پس  از مرگش - جامۀ  
عمل  می پوشانند. پس  از آن ، شوگان  به  این  چهل  و شش  تن  اجازه  می دهد  که  با خودکشی  

دسته جمعی  با شرافت   بمریند.
این  داستان  برای  ژاپنی ها یک  حماسۀ  ملی  است  و با فرهنگ  غنی  ژاپن  درهم  آمیخته  است . 
پس از جنگ  جهانی  دوم ، قوای  متفقني   که  نمی خواستند ژاپنی ها همچنان  به  انتقام جویی  
ارزشی  واال بنهند و در صدد انتقام   گرفنت  از شکست  خود برآیند، اجرای  این  نمایشنامه  را 

ممنوع   کردند.
امروز حماسۀ  چوشني   گورا بار دیگر در میان  نمایش های   کابوکی  ژاپن  روی  صحنه  می رود 
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وحتی  به  صورت  باله ، نمایشنامۀ  عروسکی ، فیلم  و  کتاب  نقاشی  مصور نیز دیده  می شود. در 
بارۀ  این  نمایشنامه  می گویند: »کمرت دیده  شده  است   که  داستانی  این  چنني  ملتی  را به  خود 

جذب   کند.«
در  کشوری   که  حماس���ۀ  چوش���ني   گورا چنني  با فرهنگش  درهم  آمیخته  است ، تصور اینکه 
 امرپاطوری  با عظمت  ژاپن ، به  دنبال  شکست  در جنگ ، پایه هایش  متزلزل  شود بعید به  نظر 
می رسید. ژاپنی  ملت  مغرور و متحدی  است   که  پس  از چهار دهه ، خفت  شکست  نظامی  و 

اشغال  خارجی  را از یاد نربده  و با برتری  صنعتی  و اقتصادی  به  جربان  آن  برخاسته  است .

پنج شنبه  24 نوامرب 1988
هر چه  فریاد می زنم : »این  برنامه های  ریز و درش���ت  سازمان  زنان ، آزادی  زن ، نهضت های  
رهایی  زنان  و از این  قبیل  فقط  برای  دلخوشی   گروهی  از زنان  به وجود آمده  است   که  بیش  
از س���ایرین  نسبت  به  ظلم  و ستمی   که  بر زن  می رود حساسیت  دارند، می گویند: »تو انسان  
بدبینی  هستی !« هر چه  می گویم : »هیچ  مردی  از آگاه  شدن  و رهایی  و آزادی  زن  خوشش  
نمی آید!« می گویند: »تو زیادی  غر می زنی !« هر چه  می گویم : »زن  عروس���کی ، پش���ت  
ویرتینی ، آرایش   کرده  و رس���ول  جوامع  مصرفی  بیشرت باب  دندان  جهان  مردساالر است .« 
می گویند: »مگر چه  دیده ای   که  این  حرف ها را می زنی ؟« بفرمایید! نمونه اش  سخنان  امروز 
دبری  کل  سازمان  ملل  متحد  که  بر مسند یکی  از معتربترین خانه های  انصاف  و عدالت  جهان  
تکیه  زده  است . ایشان ، به  مناسبت  تشکیل   کنفرانس  زن  در سیاست  جهان ، پیامی  فرستاده اند 
و به  ش���رکت   کنندگان  هشدار داده اند  که  بهرت است ، به  جای  پرداخنت  به  سیاست ، به  مسائل  
زنان  برپدازند. این   گفته  دو اش���کال  بزرگ  دارد  که  اول  بهرت است  دومی  را مطرح   کنم . دوم  
اینکه  چرا آقای  دبری  کل  س���ازمان  ملل  متحد به  خ���ود اجازه  می دهد به  این  راحتی  زنان  را 
از محدوده ای  به  این  اهمیت  -که  سیاست  نام  دارد-  کنار بگذارد و صریحاً اعالم   کند  که  
بهرت است  فقط  به  فکر مشکل  خودشان  باشند.  کاش  ایشان  برای  اطالع  ما مشکالت  زنان  
را برمی ش���مردند! مهم تر از آن ، یعنی  اشکال  اول  این  است   که  آقای  دبری  کل  به  خاطر مقام  
شامخی   که  دارند باید نسبت به  موضوع های  مختلف ، چشمانی  بصری و آگاه  داشته  باشند. 
ویل  متأس���فانه  ایشان  هنوز متوجه  نشده اند  که  مسائل  زنان ، یکی  از مهم ترین  و اساسی ترین  
مس���ائل  سیاسی  جهان  اس���ت . این  همه  تبعیض  و اجحاف  نسبت  به  زن  در سراسر جهان ، 
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این  همه  بی عدالتی ، این  نادیده   گرفنت  نیمی  از جمعیت  روی   کرۀ  زمني ، این  بهره گریی های  
س���تمگرانه   که  فقط  به  دلیل  زن  بودن  نصیب  بنده  و همجنسانم  می شود، اگر ریشۀ  سیاسی  
ندارد پس  چه  دارد؟ ش���اید ایش���ان  بگویند این  روش ها ریشه  و اساسش  در مذهب  است . 
مگر مذهب  همزاد دیگری  جز سیاس���ت  دارد؟ خدا  کند آقای  دبری  کل  و همفکرانش  همني  
روزها بفهمند  که  اتفاقاً و دست  بر قضا مسائل  و مشکالت  زن  اصاًل از مسائل  سیاسی  جدا 

نیست   که  هیچ ، خود سیاست  است .

جمعه  25 نوامرب 1988
ناآرامی های  اخری در چند جمهوری  شمایل  و جنوبی  شوروی ، درگریی های  محلی  و شورش  
برای  به  دس���ت  آوردن  استقالل  بیشرت از سوی  مردم  این  جمهوری ها، واکنش های  مختلف  
و متضادی  را در داخل  و خارج  ش���وروی  به وجود آورده  است . میخائیل   گورباچف  -رهرب 
شوروی - برای  خود سردرد و دردسر بزرگی  خریده  است   که  به  نظر نمی رسد به  این  آسانی ها 
آرام   گرید.  گورباچف   که ، در  کش���ور خود و در خارج ، از محبوبیت  ویژه ای  برخوردار است ، 
با پش���تکار و فعالیت  چشمگریی  در حال  تغیری دادن  بسیاری  از روش های   کهنه  است   که  به  

صورت  امری  عادی  و قابل  قبول  درآمده  بود.
یکی  از نظریه های  غالب  علم  مدیریت  و رهربی  این  است   که : انسان ، چه  به صورت  انفرادی  
و چه  به صورت   گروهی ، با وضعیت  موجود )Status Quo( عادت  می کند و اولني  واکنشش  
در مقابل  تغیری، مقاومت  و خشونت  و مبارزه  است  - هر چند این  تغیری در جهت  منافع  او 
حرکت   کند. پس جای  تعجب  نیست  اگر  گروهی  از مردم  شوروی ، واکنشی  نه  چندان  موافق  با 
تغیریات  اخری -به ویژه  آزادی  فضای  سیاسی - نشان  می دهند. اما در مرکز این  همه  ناآرامی ، 
مردی  ایس���تاده  اس���ت   که  -در آینده ای  نه  چندان  دور- با توجه  به  پی آمد مثبت  یا منفی  
دس���تاوردش ، از سوی  ملت  خود به  یکی  ازاین  دو نام  خوانده  خواهد شد: اگر پریوز شود 

قهرمان  و اگر ناموفق  شود خائن .



طرح  جین  فوندا

هر چه  می گویم : »آقا جون ، پدر جون ، عزیز من ، خانوم  محرتم ، در دنیا هر  کسی  رو برای   کاری  
ساخنت « حرف  به   گوش  هیچ  بندۀ  خدایی  نمی رود!

می گویند: »نه  خانوم  جون ، تو میخوای  از زیر بار ورزش   کردن  در بری . ورزش  یعنی  زندگی ، 
یعنی  نش���اط ، یعنی  وزن   کم   کردن  بدون  رژیم . تو هر چی  میخوای  بخور: ش���ریینی ، بستنی ، 
شوکوالت ، چلوکباب  و...  کمی  پیاده روی ، چند دقیقه  دوچرخه  زدن  و چند حرکت  نرمش  در 
روز، همۀ    کالریای  اضافی رو می سوزونه  و بعد از شیش  ماه  میشی  جني  فوندا! مگه  او رژیم  

می گریه ؟ خری، فقط  ورزش می کنه .«
می پرسم : »به  همني  سادگی ؟«

پاسخ  می دهند: »بله !«
این  توصیۀ  همسر، فرزند، همسایه ، دوست  و پزشک  خانوادگی  است  - همه  با هم .

می گویم : »ویل  من  جني  فوندا نیستم ها!«
می گویند: »مگه  ازش  چی   کم  داری ؟ هر دو مش���کل  چاق���ی  دارین ، هر دو به نظر زنان  با 
اراده ای  میاین  و هر دو اهل  مبارزه  هستني . فقط  اون  یکی  دو تا اسکار داره   که  تو نداری ، اونم  
به خاطر اینه   که اواًل تو هرنپیشه  نشدی  و رفتی  سراغ  نوشنت  و در ثانی  تو اینجا دنیا نیومدی  تا 

قدرتو بدونن  و بر صدرت  بنشونن !«
خالصه  از سایرین اصرار و از بنده  انکار. آن ها هر چه  در توان  دارند به   کار می گریند تا مرا به 
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 ورزش   کردن  تشویق   کنند و من  هر چه  در توان  دارم  به  یاری  می گریم  و استدالل  می کنم   که : 
»من  برای  نشسنت  و نوشنت ، خوندن  و تماشا  کردن ، ایراد  گرفنت  و انتقاد  کردن  آفریده  شده ام !«
باالخره  ضربۀ   کاری  را دوستی  زد  که   کفۀ  دیدگاه  انتقادی  و طنزگونه اش  بسیار بر من  می چربد. 
چند روز پیش ، هنگامی   که  با هم  ناهار می خوردیم  و من  -باز به  علت  پوندهای  اضافه  بر 
سازمان - رژیم  تازه ای  را شروع   کرده  بودم ، لطیفه  نگاه  شماتت باری  به  من  انداخت  و  گفت : 
»بازم  رژیم ؟خانوم  جون ، چند دفه  بهت  بگم   که  سن  و سال  تو دیگه  اجازه  این  غلطای  زیادی  
رو نمیده ؟ حاال باز رژیم  بگری تا مثل  این  زن  امریکاییا تو پنجاه  سالگی  شکل  هفتاد ساله ها 
بش���ی ! اصاًل در شأن  توئه   که  با این  همه  ادایی   که  بابت  روزنامه نگار بودن  و اهل  قلم  بودن  
از خودت  در میاری ، اسری چند پوند اضافه  باشی ؟ نکنه  میخوای  پا جای  پای  اپرا وینفری  
)Oprah Winfrey( بذاری ؟ شایدم  دیگه  حرفی  تو چنته ات  نیست  و تصمیم  داری  توجه  

مردمو با ظواهر امر جلب   کنی ؟«
توضیحاً عرض   کنم   که  منظور لطیفه  از اپرا وینفری  همان  بانوی  بسیار چاق  اجراکنندۀ  برنامۀ 
 تلویزیونی  اپرا وینفری  شو است   که  چندی  پیش  با پریوی  از یک  رژیم  پروتئني  مایع ، ظرف 

 چهار پنج  ماه ، هشتاد پوند از وزن  خود را  کم   کرد و تبدیل  به  یک  نی قلیان  مامانی  شد.
راستش  را بگویم  حسابی  دمغ  شدم  و به قول  معروف  تو لب  رفتم . دوستم   که   گویا از همدستان  
همسر و فرزند و پزشک  خانوادگی ام  است ، موقعیت  را مناسب  دید و  گفت : »ببني  تو اصاًل 
یه  پرده گوش���ت  به  صورتت  میاد. پوستت  حس���ابی  با نشاط  شده  و ده  سالم  جوونرت به  نظر 
میای ، بیا و رژیمو ول   کن ! روزی  نیم  س���اعت  پیاده روی   کن  من  قول  شرف  می دم   که  بعد از 

شیش  ماه ...«
گفتم : »میدونم ، میشم  جني  فوندا!«

گفت : »جني  فوندا سگ   کی  باشه ! صد پله  از اون  بهرت!«
از تعارف  آخری  لطیفه  خوشم  آمد و تکرار  کردم : »بله  سگ   کی  باشه !« و با اکراه  به  او قول 

 حرف  شنوی  و مساعدت  دادم .
به  خانه   که  رس���یدم  سراغ   گنجۀ  لباس  رفتم ، بلوز و شلوار و  کفش  و جوراب  سفید ورزش  را 
-که  س���ال ها در  گوشه ای   گرد و خاک  خورده  بودند- درآوردم  و به  تن   کردم . لباس  ورزش  
قدیمی  حس���ابی  برایم  تنگ  شده  بود، ویل  به  رویم  نیاوردم  و برای  پیاده روی  راه  افتادم . به  
اهل  خانه  هشدار دادم   که  از این  پس  روزی  یک  ساعت  پیاده روی  می کنم  و شش  ماه  دیگر، 



187در کوچه پس کوچه های غربت

اگر هیکلم  مثل  جني  فوندا یا حداقل  اپرا وینفری  بعد از عمل  نشد، هر چه  از دهانم  در آمد 
نثار پیشنهادکنندگان  این  برنامه  خواهم   کرد. در میان  تشویق  و  کف  زدن های  ممتد اهل  خانه ، 
در حایل   که  بفهمی  نفهمی  خود را در قالب  جني  فوندا و اپرا وینفری  احساس  می کردم  از 

در خارج  شدم .
پس  از ده  دقیقه  پیاده روی  سریع ، عضالت  دو پایم   که  سال ها عادت   کرده  بودند زیر میز تحریر 
روی  هم  به  حالت  اسرتاحت  به  خواب  بروند و چنان  تحرکی  را در حافظۀ  نزدیک  خود به  یاد 
نداشتند، مثل  دو استوانۀ  سیمانی  سفت  شدند و  گرفتند. همان  جا،  کنار خیابان  روی  پلۀ  خانۀ  
یکی  از همسایه ها نشستم  و عضالت  پایم  را مالیدم . آن قدر آنجا نشستم  تا پاها آرام   گرفتند. 
از نو بلند شدم چند دقیقۀ  دیگر راه  رفتم   که  چون  سرباالیی  بود نفسم  را  گرفت . من  هم  دور 
زدم  و به  س���وی  خانه  برگشتم .  کل  ماجرا -از روی  ساعت - سیزده  دقیقه  طول   کشیده  بود. 
در مقابل  چشمان  پرسش���گر اهل  خانه   گفتم : »روز اول  بود، باید  کم کم  زمان  پیاده روی  رو 

زیاد  کنم !«
صبح  روز بعد نشس���نت  و برخاس���نت  و باال و پائني  رفنت  از پله  برایم  عذابی  الیم  ش���د. همۀ  
عضالت  پا و ران  فریادشان  به  هوا بود. در حایل   که  لنگان لنگان  به  طرف  آشپزخانه  می رفتم  

با خود فکر  کردم : »چون  روز قبل  ورزش   کرده ام  پس  دیگر رژیم  الزم  نیست .«
سر میز صبحانه  نشستم  و پس  از سال ها صبحانۀ  مفصلی  خوردم   که  نوش  جانم  شد. توجهی  
هم  به  چشمان   گرد شدۀ  اهل  خانه  نکردم . آخر سر هومن  با نگرانی  تذکر داد  که  یک  ساعت  
پیاده روی  فقط  چهارصد  کالری  می س���وزاند در حایل   که  صبحانه ای   که  من  خورده  بودم  به  
تنهایی  از چهارصد  کالری  بیشرت بود. سپس  برای  اینکه  منصرف  نشوم   گفت : »یواش  یواش  

عادت  می کنی  غذا هم  درست  و  کم  بخوری !«
روز دوم  پیاده روی ، در حایل   که  بدنم  تازه   گرم  ش���ده  بود و تصمیم  داش���تم   کمی  به  سرعتم  
اضافه  کنم ، سگ  بزرگ  همسایه  -از آن  سگ های   گلۀ  آلمانی -  که  از دیدن  یک  قیافۀ  تازه  در 
محل  و در میان  پیاده روندگان  به  شعف  آمده  بود، برق آسا به  طرف  من  دوید، روی  دو پایش  
ایستاد و قصد لیسیدن  یا  گاز  گرفنت  صورتم  را  کرد  که  سراسر بدنم  به  لرزه  افتاد. دو پا داشتم  
دو پای  دیگر قرض   کردم ، از دست  سگ  و صاحب  بی توجهش  فرار را بر قرار ترجیح  دادم ، 
به  س���وی  خانه  بازگشتم  و در راه  مرتب  به  باعث  و بانی  ورزش  و پیاده روی  لعنت  فرستادم . 

پیاده روی  روز دوم  هم  چیزی  در حدود ده  دقیقه  طول   کشید.
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سر میز شام ، هیچ کدام  از بهانه ها و استدالل هایم ، برای  حذف  برنامۀ  پیاده روی  و بازگشت  به  
برنامۀ  متداول  غذا نخوردن  و رژیم   گرفنت ، در دل  اهل  خانه  مؤثر واقع  نشد. دوچرخۀ  ورزشی  
ثابتی هم   که  همس���رم  از خانۀ  یکی  از دوستان  وام   گرفته  و در  گوشۀ  آشپزخانه  قرار داده  بود، 
حکایت  از این  داشت   که  این  بار قضیه  واقعاً جدی  است  و هیچ  راه  فراری  هم  وجود ندارد.

روز سوم ، قضایا به  آرامی   گذشت  و پانزده  دقیقه  پیاده روی  در محل ، همراه  با ترس  و نگرانی  
ازحملۀ  س���گ  همس���ایه ، به  خری و خوش���ی  پایان  یافت . حال  در ازای  این  سه  یا چهار بار 
پیاده روی  چقدر چلوخورش  و شریینی  و بستنی  خوردم  بماند. روی  ترازو هم  نرفتم  تا به  قول  

پیشنهادکنندگان  برنامه ، اسری ترازو و  گرم  و پوند نشوم .
روز چهارم ، هنگامی   که   کفش  و جوراب  ورزش  را به  پا می کردم ، غم  دنیا دلم  را  گرفته  بود. 
درس���ت  مثل  شاگرد تنبلی   که  برای  فرار از مدرسه  و  کالس  در دل  دعا  کند یا معلمش  بیمار 
شده  باشد یا در مدرسه  را تخته   کرده  باشند، در دل  دعا می کردم  باد و بوران  و باران  راه  بیفتد 
تا دلیلی  برای  نرفنت  پیدا  کنم . متأسفانه  هوای  لوس آنجلس  خیلی  هم  حرف   گوش کن  نیست . 
هوا عایل  بود، آن قدر عایل   که  همس���ر  گرامی  هم  هوای  راه پیمایی  به  سرش  زد و  گفت  برای  
تشویق  و همراهی  من  در  کنارم  خواهد بود. از این  پیشنهاد زیاد خوشم  نیامد چون  می دانستم  
دیگر امکانی  برای  اینکه  سرباالیی ها را نروم  و بیشرت از مسری صاف  و بدون  فراز و نشیب  
استفاده   کنم  نخواهد بود. مربی  سختگری و یکی  از طراحان  پروژۀ  »تبدیل  هما سرشار به  جني  

فوندا یا اپرا وینفری  در طول  شش  ماه « برای  نظارت  برنامه  آمده  بود.
چش���متان  روز بد نبیند! حدود نیم  س���اعت  از هر چه  سرباالیی  بود باال رفتیم  و هر چه  تپه  
و ماهور بود پش���ت  سر  گذاش���تیم . دیگر نه  رمقی  در پا و نه  نفسی  در سینه  باقی  مانده  بود. 
التماس کنان   گفتم   که  دیگر نمی کش���م  و بهرت است  برگردیم . همسر  گرامی   که  ورزش   کردن ، 
عرق  ریخنت  و نفس نفس  زدن  را اوج  اعتالی  انسان  می شمارد، اظهار داشت   که  بهرت است  
بچه ننه بازی  را  کنار بگذارم  و به جای  اینکه  صبح  تا شب  قلم  و  کاغذ در دست  بگریم  و شر 
و ور بنویسم ،  کمی  هم  به  جسمم  برسم  چون  روح  سالم  در بدن  سالم  است ! بحث  در  گرفت  
و ضمن  راه  رفنت  تند جناب  همسر و نفس های  عمیق  کشیدنش  -که  ناشی  از لذت  فراوان  
او از امر شنیع  پیاده روی  و عمل  سخیف  ورزش  بود- من  به  دفاع  از شرف  قلم  و مواهب  و 
محاسن  نویسندگی  و تفکر و پرورش  روح  در مقابل  مضرات   کلفت   کردن  عضله  و تهی   کردن  
مغز پرداختم . س���پس  -در حایل   که   کلمات  بریده  بریده  از دهانم  خارج  می شد- با صدای  



189در کوچه پس کوچه های غربت

بلند اعالم   کردم   که  اگر همان  لحظه  برنامۀ  ورزش  را قطع  نکنیم  و به  خانه  باز نگردیم ، پروژۀ  
مذکور را ناتمام  رها خواهم   کرد و »جني  فوندا بی  جني  فوندا!«  گویا تهدید مؤثر واقع  شد، 
ش���اید هم  قیافه ام  آن قدر نزار و قابل  ترحم  شده  بود  که  طرف  رضایت  داد و با  گفنت  جملۀ : 

»این   که  اسمش  ورزش  نبود!« مسری را تغیری داد و به  سوی  خانه  راه  افتادیم .
همني  قدر می دانم   که  نزدیکی های  خانه  دیگر اختیار پاهایم  را -که  بدن  بیچارۀ  ورزش  نکرده  
را، چون  وزنه ای  سنگني  و بدبار، به  این  طرف  و آن  طرف  می کشاندند- نداشتم . به  پله های  
دم  در  که  رسیدم ، از شوق  پایان  یافنت  برنامۀ  پیاده روی  به  پرواز درآمدم . یعنی  فکر  کردم   که  به  
پرواز درآمدم ، چون  در یک  چشم  به  هم  زدن  سه  پله  را یکی   کردم  و بعد نقش  بر زمني  شدم . 
چند نفری  به  دادم  رس���یدند و مرا به  درون  خانه  بردند و روی  قالیچۀ  راهروی  ورودی  روی  
زمني  خواباندند. در حایل   که  از درد به  خود می پیچیدم  شنیدم  یکی   گفت : »ببني  برای  فرار 
از ورزش  به  چه   کارایی  دس���ت  میزنه !« تا امروز هیچیک  از اهایل  خانه  حاضر نشده  است  

مسئولیت  این   گفته  را به  عهده  بگرید. خودشان  هم  فهمیدند شوخی  لوسی  بود.
روز بعد، پس  از پش���ت  سر  گذاردن  یک  شب  بسیار سخت  و دردآلود، هنگامی   که  پزشک  

اورتوپد دست  راستم  را  گچ  می گرفت  پرسید: »چطور دستتو شکستی ؟«
گفتم : »همۀ  خانواده  و دوستان  دست  به  یکی   کردن   که  منو ظرف  شیش  ماه  تبدیل  به  جني  

فوندا  کنن . اینم  نتیجه اش !«
پزش���ک  معالج  دستی  به  پیشانیم   کشید و  گفت : »تب   که  نداری ؟«  گویا تصور می کرد دارم  

هذیان  می گویم . به  روی  خود نیاوردم  و منتظر ماندم  تا  کار  گچ   گرفنت  به  پایان  برسد.
پس  از پایان   کار  گفت : »دستت  چار تا شیش  هفته  تو  گچ  میمونه .«

گفتم : »به  این  زیادی ؟ آخه  دست  راسته !«
گفت : »چاره ای  نیس���ت ! همه   کار میتونی  بکنی  غری از نوشنت . در عوض  فرصت  بیشرتی  
برای  ورزش   کردن  و فعالیت های  جسمانی  داری .« دکرت اشکی  را  که  از چشمانم  جاری  شد، 

به  حساب  درد دستم   گذاشت  و دستور قرص  مسکن  داد.
در خانه  و به  هنگام  بازگویی  دس���تورهای  پزش���ک   گفتم : »شش  هفته  اسرتاحت  مطلق  و 
خودداری  از هر  گونه  فعالیت  ورزش���ی !« سپس  سراغ  ماشني  تحریر قدیمی ام  رفتم . برنامۀ  
در  کوچه پس کوچه های  غربت  این  هفته  را به  شرح  واقعۀ  شکستگی  دست  اختصاص  دادم  و 

با انگشت  سبابه  شروع  به  تایپ   کردم .
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نوش���نت  مطلب  با دس���ت  چپ  و تایپ   کردن  با یک  انگشت ، وقت  بس���یار می گرید و  کار 
مش���کلی  است . شاید بهرت باش���د برای  چند هفته ای  برنامه  را تعطیل   کنم . ببینم  تا دوشنبۀ  
آینده  چه  پیش  می آید! شاید حاال  که  نشد پا جای  پای  جني  فوندا بگذارم  بتوانم  به  تقلید از 
 Best(  که   گهگاه  برنامه های   گذشته اش  را تحت  عنوان  ))Johnny Carson جانی   کارسون
of Carson’s( تکرار می کند اقدام  به  پخش  برگزیده هایی  از برنامه های   گذشته  بکنم  و چند 

هفته ای  به  دست  شکسته  اسرتاحت  بدهم .
دوشنبه  28 نوامرب 1988

بعدالتحریر:
به  دنبال  پخش  برنامۀ  شب   گذشته ، تلفن های  مهرآمیزی  از سوی  شنوندگان  خوب  و وفادار 
خود داشتم .  گفتگو با این  دوستان  عالقه مند از یکسو، درد شدید دست   گچ گرفته  از سوی  
دیگر، سبب  ش���د تا به جای   کاغذ و قلم  -که  دست   گرفتنش   کار مشکلی  است - به  ضبط  
صوت  و میکروفون  مجهز شوم  و به  فکر یک   کار پژوهشی  غریعلمی  و تهیۀ  برنامۀ  ویژه ای  
در بارۀ  زندگی  ایرانیان  و خانواده های  ایرانی  بیفتم . قصدم  این  است   که  ببینم  ایرانیان  با چه  
هدف ها و آرزوهایی  به  امریکا مهاجرت   کردند یا ناگزیر به  این  سرزمني  قدم  نهادند و اکنون  
-پس  از  گذشت  نزدیک  به  ده  سال - چه  می کنند. خوبست  از زبان  خودشان  بشنویم   که  تا 

چه  حد به  آن  آرزوها و هدف ها دست  یافته اند و  کجای   کارند!
برای  تهیۀ  این   گزارش ها، ضبط  صوت  به  دست  به  میان  شما خواهم  آمد و با یکدیگر به   گفتگو 
خواهیم  نشس���ت . حاصل  این   گفتگوها را، از همني  هفته  تا سالگرد انقالب  اسالمی ، همه  

روزه  در برنامه ای  به  نام  از  کجا آمده ایم  و به   کجا می رویم ؟ خواهید شنید.
برنامۀ  در  کوچه  پس کوچه های  غربت  را به  محض  اینکه  دست  از زندان   گچ  خارج  شد، از 

سر خواهم   گرفت .
سه شنبه  29 نوامرب 1988



سه  شنبه  6 دسامرب 1988
امروز، از ششم  دسامرب 1978، روزی   که 

وطنم  را ترک   کردم  و 

موقتًا

به  لوس آنجلس  آمدم 
ده  سال  می گذرد.

هنوز باور نمی کنم ! 



فروتنی  یا فراتنی 

دوشنبه  26 دسامرب 1988
ما ایرانی ها  گاه  زیادی  متواضع  می شویم . خصوصیتی   که  انسان  غربی  و به ویژه  امریکایی  با آن  
به کلی  بیگانه  است . ایرانی ها دوست  ندارند یا بلد نیستند خود را درست  عرضه   کنند و ارزش  
واقعی  خویش  را نمایان  س���ازند. نمی دانم  این  ریشه  در فرهنگمان  دارد یا در اثر جرب زمان  
انس���ان های افتاده ای  شده ایم . شاید آن قدر در ذم  خودستایی ، خودنمایی  و تعریف  از خود 
شنیده ایم   که   گاه  از ترس  واکنش های  دیگران ، از ابراز شادی  به  خاطر پریوزی  و موفقیت  خود 
سر باز می زنیم  و از نشان  دادن  احساس  سرافرازی  خجالت  می کشیم . بعضی ها می گویند: 
»ما ایرانی ها حسودیم  و تاب  دیدار انسان  موفق تر، بهرت و یا باالتر را نداریم  و به  همني  دلیل  
هم  همواره  از چشم زخم  دشمن  یا غبطه  خوردن  حسود بیم  داریم  و سر و صدای  موفقیت  خود 
را در نمی آوریم  مبادا چشم  بخوریم . مگر دود  کردن اسفند و شکسنت  تخم مرغ  و آویزان   کردن  
چشم قربانی  جلوه هایی  از همني  طرز فکر نیستند؟« ویل  من  جور دیگری  به  این  قضیه  نگاه  
می کنم . من  معتقدم  ما ایرانی ها همان  قدر  که  به درستی  از خودستایی  و خودنمایی  هراس  

داریم ، به غلط  از مفتخر بودن  و پریوز بودن  احساس   گناه  می کنیم .
باالخ���ره  یک  روز، ما ایرانی ها باید فرق  بني  فروتنی  و فراتنی  را بفهمیم . آن  یک ، حاصل  

روان  سالم  است  و این  یک ، از روان  ناسالم  سرچشمه  می گرید.
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سه شنبه  27 دسامرب 1988
امروز دلم  برای  نامه  رسان  محله مان  در تهران  خیلی  تنگ  شده  است  و خیلی  یاد او هستم . 
نامه رسان  ما برخالف  همتای  امریکایی  خود -که  هر روز به  در خانه  می آید و مشتی   کاغذ 
و پاکت  غالباً به دردنخور به  درون  جعبۀ  پستی  می ریزد- هر از  گاهی  پیدایش  می شد، ویل  
پیک  شادی  بود: نامه ای  از دوستی  و قوم  و خویشی  یا تلگرافی  از عزیز راه  دوری  را می آورد 
و به  دستت  می داد. پریمرد عادت  داشت  نام  فرستنده  را بخواند سپس  پیش  خود حدسی ،  که  
غالب���اً همراه  با خوش بین���ی  بود، بزند. آن گاه ، در حایل   که  نامه  را محکم  در دس���ت   گرفته  
بود، می گفت : »مش���تلق  بده  برایت  خرب خوش  دارم !«  گاهی  هم  دم  در می ایس���تاد، نگاه  
جستجوگرش  را به  دستان  تو می دوخت  و شریینی  خرب خوشش  را می خواست . تو هم  با میل  
و رغبت ، اسکناس  یک  تومانی  یا جعبه  شریینی  و نقل  را جلویش  می گرفتی  و بهای  خرب 

خوش  را می پرداختی .
امروز نامه رس���ان  محله مان ، مثل  همیش���ه  و با بی خیایل ، یک  دسته  نامه  و مجله  و روزنامه  
را  که   کش  محکمی  دورش  بسته  بود، درون  صندوق  پست  انداخت ، سپس  سوار اتومبیلش  
ش���د و به سوی  خانۀ  بعدی  رفت . از پش���ت  پنجره  او را دیدم ، سراغ  صندوق  پست  رفتم  و 
نامه ها را برداشتم  و در حال  بازگشت  به  طرف  خانه ، نامه ها را زیر و رو  کردم . چشمم  به  پاکت  
سفید رنگی  افتاد  که  نام  پسرم  سپهر رویش  نوشته  بود. دست  چپ  پاکت  را نگاه   کردم  از دفرت 
ثبت  نام  دانشگاه  هاروارد )Harvard University( در بوستون  بود. فهمیدم  نامه  چیست . 
به  س���رعت  بازش   کردم  و با عجله  نامۀ  یک  صفحه ای  را خواندم  و از خوش���ی  فریاد زدم . 
دانشگاه  هاروارد، سپهر را برای  دورۀ  دکرتا پذیرفته  بود. همانطور  که  بقیۀ  نامه  را می خواندم  و 
از خوشحایل  جیغ  و داد می کردم ، به  طرف  پستچی  دویدم  و صدایش  زدم .  گفتم : »صرب  کن  
برایت  چیزی  دارم !« به  داخل  خانه  دویدم ، جعبه  شوکوالتی  را  که  درخانه  داشتم  برداشتم  به  

سویش  دویدم  و به  دستش  دادم .
“Thank you, but what is this for”?: گفت

گفتم : »پس���رم  در هاروارد پذیرفته  ش���ده ، با بورس  تحصیلی ، با  کمک  هزینۀ  تحصیلی  و 
به عنوان  دانشجوی  برجسته . ما ایرانی ها رسم  داریم  به  آدم  خوش خرب شریینی  می دهیم . مشتلق  

می دهیم !«
گفت : »متش���کرم ! ویل  من   کاری  نکردم ،  کار اصلی  را پسرت   کرده . از او باید تشکر  کنی  و 
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شریینی  را به  او باید بدهی . حتماً خیلی  به  او افتخار می کنی ؟!«
گفتم : »بله ، بله  به  او افتخار می کنم . خیلی  زیاد!«

در حایل   که  پشت  فرمان  می نشست   گفت : »حاال باید صدها  کارت  اعالن  برای  دوستان  و 
اقوام  بفرستی  و همه  را در شادی  خودتان  شریک   کنی .«

کارت  اعالن ! اینهم  از آن   کارهای  جالب  غربی هاس���ت . این ها، هرگاه  اتفاق  خوش���ی  در 
زندگیش���ان  روی  می دهد، با فرس���تادن  چنني   کارتی   که  Announcement card خوانده  

می شود، دیگران  را ازشادی  خود باخرب می کنند.

چهارشنبه  28 دسامرب 1988
از دیروز تا به  حال  در فکر  گفته های  نامه رسان  هستم . دو نکته  از اشارت  او در  گوشم  زنگ  
می زند: »اول  جملۀ  »حتماً خیلی  به  او افتخار می کنی ؟!« و دوم  جملۀ  »حتماً دیگران  را 
در ش���ادی  خود سهیم  می کنی ؟!« هیچ یک  از این  دو رویه  بني  ما ایرانی ها مرسوم  نیست . 
ما پدر و مادرها عادت  داریم  از موفقیت های  فرزندانمان  به سرعت  عبور  کنیم ، اشک  شوق  
را پنهانی  بریزیم ، خود را بی اعتنا نشان  دهیم  و به  دنبال  هر موفقیت  یک  سری  برنامه ریزی  
تازه  و یک  مشت  خواسته  و توقع  جدید مقابلشان  بگذاریم  مبادا لوس  شوند! در نتیجه ، هر 
قدر هم  در دلمان  قند آب  شود، قیافه ای  جدی  به  خود می گرییم  و به  آن ها می گوییم  منتظر 
موفقیت های  بعدی  هس���تیم . نقد امروز را رها می کنیم  و به  نسیۀ  فردا می چسبیم . به عالوه  
از ابراز خوش���حایل  و افتخار در مقابل  دیگ���ران  هم  خودداری  می کنیم ، چون  مالحظۀ  آن  
خانواده ای  را می کنیم   که  فرزندشان  موفق  نشده  است ، مالحظۀ  آن  شخصی  را می کنیم   که  
ش���ادی  ما را به  حساب  پز دادن  می گذارد و مالحظۀ  آن  انسانی  را می کنیم   که  می تواند با 

متلکی  ما را در مقابل  دیگران  خیط   کند.
ویل  من  امروز تصمیم  تازه ای   گرفتم . اول  با خودم   کمی  جدل  داشتم  ویل  بعد به  یاد خویش 
 آوردم   ک���ه  هیچ   گاه  برای  فراگریی  و تغیری دیر نیس���ت . اگر ویژگی  و خصوصیت  خوبی  در 
دیگری  هس���ت   که  در تو نیس���ت ، آن  را بپذیر و فرایش  بگری. از امریکایی  یاد بگری چگونه  
احساست  را راحت  به  زبان  بیاوری  و خود را با دیگران  نزدیک  و صمیمی  ببینی ، امتحانش  

ضرر ندارد.
با تردید تلفن  را بر می دارم  و به  ژاله  زنگ  می زنم . به  او می گویم   که  چقدر خوشحالم  و دلم  
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می خواهد او را در شادی  خودم  شریک   کنم . ژاله  با محبت  شادی  مرا تحویل  می گرید و از 
اینکه  او را خرب  کرده ام  تشکر می کند و به  سپهر تربیک  می گوید. هر چند  کار مشکلی  بود 
و هنوز مرددم   که  ممکن  اس���ت  دوستان  تلفن  مرا حمل  بر خودنمایی   کنند، شمارۀ  فریوزه  را 
می گریم . به  راستی  از یک یک  مکالمه های  تلفنی  لذت  می برم  و پس  از تلفن  سوم  یا چهارم  

تردیدم  را به کلی   کنار می گذارم .

پنج شنبه  29 دسامرب 1988
امروز می خواهم   گام  دوم  را بردارم . این   کار نیز مش���کل  است ، آنهم  برای  یک  مادر ایرانی 
 پرتوقع   ک���ه  یادش  داده اند به  بچه اش  رو ندهد مبادا فردا حریفش  نش���ود؛ برای  یک  مادر 
ایرانی   که  یاد  گرفته  فرزندش  را تا زمانی   که   کوچک  و ضعیف  و ش���کننده  است  در آغوش  
بگرید و ببوسد و نوازش   کند؛ برای  مادری   که  از سن  بلوغ  فرزند به  بعد، حائلی  میان  خود و 
او می کشد و به  بهانۀ  اینکه  »دیگر خرس   گنده  شده  است « به  احساسات  خود و فرزندش  
اجازۀ  جلوه  و نمایش  نمی دهد. ویل  باید این  مش���کل  را نیز  کم کم  از میان  برداشت . پسرم  
بیست  و یک  سال  دارد و قدش  از من  بلندتراست . حسابی  مرد شده  است . سال هاست  او 
را، چون  هنگامی   که  نوزادی  بی دفاع  بود، س���خت  در آغوش  نفشرده ام . امروز باید این   کار 
را بکنم  و طلس���م  حرمت   کاذبی  را  که  فرهنگ  و سنت  ایرانی ام  بني  من  و او  کشیده  است  از 
میان  بردارم . در را  که  باز می کند، به  سویش  می دوم  و در آغوشش  می کشم . به  او می گویم  
چقدر به  وجودش  افتخار می کنم ، به  او می گویم   که  چه  پسر خوبی  برای  من  و پدرش  بوده  
است ، به  او می گویم  از اینکه  بزرگ ترین  آرزوی  مرا جامۀ  عمل  پوشانده  است  از خوشحایل  
در پوستم  نمی گنجم ، به  او می گویم   که  دانشجوی  برجسته ای  مثل  او را  کمرت سراغ  دارم ،از 
زحمات  ش���بانه روزی اش  تشکر می کنم  و پذیرفته  ش���دنش  در دانشگاه  هاروارد را بهرتین  

هدیه ای  می خوانم   که  یک  فرزند می تواند به  مادرش  بدهد.
تا امروز چنني  برقی  را در چشمان  سپهر ندیده  بودم . در حایل   که  با ناباوری  مرا نگاه  می کند 

می گوید: »خیلی  خوشحایل ؟ تا حاال انقدر خوشحال  نشده  بودی ؟!«
می گویم : »خیلی  زیاد!« و او را می بوسم .

صادقانه  بگویم ، از دس���ت  روش  تربیتی  خودمان   که  بر پایۀ  حفظ  فاصله ، مالحظه کاری  و 
جدی بودن  و سختگریی  است  لجم  می گرید. آرزو می کنم   کاش  بتوانم  از این  پس ، به  راحتی  
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عواطف  واحساسات  قلبی  خود را بریون  بریزم   که  خیلی  لذت  دارد. 

جمعه  30 دسامرب 1988
تصمیم  می گریم  طی  سه  روز آینده  -سه  روز تعطیالت  آخر سال  1988 و آغاز سال  1989-
  که  فضا و زمان  نیز به  یاری  آمده اند، به  هر  کجا  که  می روم  یک  جعبه  ش���ریینی  در دس���ت  
بگریم  و داخل  ش���وم : تلفیق  رسم  دوس���ت  داشتنی  خودمان  )یعنی  شریینی  دادن  به  هنگام  
خوش���ی ( با روش  دلپذیر امریکایی  )یعنی  با سربلندی  س���خن  از موفقیت ها و پریوزی ها 
راندن (. به  این  ترتیب  همۀ  دوستان  و اقوام  نزدیک  را در شادی  خود شریک  خواهیم   کرد. 
ویل   گروه   کثریی  از دوستان  من  هنوز باقی  مانده اند: بچه های  رادیو و  کسانی   که  با محبت  تمام  
هر دوشنبه  شب  پای  سخنانم  می نشینند و مرا به  خود عادت  داده اند. شنوندگان  خوب  برنامۀ  
در  کوچه پس کوچه های  غربت  هم  باید در شادی  من  شریک  شوند. امروز با همکاران  خود، 
در دفرت رادیو ش���ریینی  مفصلی  خوردیم . به  شما دوستان  خوب  شنونده  هم  با سرافرازی  و 
افتخار می گویم   که  در نهایت  صمیمیت ، از شریین ترین  لحظات  زندگی ام  با شما سخن   گفتم ، 
چون  دوس���تتان  دارم  و ایمان  دارم   که  شریک  شادی  من  هستید. سپهر، پسرم ، درماه  سپتامرب 
1989 پس  از  کس���ب  همزمان  دو لیسانس  در رشتۀ  ش���یمی  و ریاضیات  عملی  از دانشگاه 
 یوسی ال ای ، به عنوان  دانشجوی  ممتاز وارد دورۀ  دکرتای  دانشگاه  هاروارد خواهد شد و به  
دلیل  سوابق  درخشان  تحصیلی  از پرداخت  شهریه  معاف  خواهد  گردید. عالوه  بر این ،  کمک  
هزینۀ  تحصیلی  نیز خواهد  گرفت  و در عني  حال  به عنوان  دستیار استاد نیز به  تدریس  در دورۀ  
لیسانس خواهد پرداخت . من  و همسرم  به  وجود سپهر خیلی  افتخار می کنیم  و دلم  می خواهد 

شما دوستان  نیز این  را بدانید.

دوشنبه  2 ژانویه  1989
هوای  سرد و بارانی  لوس آنجلس ، در اولني  روز سال  نوی  مسیحی  و در این  روز تعطیل ،  که  
همۀ  خیابان ها خلوت  است  و خایل  و شهر پس  از چهل  و هشت  ساعت  هنوز از سرمستی  و 
عیش  و نوش  شب  ژانویه  در رخوتی  بیمارگونه  فرو رفته  است ، آدم  را حسابی  تنبل  می کند. 
هوای  یک  روز بیکاری ، روی   کاناپه  ولو ش���دن  - تماشای  برنامه های  تکراری  و بی معنی  
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تلویزیون  به  سرت  می زند. هوای  آشپزی  نکردن  و غذای  مانده  به  ریش  افراد خانواده  -که  
هر  کدام  در  گوشه ای  وارفته اند- بسنت  و باالخره  هوای  رفنت  به  سراغ  تعدادی  بریدۀ  جراید 
و  کتاب  و مجله های  نشانه دار  که  چندی  است   کنار  گذاشته ای  و هنوز وقت  خواندنشان  را پیدا 

نکرده ای .
در  گوشۀ  میز تحریز باریک  آشپزخانه ، در  کنار صورتحساب های  آب  و برق  و تلفن  و نامه های 
 بیمه  و بقیه   که  در انتظار رس���یدگی  روی  هم  انباشته  ش���ده اند، در حدود پنج  شش   کتاب  و 
مجلۀ  نشانه دار و تعدادی  بریدۀ  جراید و نامه  به  چشم  می خورد. این  نوشته ها و مقاالت  را 
دیگران ، یعنی  دوس���تان  شخصی  و شنوندگان  خوب  و نکته سنج  رادیو، برایم  فرستاده اند یا 
توصیه   کرده اند حتماً بخوانم . س���اعت  ده  صبح  روز دوشنبه ، پتو را روی  پاهایم  می اندازم ، 
زیر س���رم  را درست  می کنم ، روی   کاناپۀ  جلوی  تلویزیون  دراز می کشم ، مقاالت  و  کتاب ها 
 را یک یک  جلو می کشم  و مش���غول  خواندن  می شوم . قطعه  شعری  از رابیندرانات  تاگور 
)Rabindranath Tagore( دعای���ی  اس���ت  پرمغز برای  آنان   که  به  س���رزمني  خود عش���ق  

می ورزند:
آنجا  که  اندیشه  باک  و بیمی  ندارد و سرها افراشته  است ،

آنجا  که  دانش  آزاد است ،
آنجا  که  جهان  با دیوارهای   کوته نظری های  حقری درهم  شکسته  نیست ،

آنجا  که   کلمات  از اعماق  حلق  بریون  می آید،
آنجا  که  تالش های  خستگی ناپذیر دست های  خود را به  سوی   کمال  دراز می کنند،

آنجا  که  جویبار روشن  خرد، در ریگزار مالل انگیز عادات  مرده   گم  نمی شود،
آنجا  که  فکر -به  راهنمایی  تو- به  سوی  فراخنای  بی پایان  اندیشه  و اقدام  می رود،

به  سوی  آن  بهشت  آزادی 
خداوندا

وطن  مرا راهرب باش .

سه شنبه  3 ژانویه  1989
آقای  مستجری، شنوندۀ  وفادار و خوب  رادیو،  کتابی  را در اختیار من   گذاشته  به  نام  سیمای  دو 
زن  به کوش���ش  سعیدی  سریجانی  و توصیه   کرده  است  به عنوان  یک  زن  ایرانی  این   کتاب  را 
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بخوانم  و به  سایرین  هم  توصیه   کنم  آن  را مطالعه   کنند.
این   کتاب ،  که  امسال  در ایران  چاپ  و توزیع  شده ، از سوی  نویسنده  »به  دخرتانم ، به  دخرتان  
میهنم « تقدیم   گردیده  اس���ت .  کتاب  از سه  بخش  مجزا تحت  عنوان  مقدمه ، داستان  خسرو 
و ش���ریین  و داستان  لیلی  و مجنون  تشکیل  شده  است  و جالب  و خواندنی  است . آنچه  در 
خور نگرشی  عمیق  است ، مقایسه ای  است   که  این  پژوهشگر ایرانی  میان  لیلی  و شریین   کرده  
و این  دو زن  را -که  در ادبیات   کهن  ایران  جایی  به  س���زا دارند- در  کنار هم   گذاشته  است . 
در یک  منت  سی  صفحه ای ، سعیدی  سریجانی  از نظامی  شاعر بلندپایه  می گوید و از این   که  
چگونه  او دو زن  قهرمان  داستان هایش  را با روحیات  و خلقیات  و ویژگی های  بسیار متفاوت  

خلق   کرده  است .
نوش���نت  و چاپ  این   کتاب  در این  دورۀ  خاص ، مقایس���ۀ  وضع  دو زن ، انتقاد از ستمی   که  بر 
لیلی  می رود و ستایش  از آزادگی  شریین ،  کوششی  است  تحسني آمیز از سوی  سعیدی  سریجانی  

برای  نشان  دادن  وضع   کنونی  زن  در ایران  - البته  به  اشاره  و  کنایه .

چهارشنبه  4 ژانویه  1989
ران   کلی  )Ron Kelley( یک  روزنامه نگار -عکاس  امریکایی  اس���ت   که  در لوس آنجلس 
 زندگی  می کند و به شدت  شیفتۀ  جامعۀ  ایرانی  است . او چند سال  است   که  از درون  عدسی  

دوربني  خود، به  ما می نگرد و لحظات  و ساعات  زندگی  ما را ثبت  می کند.
ران  می خواه���د، با هم���کاری  مرکز مطالع���ات  خاورمیانه  یوس���ی ال ای ،  کتاب  مصوری  
منتشر  کند و تاریخچۀ  زندگی  ده  سال  اخری ایرانیان  را در آن  بیاورد. هر  کجا  که  بروی ، در هر 
جمع ،  گردهمایی ، جلسه ،  کنسرت  و... ران  -حاضر و آماده  و دوربني  به دست - دارد عکس  
می گرید. همه  دیگر او را می شناسند و بسیاری  اوقات  هم  او را از برنامه های  مختلف  خرب 
می کنند. ران   کلی  تا امروز بیش  از هشتصد حلقه  فیلم  از ایرانیان   گرفته  و می گوید هنوز یک  
سوم  دیگر  کار باقی  است . ران  ما را دوست  دارد و دلش  می خواهد نه  تنها تصویر درستی  
از جامعۀ  ایرانی  به  امریکایی ها بدهد، بلکه  نظرش���ان  را نسبت  به  ما عوض   کند. می گوید: 
»خواهر من   که  در میشیگان  زندگی  می کند فکر می کند ایرانی ها عرب  هستند. خیلی  از مردم  

امریکا در بارۀ  شما ایرانی ها آگاهی های  نادرست  دارند.«
برای���م  جالب  اس���ت  بدانم  پس  از این  مدت ، خود او در م���ورد ایرانی ها چه  فکر می کند. 
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می گوید: »شما مردم  بسیار جالبی  هستید، پیچیده  و  گوناگون . راستش  را بخواهید شناخت  
شما آسان  نیست . باوجود این  با هم  خوب   کنار می آیید!«

باید منتظر انتشار  کتاب  ماند. خدا  کند دوربني  ران   کلی  همۀ  حقایق  را نشان  دهد.

پنج شنبه  5 ژانویه  1989
کاترین ، دوست  دوران  مدرسه ام ، به  اتفاق  دخرتش  جریان  به  لوس آنجلس  آمده اند.  کاترین  
و همس���رش  و همني  یک  دخرت -که  اکنون  هفده  سال  دارد- در سودان  زندگی  می کنند. 
دو سه  سایل  است  از سوی  سازمان  ملل  به  آنجا رفته اند.  کاترین  و همسرش  هر دو در رشتۀ  
توس���عه  و  گسرتش  طرح های  روستایی  تحصیل   کرده اند و به   کار خود عشق  می ورزند. از او 
-که  تا چند س���ال  قبل  در روستاهای  مختلف  ایران   کار می کرد- می پرسم : »چرا از ایران  

خارج  شدید؟«
با تأثر سرش  را تکان  می دهد و می گوید: »گفتند الزمتان  نداریم ! دلشان  نمی خواهد دست  
به  ترکیب  روس���تاها زده  شود و معتقدند آنچه  ما به  روستاها می بردیم  برای  مردم  روستایی  

زیان آور بود.«
دلم  می خواهد نظر خودش  را بدانم . می گوید: »ما داشتیم  خیلی  خوب   کار می کردیم . در 
حال پیاده   کردن  طرحی  بودیم  تا براساس  سنت  و شیوۀ  رایج  در هر روستا و با توجه  به  آنچه  
طبیعت  برای شان فراهم   کرده  بود، امکان  بهرتین  بهره گریی  را فراهم   کنیم . همۀ  ما جوان  بودیم  
و با شور فراوان  شبانه روز  کار می کردیم .  کار ما نه  سیاسی  بود نه  فرمایشی : عشق  بود، عشق  

به  آب  و خاک  خودمان  و حفظ  آن !«
در س���ودان ،  کاترین  و همس���رش  از تخصص  خود یاری  می گریند، به  روستاهای  خارطوم 
 می روند، به  ساکنانشان  یاد می دهند چگونه  بیشرتین  محصول  را برداشت   کنند، چگونه  از 
معماری  سنتی  دهات  برای  رفاه  بیشرت بهره  بگریند و چگونه  فرزندان  خود را برای  خدمت  به  

مردم  و روستای خویش  پرورش  دهند.
این  نریوها، تخصص ها و آگاهی ها باید در خدمت  مردم  ایران  باش���ند. دریغ   که  دیگران  از 

آن ها بهره  می گریند.
مارک  بوشان  )Mark Beauchamp( نویسندۀ  مجلۀ  فوربس  )Forbes( مقالۀ  مفصلی  را  که  
در شمارۀ  دسامرب این  مجله  در بارۀ  ایرانیان  لوس آنجلس  نوشته  بود، با این  جمله  آغاز  کرده  
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است : »آنچه  میهنشان   گم   کرده  است ، ما پیدا  کرده ایم !«

جمعه  6 ژانویه  1989
امروز در دادگاه  ادارۀ  مهاجرت ، مرتجم  یک  شاعر و ترانه سرای  ایرانی  بودم . طرف  تقاضای 
 پناهندگی   کرده  بود و قاضی  دادگاه  در حال  رسیدگی  به  پرونده  و مصاحبه  با وی  بود. او را 
خیلی  خوب  می ش���ناختم . او هم  مرا شناخت . به  محض  ورود من ، به عنوان  مرتجم  رسمی  
دادگاه ،  کمی  جاخورد  که  اول  علتش  را نفهمیدم . در جریان  نصفه  روز دادگاه ، آقای  متقاضی  
پناهندگی  -که  در جوانی  توده ای  بود، در میانس���ایل  ریزه خوار خوان  نعمت  ش���اه ، بعد از 
انقالب  به  دامان  امام  آویزان  و حاال  کشته  و مردۀ  امریکای  امرپیالیست  جهانخوار- تا زور 
داشت  دروغ   گفت : در بارۀ  خودش  و سوابقش. وقتی  سؤاالت  را برایش  ترجمه  می کردم ، 
سرش  را پائني  می انداخت  و مثل  آب  خوردن  پاسخ  دروغ  می داد. خودش  می دانست   که  من  
و بسیاری  دیگر، شاهد رنگ  عوض   کردن  هزار بارۀ  او بوده ایم  - ویل  بی محابا می گفت . من  
هم  به  حکم  وظیفۀ  حرفه ای  همۀ  سخنانش  را ترجمه  می کردم . دلم  می خواست  بعد از ترجمۀ  
هر پاسخ ، رویم  را به  طرف  قاضی  دادگاه  بکنم  و بگویم : »عالیجناب ، دروغ  می گوید!« ویل  

حیف  و صد حیف   که  نمی شد.
امیدوار بودم  قاضی  باالخره  مچ  او را بگرید،  کما اینکه  قباًل بارها چنني  ش���ده  بود. وکیلش  
آدم  زرنگ���ی  بود و پروندۀ  ظاهرفریبی  برایش  س���اخته  بود. در نتیجه ، قاضی  به  نفع  او رأی  
داد و تقاضایش  را پذیرفت . لعنتی ! س���ر سیستم  قضایی  اینجا را هم   کاله   گذاشت  و  کارت  

سبز  کذایی  را  گرفت !
در راهروی  دادگاه ، هنگامی   که  خواست  از من  خداحافظی   کند، رویم  را برگرداندم  و دنبال   کار 

خود رفتم .  کاش  دروغ  خناق  بود و راه   گلویش  را می بست !

شنبه  7 ژانویه  1989
س���اعت  دوی  بامداد است . پشت  پنجرۀ  آشپزخانه  ایستاده ام  و منتظرم  بچه ها برگردند. باید 
پیدایشان  شود. معمواًل شنبه  شب ها  که  بریون  می روند، تا این  موقع  شب  با دوستانشان  هستند 
و جوانی  می کنند. ویل  دیگر زمان  برگش���ت  به  خانه  است  و  کمی  دیر  کرده اند. من  عادت  
دارم  ش���ب ها زود بخوابم ، همۀ  شب های  هفته  به جز شنبه  شب ها. از وقتی  بچه ها می روند 
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تا برگردند نیمه جان  می ش���وم ، دلشوره  می گریم ، مرتب  توی  اتاق  و آشپزخانه  قدم  می زنم  و 
ساعت  را نگاه  می کنم  تا از راه  برسند. همسرم  معتقد است  نباید به  بچه ها اجازه  بدهیم  بریون  

بروند. می گویم : »ویل  اینا  که  دیگه  بچه  نیسنت !«
با تحکم  جواب  می دهد: »صد سالشونم  بشه  بازم  بچن !«

با هم  بگومگو و بحث  زیادی  داریم . ویل  حاصلی  ندارد. بچه ها می خواهند بروند  گردش  
و خودشان  منت  خدا و عالم  را سر ما می گذارند  که  بیشرت از هفته ای  یکبار نمی روند. ویل  
همني  هفته ای  یک  ش���ب  هم  از توان  و تحمل  منِ  دلش���وره ای  بریون  است . با دوستانم   که  

صحبت  می کنم ، همه  از همني  مسئله   گله  دارند. مثل  اینکه  این  یک  مشکل  همگانی  است .
اگر ایرج  مریزا می دانست   که   کار ما با بیدار نشسنت  بر  گاهواره  خاتمه  پیدا نمی کند، حتماً ما 

مادران  را مورد عنایت  بیشرتی  قرار می داد.
نور چراغ  اتومبیل  بچه ها را از سر  کوچه  می بینم  و نفسی  به  راحتی  می کشم . می دانم  شنبۀ  

دیگر باز روز از نو و روزی  از نو.

دوشنبه  9 ژانویه  1989
در  کنار تمام  فعالیت های  داغ  و پر سر و صدای  هرنی  و موزیکال  لوس آنجلس  -که  آگهی های  
مکررشان  در رسانه های  همگانی  ایرانی  حالمان  را بد می کند- در  گوشه  و  کنار این   کشور 
و بیشرت در همني  لوس آنجلس ، رویدادهای  فرهنگی  قابل  توجهی  نیز در جریان  هستند. خرب 
این  رویدادها را، جامعۀ  محرتم  ایرانیان  خارج  از  کشور، یا نمی شنوند یا از  کنارشان  بی اعتنا 
رد می شوند. ویل  هر یک از این  خربها -به  جای  خود- افتخارآفرین ، قابل  تحسني  و شایستۀ  

حمایت  و پشتیبانی  هستند.
در هفته ای   که   گذش���ت ، از فعالیت هایی  آگاه  شدیم   که  به  باور منِ  روزنامه نگار، همکارانم  
می بایست  برای  پخش  خرب آن ها با یکدیگر مسابقه  می گذاشتند. باالخره  البه الی  این  همه  

آگهی ، یکی  دوتا مطلب  هم  الزم  است !
مهم ترین  آن ها، خرب برگزاری  یک  نمایشگاه  بسیار جالب  از فرهنگ  و هرن پارسی  قرن  پانزدهم 
 در موزۀ  هرنی  لوس آنجلس  بزرگ  )LA County Museum of Art( است   که  از سیزدهم  
اوت  تا پنجم  نوامرب امسال  دایر خواهد بود. این  اولني  نمایشگاه  قابل  توجه  هرنهای  پارسی  
است   که  در این  موزه  برقرار می شود و به  ارائۀ  مینیاتورهای  دوران  تیموریان  -که  از موزه های  
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لوور پاریس ، اسمیت سونني  )Smithsonian( واشینگنت  و ارمیتاژ لنینگراد وام   گرفته  شده  
است - اختصاص  می یابد. این  مجموعه  ابتدا برای  مدت  هشتاد روز در موزۀ  اسمیت سونني  

واشینگنت  به  معرض نمایش   گذارده  می شود و سپس  به  لوس آنجلس  خواهد آمد.
همزمان  با این  نمایشگاه ، شاهد رویدادهای  فرهنگی  و هرنی  جنبی  مهمی  نیز خواهیم  بود  که  
در جهت  آشنا ساخنت  امریکایی های   کنارۀ  غربی  با فرهنگ  و هرن بسیار ارزنده  و غنی  ایرانی  
است . مسئوالن  امریکایی  موزه  مشتاق  و خواهان  حمایت  و همکاری  قابل  توجه  ایرانیان  این  
شهر هستند تا نمایشگاه  هر چه  بهرت برگزار شود. مطمئنم  در صورتی   که  ایرانیان  لوس آنجلس  

در جریان  این  رویداد قرار بگریند، هرچه  در توان  دارند برای   کمک  به   کار خواهند  گرفت .

سه شنبه  10 ژانویه  1989
مرکز مطالعات  خاورمیانۀ  یوس���ی ال ای  آگاهینامه ای  دارد  که  سایل  سه  بار منتشر می شود و 
در آن  از اخبار فرهنگی  و آموزش���ی  و فعالیت های  ماه های   گذش���تۀ  این  مرکز و استادان  و 
پژوهشگران  وابسته  به  آن  می نویسد. در آخرین  شمارۀ  این  آگاهینامه ، چون  هر وقت  دیگر، از 
فعالیت ها و  کوشش های  چندین  استاد و پژوهشگر ایرانی  نام  برده  شده  است   که  هر یک  در 

رشتۀ  خود، در حال  خدمت  به  ادبیات  و هرن و فرهنگ  ملی  خویش  هستند.
مهمرتین  خربی   که  در این  آگاهینامه  آمده ، مژدۀ   گش���ایش  رشتۀ  لیسانس  ادبیات  فارسی  در 
دانش���گاه  یوسی ال ای  است . در شرایطی   که  زمزمۀ  بسته  ش���دن  برخی  از دوره های  ادبیات  
فارسی  در دانشگاه های  شرق  امریکا به   گوش  می رسد، این  یک  نوید خوش  و دلپذیر است . 
 )Columbia University( شنیده ام  در چند دانشگاه  معترب امریکا، از جمله  دانشگاه   کلمبیا
دانش���کده های  ادبیات  تحت  فشار زیاد قرار  گرفته اند تا بخش  زبان  و ادبیات  فارسی  را به  
بخش  فرهنگ  اسالمی  تغیری دهند. خداوند استاد احسان  یارشاطر را عمر دراز ببخشد  که  
همه  مطمئن  هستند تا او در دانشگاه   کلمبیا مشغول  تدریس  و مسئول  بخش  فارسی  است  و تا 

همت  او یار ماست ، چنني  اتفاقی  روی  نخواهد داد.
می دانید چه   کسانی  برای  جانش���ني   کردن  بخش  فرهنگ  اسالمی   کوشش  می کنند و فشار 
می آورند؟ بله ، درست  حدس  زدید. خودشان  هستند! فرهنگ ستیزان  جمهوری  اسالمی ! 

توفیق  یارشان  مباد.



203در کوچه پس کوچه های غربت

چهارشنبه  11 ژانویه  1989
روزنامۀ  لوس آنجلس  تایمز امروز مقالۀ  مفصلی  با عنوان  آیا آماده  هس���تید؟ از نویسنده ای  
نام می برد  ک���ه  به  طور قطع  باید یک  ایرانی  باش���د: اف .ام . اس���فندیاری   که  نویس���نده ای  
آینده نگر)Futurist( اس���ت  و ن���ام  جدید خود را اف .ام . 2030  گذاش���ته  اس���ت .  کتاب  
 دویس���ت  و بیست  و شش  صفحه ای  اسفندیاری  به  نام  آیا شما یک  مافوق  انسان  هستید؟

)?Are you a Trans human( شامل  بیست  و پنج  خودآزمایی  مختلف  و چندین  تمرین  

تقویت  ذهنی  است  تا خواننده  خود رابیازماید و بفهمد برای  تغیریات  سریع  عصر تکنولوژی  
و آینده ای   که  در پیش  داریم ، آماده  هست  یاخری.

اف .ام . 2030 در این   کتاب  هشدار می دهد  که : »ما در محیطی  الکرتونیک  زندگی  می کنیم ، 
محیط  واکنش های  سریع  و جهنده . اگر همزمان  و آگاهانه  با تکنولوژی  پیش  نرویم ، خیلی  
زود اطالعاتمان   کهنه  و عقب افتاده  خواهد شد. در نتیجه ، در محیط   کار و در روابط  انسانی  
آن گونه   ک���ه  باید مؤثر نخواهیم  افت���اد و با دنیای  خارج  در تع���ارض  قرار خواهیم   گرفت . 
اسفندیاری  یا اف .ام .2030 قرن  بیست  و یکم  را قرن  مافوق  انسان ها یا دورۀ  جدید متحول  
نام  داده  است . وی  می گوید: »برای  بقا در دوران  جدید، باید در جهت  جریان  حرکت   کرد 
و یک  هویت  سیال  یافت .« به اعتقاد او »انسان های  مسئول   کسانی  هستند  که  هویت  ساکن  و 
ایستا ندارند و مرتب  خود را تکمیل  می کنند.« اسفندیاری  در مورد تغیری نام  خود می گوید: 
»من  انس���ان  ده  س���ال  پیش  نیستم  و رشد  کرده ام . در قرن  بیس���ت  و یکم ، نام  و بیوگرافی  و 
خانواده  و تحصیالت  باید  کنار  گذاشته  شود. در قرن  مافوق  انسان ها معیار آموزش  درجات  

تحصیلی  نیست  بلکه  قدرت  آگاهی  به  مسائل  روز است .«
آلوین  تافلر نویسندۀ  آینده نگر امریکایی  در مورد اف .ام  اسفندیاری   گفته  است : »تغیری نام  
او یک  جهش  تخیلی  فوق العاده  است  و از ویژگی  دلپذیری  برخوردار است . او یک  انسان  
جدی است .« اف .ام  2030 از بیست  و سوم  ژانویۀ  امسال ، در یک  دورۀ   کالس  پنج  روزه  به  
نام  با سرعت  به سوی  آینده  در بخش  دروس  جنبی  دانشگاه  یوسی ال ای ،  کتاب  و عقاید خود 

را تشریح  و تدریس خواهد  کرد.

پنج شنبه  12 ژانویه  1989
بیژن  اسدی پور  کاریکاتوریست  و طراح  چریه دست  و باذوق  ایرانی ،  که  از شهرت  خوبی  در 
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جوامع  هرنی  غرب  برخوردار اس���ت ، سال ها در شهر نیواورلئان  )New Orleans( زندگی  
می کرد. وی  تازگی  به  نیوجرسی  )New Jersey( نقل  مکان   کرده  و همچنان   کوشا و پرکار 
است . اسدی پور در سال های اخری، چند  کتاب  منتشر  کرده  است  و هم اکنون  نیز در حال  به  
پایان  رس���اندن  دهمني  وآخرین   کتاب  خود به  نام  خط نگاری  است   که  یک  ناشر امریکایی  

انتشار و توزیع  آن  را به  عهده   گرفته  است .
ام���روز از او نام���ه ای  دارم . در  گوش���ه ای  از نام���ه ، در بارۀ   کتاب  جدید خود می نویس���د: 
»خط نگاری  کارهایی  را در بر می گرید  که  ادغامی  از طرح  و خط  اس���ت . منت   کتاب  حاوی  
چهار  گفتگو و چهار مقاله  و یک  شعر است . قطع   کتاب  چیزی  است  مثل  وقایع  روزمره  ویل  
حجمش  حدوداً دو برابرخواهد بود و به  فارسی  و انگلیسی  است .« در پایان  نامه ، اسدی پور 
قول  می دهد  کتاب  روز 15اسفند 1367 در بازار باشد. به   گفتۀ  خودش  و با توجه  به  طنزی   که  
همواره  در جمالتش  نهفته  است :» دو هفته ای  قبل  از سال  نوی  ایرانی   که  دوستان  عالقه مند 
بتوانند آن  را به  دوستان  خود هدیه   کنند.« نامه  را با یک  شعر -که  همراه  با طرحی  جالب  

زینت   کتاب   کرده  است - به  پایان  می برد: ما تن  به  فنا دادیم  تا زنده  شما باشید.

جمعه  13 ژانویه  1989
در هیچ   کجای  دنیا به  اندازۀ  امریکا، صحبت  از وقت  و زمان  نیس���ت . هیچ  بحث  علمی  و 
غریعلمی ای  وجود ندارد  که  در آن  به  اهمیت  وقت  و زمان  و دقیقه  و ثانیه  اشاره  نشود. همه  در 
این کشور، به  فکر اخرتاع  پدیده ای  هستند  که  حداقل  چند دقیقه  در وقت  شما صرفه جویی   کند. 
در این  کش���ور، وقت  و زمان  چنان  اهمیتی  دارد  که  ش���ما لحظه ای  نمی توانید از آن  غافل  
شوید. جایی  نیست که  در آن  ساعتی   کار نگذاشته  باشند. از در و دیوار ساعت  می بارد. این  
ساعت های  جدید شماره دار هم   که  مرتب  ثانیه های  زندگی  من  و شما را می شمارند از همه  
بدترند. نمی دانم  چرا، ویل  من  باساعت های  صفحه  مدور عقربه دار بهرت می توانم   کنار بیایم . 
شاید چون  فکر می کنم  زمان  روی  این  ساعت ها  کندتر می گذرد. با این  ساعت های  شماره دار 
)Digital(، انسان  محبوس  یک  ثانیه  است  و درگری یک  مسابقۀ  سرعت  غریعادالنه . در هر 

حال ، با تمام   کوشش های  مخرتعان  و دست اندرکاران  عصر تکنولوژی ، انسان  امروز خیلی  
بیش  از اجداد خود وقت   کم  می آورد. در تمام  مدتی   که  بیداریم  مشغولیم  و در حال  دویدن . 

باز شب   که  فرا می رسد می بینیم  هنوز مقداری   کار برای  فردا باقی  مانده  است .
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آن قدر با مدد ساعت  المروت ، درگری طی   کردن  طول  شبانه روز هستیم   که  عرض  زندگی  از 
یادمان  رفته  است .  کاش  ساعتی  بود  که  عرض  زندگی  را نیز اندازه  می گرفت !

دوشنبه  16 ژانویه  1989
مارتني  لوتر  کینگ  جونیور رهرب سیاهپوست  امریکا و یکی  از پویندگان  پرتوان  راه  آزادی  و 
برابری ، بیست  سال  پیش  یعنی  در سال  1968 به  قتل  رسید. برای  نیمی  از امریکایی ها،  که  
در آن  س���ال ها چه  از نظر فکری  و چه  از نظر س���نی  به  آگاهی  سیاسی  الزم  نرسیده  بودند، 
امروزه  نام   کینگ  و  کارهای  او چیزی  اس���ت  در ردیف   کارهایی   که  آبراهام  لینکلن  برای  لغو 
برده داری  انجام  داد: به  همان  دوری  یک  واقعۀ  تاریخی . به  همني  سبب ، بسیاری  از یاران  و 
همسنگران   کینگ  همواره  سعی  می کنند  که  از او و  گفته هایش  سخن  بگویند و مردم  امریکا 
را -که  چندان  عالقه ای  به  تاریخ  نشان  نمی دهند- با این  مرد آزاده  آشنا سازند. دکرت جان  
دی  مک گوایر )John D. McGuire( اس���تاد دانشگاه  و یکی  از بنیانگذاران  مرکز مارتني  
لوتر  کینگ  برای  تغیریهای  اجتماعی  در آتالنتا از دوستان  نزدیک  این مرد بود. وی  طی  مقالۀ  
مفصلی   که  در بارۀ  دوست  از دست  رفتۀ  خود و به  مناسبت  سالگرد او نوشته  است ، به  بسیاری  
از  گفته ها و نظریات   کینگ  اشاره  می کند  که  چند تای  آن  در عني  دلنشینی  نشانۀ  روح  متعایل  

این  مرد بزرگ  تاریخ  معاصر امریکاست :
»سه  ننگ  بزرگ  بشریت  فقر، نژادپرستی  و جنگ  است .

هر آنچه  بر یک  نفر اثر بگذارد، روی  همۀ  ما تأثریگذار خواهد بود.
به  وسیلۀ  خشونت ، انسان  متنفر را می کشید، ویل  نفرت  را نمی توانید بکشید.

گریسنت  شب  را طوالنی  می کند ویل  با طلوع  صبح ، شادی  از راه  خواهد رسید.«

سه شنبه  17 ژانویه  1989
فاجع���ۀ  تریاندازی  یک  ج���وان  ناراحت  و عصب���ی  به   کودکان  بیگناه  یک  دبس���ت��ان  در 
است��اک ت��ون  )Stockton( بار دیگر آزادی  فروش  اسلحه ، به  ویژه  سالح های  اتوماتیک  و 
نیمه  اتوماتیک  و آزادی  حمل  اسلحه  را موضوع  روز  کرد. در حال  حاضر بني  چهل  تا پنجاه  
میلیون  اسلحۀ  نیمه اتوماتیک  در دست  مردم  امریکاست . یعنی  از هر پنج  امریکایی  یک  تن  
نمونه ای  از این  آالت  قتاله  را در دسرتس  دارد  که  می تواند هر  گاه  دلش  خواست ، لوله اش  را 
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به  سوی  خیل  مردم  بیگناه  یا  کودکان  مدارس  نشانه  رود و یک  قتل  عام  تمام  عیار راه  بیندازد. 
دست  آخر هم  اگر سر سوزنی  عقل  در  کله اش  مانده  باشد خود را بکشد. طرفداران  آزادی  
خرید و فروش  اسلحه  استدالل  می کنند  که  در صورت  ممنوعیت ، تنها قیمت  تفنگ  و فشنگ  
باال می رود و اسلحه  به  صورت  یک  جنس  قاچاق  در بازار سیاه  خرید و فروش  خواهد شد. 
پس  باید فروش  اسلحه  آزاد باشد تا همه  بتوانند آن  را بخرند. در مقابل ، مردم  باید آموزش  
ببینند  که  چگونه  از آن  استفاده   کنند، برایش  جواز بگریند و یادشان  باشد  که  تریاندازی  یک  
تفریح  است  و شکار یک  سرگرمی  دلنشني . این  عده  معتقدند استفاده  از هفت تری و تفنگ  را 

تنها باید به صورت  تفننی  رایج  ساخت .
مخالفان  از س���وی  دیگر معتقدند ش���کار هرگز یک  تفریح  و ورزش  نبوده  و نیست . شکار 
برای  انسان  اولیه  نیز -که  مجبور به  سری  کردن  شکمش  بود- یک  وسیلۀ  یافنت  غذا و یک  
وسیلۀ   کار به شمار می رفته  اس���ت . امروزه ، در قرن  بیستم ، زمانی   که  فروشگاه های  مختلف  
از  گوش���ت  پرندگان  وچرندگان  و خزندگان  پر اس���ت ، اصاًل نیازی  به  شکار نیست . این ها 
می گویند: »باید ش���کارچیان  را ازگروه  ورزشکاران  جدا ساخت  چون  انسان های بی رحم  
و خونریزی  هس���تند! به  عالوه  اگر اسلحه  آزادنباش���د، اصالً  کسی  به  روی  دیگری  تفنگ  

نخواهد  کشید تا آن  دیگری  برای  دفاع  از خود دست  به اسلحه  بربد.«
این  یکی  از تاوان هایی  است   که  باید برای  داشنت  دمکراسی  پرداخت !

چهارشنبه  18 ژانویه  1989
شکم  سیما حسابی  جلو آمده  و زایمان  نزدیک  است . سیما برای  سومني  بار حامله  شده  و 
می خواهد حاال  که  عقل رس  شده ، یک  بچه  مطابق  میل  خودش  بار آورد. دو بچۀ  قبلی  آن ها 
در ایران  دنیا آمدند و حاال به  قول  امریکایی ها تني ایجر )Teenager( هستند. سیما می گوید: 

»آن  وقت ها جوان  بودم  و به  شیوۀ  تربیت  ناوارد. حاال  کتاب  خوانده ام  و بهرت می فهمم .«
سیما و پرویز سر  کالس  الماز )Lamaz( رفنت ، اختالف  دارند. پرویز نمی خواهد به   کالس  
تمرین  زایمان  بی درد برود و نمی خواهد هنگام  وضع  حمل  در اتاق  حضور داش���ته  باشد. 
سیما از این  بابت  ناراحت  است  و می گوید: »هر  کاریش  می کنم ، قبول  نمیکنه !« پرویز با 
دلخوری  می گوید:»مردی   گف���نت ، زنی   گفنت . زاییدن   کار زنه ، به  من  چه  مربوط ! من  از این  

اداهای  امریکاییا اصاًل خوشم  نمیاد. برم  تو اتاق  زایمان  بگم  چند منه ؟«
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از س���یما اصرار از پرویز انکار. آخر سر سیما عصبانی  می شود و می گوید: »برو بابا، امل  
عوضی !امریکام  اومده  متمدن  نشده !«

پرویز می گوید: »نه ، این  جور تمدن  واسۀ  خودت . من  امل  هستم  ویل  بی غریت  نیستم !«
بحث  دارد به  جاهای  باریک  می کشد  که  سندی  )Sandy( دخرت شانزده  سالۀ  آن ها دخالت  
می کند و به  انگلیسی  با مادر وارد مذاکره  می شود: »من  باهات  میام ، ددی رو ول   کن ، چرا 
حرفشو نمی فهمی ؟مگه  خودت  همیشه  به  من  نمیگی  خیلی  چیزای  اینجارو دوست  نداری ؟ 
خوب  ددی ام  اینو دوست  نداره ! اگه  بهش  اصرار  کنی  پس  باید به  منم  اجازه  بدی  بوی فرند 

)Boy friend( بگریم !«

با استدالل   کوبندۀ  سندی ، سیما مجبور به  سکوت  می شود، ما هم  از دلواپسی  درگریی  آن  
دو در می آییم . 

گمان  نکنم  سیما بتواند بچۀ  سوم  را هم  مطابق  میل  خودش  بار آورد!

پنج شنبه  19 ژانویه  1989
شب   گذش���ته ، در موزۀ  هرنی  لوس آنجلس  بزرگ ، توماس  لنز )Thomas Lentz( مسئول  
بخش هرنهای  اس���المی  و نانس���ی  توماس  )Nancy Thomas( مس���ئول  بخش  هرنهای  
باستانی  خاورمیانه  با  گروهی  از ایرانیان  عالقه مند دیداری  داشتند و خرب برگزاری  بزرگ ترین  
و مهم ترین  نمایشگاه  آثار هرنی  ایران  دوران  تیموری  را اعالم   کردند. در این  دیدار توماس  
لنز  گفت : »موزۀ  هرنی  لوس آنجلس  بزرگ  به عنوان  یک  موزۀ  جهانی  شهرت  دارد. هدف  ما 
این  است   که  در این  موزه ، تاریخ   کامل  هرن را نشان  دهیم  و تنها به  هرنهای  اروپایی  و امریکایی  
اکتفا نکنیم . تمایل  ش���خصی  من این  است   که  یک  مجموعه  از آثار هرنی  ایران  نیز در این  
موزه  به  نمایش  دائم   گذاشته  شود تا مردم  لوس آنجلس  با  گذشتۀ  غنی  فرهنگ  و هرن و ادب  
ایران  آشنا شوند. ظرف  سیزده  سال   گذشته ، موزه  در حال  خرید و  گردآوری  آثار هرنی  ایرانی  
بوده  اس���ت . در این  مدت  موج  عظیمی  از ایرانیان  به سوی  لوس آنجلس  روی  آوردند و این  
شهر را به  مهم ترین  مرکز تجمع  ایرانیان  تبدیل   کردند. ویل  برای  بسیاری  از مردم  لوس آنجلس ، 
جامعۀ  شما و فرهنگ  و آداب  و رسوم  شما همچنان  یک  پدیدۀ  ناشناخته  باقی  مانده  است . 
هم اکنون  موزه  آماده  است   گامی  بردارد تا این  امکان  را به  وجود آورد و با  کمک  و مشاورت  

و حمایت  شما در این  راه  موفق  شود.
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ظرف  سه  سال  آینده ، ما دو نمایشگاه  مهم  هرنهای  پارسی  را در این  موزه  برپا خواهیم   کرد. 
اولني  نمایش���گاه  تیمور و رؤیای  ش���اهانه  نام  دارد  که  هرن و فرهنگ  ق���رن  پانزدهم  را ارائه  
می دهد  که  تدارک  مقدماتش  چهار سال  طول   کشید. ما از پنجاه  وام دهندۀ  مختلف  در اروپا، 
امریکا، شوروی ، ترکیه  و مصر آثار هرنی  وام   گرفته ایم . این  نه  تنها اولني  و مهم ترین  نمایشگاه  
آثار هرنی  ایران  در این  موزه  به  شمار می رود  که  برای  بسیاری  از اهایل  لوس آنجلس ، اولني  
فرصت  واقعی  دیدار وآشنایی  با هرن پارسی  است . نمایشگاه  دوم   که  به  همان  اندازه  اهمیت  
دارد، نمایشگاه  مجموعۀ  سودآور است   که  در سال  1992 برگزار خواهد شد. ابوالعال سودآور 
بدون  ش���ک  یکی  از مهم تری���ن  مجموعه های  هرن ایرانی  دنیا را جمع آوری   کرده  اس���ت  و 

این   کلکسیون  خود را برای  چند ماه  به  موزه  وام  خواهد داد.
جمعیت  چهارصد تا پانصد هزار نف���ری  ایرانی   کالیفرنیا می تواند بر زندگی  فرهنگی  این  
ش���هر اثر مهمی  بگذارد. برای  این   کار، باید شیوه هایی  را  که  ما در امریکا به   کار می گرییم  

تجربه   کند.«
همزمان  با  گشایش  نمایش���گاه  تیمور و رؤیای  شاهانه ، موزه  یک  مهمانی  برای  جمع آوری  
سرمایه  )Fund Raising( به  نام  شب  ایرانی  خواهد داشت . این  شب  در حیاط  مرکزی  موزه  
برگزارمی گردد و درآمد حاصل  از آن  برای  خرید آثار هرنی  ایرانی  بیشرت به   کار  گرفته  خواهد 
ش���د. به  نظرمن  موفقیت  این  رویدادهای  فرهنگی  و خود نمایش���گاه  پیام  روشنی  به  مردم  
لوس آنجلس  خواهد داد  که  مریاث  هرن و فرهنگ  ایرانی  بسیار ارزنده  است  و شایستگی  این  

را دارد  که  بخشی  از زندگی  فرهنگی  این  شهر بشود. این   گوی  و این  میدان !

جمعه  20 ژانویه  1989
مهمانی  و ضیافتی   که  صد و ش���انزده  هزار تن  به  آن  دعوت  شده  باشند، نمی تواند مهمانی  
معمویل  و پیش پا افتاده ای  باش���د. ضیافت  یا بال   گشایش  دوران  ریاست  جمهوری  جورج  
بوش  به  دلیل  همني ویژگی  در هشت  نقطۀ  مختلف  شهر واشینگنت  برگزار خواهد شد و حداقل  
برای   گروهی  یک  رویداد استثنایی  است . از قرار معلوم  برای  رؤسای  جمهور سابق  امریکا 
این  ضیافت  چندان  جاذبه ای  ندارد چون  از ریچارد نیکس���ون  )Richard Nixon(  گرفته  
ت���ا جیمی   کارتر همگی  دعوت ب���رای  حضور در این  مهمان���ی  را رد  کرده اند. ویل  هزاران  
هزار امریکایی   که  مرتصد فرصت  مناس���بی  هستند تا راهی  برای  پیشرفت  و نمایش  قدرت  
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پیدا  کنند، به  هزار دوز و  کلک  دس���ت  می زنند تا  کارت  دعوت  این  مهمانی  به  در منزلشان  
برود. جدا از مهمانان  درجۀ  یک  -که  از نظر رده بندی  "A+"به ش���مار می روند و نامشان  
توس���ط  بوش  و معاونش   کوئیل  )Quale( تعیني  شده  است - سایر مهمانان ،توسط  رؤسای  
تشریفات  مراسم   گشایش  دورۀ  جدید ریاست  جمهوری  پنجاه  ایالت  دعوت  می شوند. همني  
رؤس���ا هستند  که  باید ظرف  دو تا س���ه  ماه ، بني  متقاضیان  شرکت  در مهمانی  بزرگ  سال ، 
آن هایی  را  که  می دانند به  درد رئیس  جمهور، معاون  او، حزب  جمهوریخواه  و س���ناتورهای 
 جمهوریخواه  ایالتی  می خورند برگزینند و اولني   گام  را برای  بهره برداری  از آنان  بردارند. در 
پشت پردۀ  این  میهمانی  -که  بلیطش  نفری  صد و هفتاد و پنج  دالر به  فروش  می رسد و خرج  
هواپیما و هتل  نیز به  آن  اضافه  می ش���ود- یک  زد و بند سیاسی  جانانه  در جریان  است  تا 
آن   که  زرنگ تر است ،از این  طریق  به  هدف  مورد عالقه اش  برسد. با وجودی   که  همۀ  مهمانان  
پول  بلیط  خود را می دهند، مراسم  هفتۀ  بزرگداشت  آغاز ریاست جمهوری  جناب  بوش  برای  
مردم  امریکا -که  خود را به  جای  شهروند امریکایی ، مالیات  دهندۀ  امریکایی  می خوانند- 
سی  میلیون  دالر خرج  برمی دارد. جالب  این   که  این  مخارج  هر چهار سال  یک  بار هم  تکرار 
می شود. در هر حال ، چه   کرسی  ریاست جمهوری  باشد چه  تخت  سلطنت ، سنگینی اش  روی  

دوش  ملت  است .

شنبه  21 ژانویه  1989
تعمریکار فر برقی  آشپزخانه ، در حایل   که  با سیم  و پیچ های  فر ور می رود،  گهگاه  با لهجۀ  غلیظ 
 اروپای  شرقی  خود چیزی  می گوید. جوان ، خوش  قد و باال و مرتب  است . از او می پرسم : 
»وقتی اجاق  تعمری نمی کنی  چه  می کنی ؟«  گویی  می دانم  برای  این   کار ساخته  نشده  است  

و مثل  بسیاری  ازاهایل  لوس آنجلس ، موقتاً این   کار را انجام  می دهد تا اقبالش  از راه  برسد.
با لبخند می پرسد: »منظورتان  این  است   که  آیا هرنپیشه  هستم ؟« سپس  پاسخ  می دهد: »نه  

هرنپیشه  نیستم . سناریو می نویسم .«
می پرسم : »چه  سناریوهایی ؟«

- داستان های  پلیسی  و جنایی  و آشغال ...!
خنده ام  می گرید ویل  با اشتیاق  به  ادامۀ  صحبت هایش   گوش  می دهم :

-... هر چه  این  آدم ها دوست  داشته  باشند می نویسم . آنچه  مردم  اینجا می خواهند آشغال  
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اس���ت . برای  سوژه های  مبتذل  صف  می کش���ند. من  هم  دنبال  آن  رفته ام . من  برای  پول   کار 
می کنم ، تنها چیزی که  دوست  دارم . اگر یک  سناریو بفروشم  راحت  دویست  هزار دالر به  
جیب  زده ام . من اگر می خواستم  داستایفسکی  بشوم  می رفتم   کتاب  می نوشتم  و با فقر هم  

می ساختم . ویل  من  پول  می خواهم  و به خاطر همني  هم  به  امریکا آمده ام .
سپس  تعریف  می کند  که  زادگاهش  یوگسالوی  را ترک   کرده  و به  امریکا آمده  است . در آن  
سرزمني ، هم  خودش  و هم  خانواده اش  از طبقۀ  روشنفکر بودند و  کارش  هم  نویسندگی  بود. 

ویل  ترجیح  داد به  امریکا -سرزمني  امکانات - بیاید تا به  جای  شهرت ، پول   کسب   کند.
می پرسم : »اگر پولدار بشوی  چکار می کنی ؟«

می گوید: »س���ؤال  خوبی  است ... سؤال  خوبی  است ... نمی دانم ! ویل  نگران  نباشید وقتی  
پول  آمد راه  خرج   کردنش  را هم  می آورد.«

همچنان  دارد با ناش���یگری  با فر آش���پزخانه  ور می رود. حاال می فهمم  چرا زیاد به   کارش  
مسلط نیست . او نیز چون  بسیاری  از مهاجران  تازه  وارد، از هول  حلیم  توی  دیگ  افتاده  است  
و درانتظار آن  روزی   که  باید فرا برسد، سر خود را با رؤیای  شریین  امریکایی  -یعنی  پولدار 

شدن -  گرم  می کند.

دوشنبه  23 ژانویه  1989
دو هزار و س���یصد سال  پیش  ارسطو نوش���ت : »همۀ  آن هایی   که  به  خاطر نبوغشان  شهرت  
یافته اند، به سوی  دیوانگی   کشش  داشته اند!« و این  باور  که  خالقیت  نیاز به   کمی  دیوانگی  

دارد تا امروز یک  امر پذیرفته  شده  باقی  مانده  است .
گر چه   گروهی  از پژوهشگران  به تازگی   گونه ای  ارتباط  بني  اختالالت  روانی  و موفقیت های  
هرنی  یافته اند، ویل  عده ای  از روانشناس���ان  هنوز بر این  امر پافش���اری  می کنند  که  قدرت  
خالقه  از ویژگی های  شخصیتی  افرادی  است   که  از سالمت   کامل  روانی  برخوردارند، یعنی  
انسان های خالق  هنگامی  بهرتین   کار خود را ارائه  می دهند  که  حالت  عادی  داشته  باشند. 
اگر این  باور را هم  بپذیریم   که  تعدادی  از هرنمندان  خالق  و افراد نابغه  دوران  افسردگی  و 
جنون  هم  دارند، هنگامی   که  با این حاالت  دس���ت  به   گریبان  هستند  کمرت اثری  بجا ماندنی  
خلق  می کنند. نوابغ  و هرنمندان ، هنگامی   که حالش���ان  خوب  نیس���ت   کار خوبی  هم  ارائه  
نمی دهند، چون  آن  زمان   که  در اوج  پریشانی  روحی  هستند، نامرتب  و آشفته  می شوند و در 
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اوج  افسردگی  نیز دچار رخوت  و سستی  می گردند.
برخی  از روانشناس���ان  و پژوهشگران  مسئله  را از دیدگاه  دیگری  نیز مورد نظر قرار داده اند. 
به اعتقاد این   گروه ، امکان  دارد خالقیت  و نبوغ  در بعضی  انس���ان ها به  برخی  مش���کالت  
روانی  منجر شود و این  در شرایطی  است   که  دستاورد آن ها مورد پسند و پذیرش  عموم  قرار 
نگرید. هرنمندان  انسان های  پیشتازی  هستند  که  طرز فکر و شیوۀ  زندگیشان ، آن ها را از مردم  
عادی  جدا می کند و منزوی می سازد. همني  زندگی  متفاوت  موجب  بروز یا تشدید حاالت  

عصبی ، یأس  و افسردگی  وسرخوردگی  در آن ها می شود.
س���الوادور دایل  نقاش  سوررآلیست  مش���هور  که  آوازۀ  جنونش  بر س���ر زبان ها بود و امروز 
درگذشت ، برای  رفع  این  سوءتفاهم  مرتب  می گفت : »تنها فرق  من  با دیوانگان  این  است   که  

من  دیوانه  نیستم !«

سه شنبه  24 ژانویه  1989
صب���ح  زود، اتومبیل  را در پارکینگ  بزرگ  خیابان  تمپل  )Temple( داون تاون   گذاش���تم  و 
به  س���وی  دادگاه  راه  افتادم . س���اعت  هفت  و نیم  بود و هنوز خیابان ها خلوت  و  کم جمعیت  

بودند.
در پیاده رو با عجله  راه  می رفتم   که  ناگهان  دستی  از پشت ، بازوی  راستم  را محکم  چسبید. 
تکانی خوردم  و س���رم  را به  عقب  برگرداندم . نزدیک  بود همان  جا از ترس  قالب  تهی   کنم . 
یک  مرده  ژنده پوش  با سر و روی  ژولیده  را دیدم   که  از نگاهش  خشونتی  التماس آمیز می بارید 

و از دهانش  بوی   گند مشروب  بریون  می زد.
گفتم : »دستمو ول   کن !«

گفت : »پول  بده ، هر چی  داری !«
دست  و پایم  به  لرزه  افتاده  بود و صدای  ضربان  قلبم  را در  گوش هایم  می شنیدم . دور و برم  
را نگاه  کردم  شاید از  کسی   کمک  بگریم . در فاصلۀ  نزدیک  ما هیچ  بنی بشری  دیده  نمی شد. 
سعی   کردم  خونسردی ام  را حفظ   کنم  و  گفتم : »خیلی  خوب  میدم ! دستمو ول   کن  تا در  کیفمو 

وا  کنم !«
گفت : »نه ، همینطوری  وا  کن !«

دست هایم  آن  چنان  می لرزیدند  که  نمی توانستم  در  کیف  را باز  کنم . قفل  لعنتی  هم  لج   کرده  
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بود. می خواس���تم   کیف  را درسته  به  او بدهم  تا بازویم  را رها  کند. باالخره  در  کیف  باز شد. 
هر چه اسکناس  داشتم ،  گمانم  سی  چهل  دالر بود، به  او دادم . منتظر بودم  بگوید ساعتم  را 

هم  باز  کنم .
پول ها را در دستش  مچاله   کرد، بازویم  را رها  کرد و  گفت : »راتو ادامه  بده ، پشت  سرتم  نیگا 

نکن !«
با چنان س���رعتی  ش���روع  به  دویدن   کردم   که  از خودم  انتظار نداش���تم . پشت  سر؟ بیچاره  

نمی دانست  باآن  حال ، من  جلوی  پایم  را هم  نمی توانم  ببینم ، تا چه  رسد به  پشت  سر!
در اتاق  انتظار مرتجمني  دادگاه ، پس  از نیم  ساعت ، هنوز حالم  جا نیامده  بود و تمام  بدنم 
 می لرزید. توی  این  مملکت  وامانده  آدم  را از  گدا هم  می ترسانند. راستی  این   گدایی  بود یا 

دزدی ؟!

چهارشنبه  25 ژانویه  1989
ی���ک  روزنامه نگار امریکایی  ایتالیایی تبار به  نام  آل  س���ان تویل  )Al Santoli( اخریًا  کتابی  
 New American: An Oral(  منتشر  کرده  است  به  نام  امریکایی  جدید: یک  تاریخ  شفاهی
History(  که  در آن  به  تفصیل  به  یکی  از مسائل  حاد جامعۀ  امریکا، یعنی  مهاجران ، پرداخته  

اس���ت . س���ان تویل   که خود با یک  مهاجر ویتنامی  ازدواج   کرده  است  می نویسد: »یکی  از 
پایه های  تشکیل دهندۀ  امریکا و یکی  از مهم ترین  واقعیت های  این  سرزمني  مهاجران  هستند. 
همۀ  ساکنان  امریکا، به استثنای  سرخپوستان ، از جای  دیگر آمده اند. ما نتیجۀ  بزرگ ترین  و 
دیدنی ترین  جریان  مهاجرت  و پناهندگی  جهان  امروز هس���تیم . ساالنه  ششصد هزار مهاجر 
قانونی  و به  همني  نس���بت  مهاجر غریقانونی ، وارد امریکا می شوند. مهاجران  جدید -که  
بیشرت از آسیا، امریکای  التني  و افریقا هستند- نه  تنها ترکیب  نژادی  و مذهبی  اینجا را تغیری 

داده اند،  که  اثر مهمی  در جوامع  مختلف   گذارده اند.«
سان  تویل  در  کتاب  خود، هجده  مصاحبۀ  طوالنی  با هجده  مهاجر و پناهندۀ  جدید انجام  داده  
است   که  از نقاط  مختلف  دنیا آمده اند و برای  آغاز یک  زندگی  تازه  مبارزه  می کنند. از جملۀ 
آن هایند: یک  بالرین  فیلیپینی ، یک  مهاجر ویتنامی   که  یکی  از مراکز باالی  شهر شیکاگو را به 
 سایگون   کوچک  تبدیل   کرده  است ، یک  مبارز سیاسی  وابسته  به  حزب  همبستگی  لهستان   که  
معتقد است  امریکا مکان  بهرت و آرام تری  از لهستان  نیست ، یک  مادر جوان  اهل  هائیتی   که  
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می گوید: »ما از آینده  و پلیس  نمی ترسیم  ویل  از تنهایی  وحشت  داریم . ما در این   کشور هیچ  
دوست  نزدیک  نداریم .« و یک  پزشک  اطفال   که  از جنگ  افغانستان  فرار  کرده  است  و از 

هجرت  خود با این  نثر شعرگونه  یاد می کند:
خانه ها خرابه  شدند،
مساجد خرابه  شدند

اسکلت ها پهنه های دشت  را فرا  گرفته  بود:
استخوانهای  حیوان ها و استخوان های  انسان ها...

در پایان   کتاب ، س���ان  تویل  می نویس���د: »جای  تعجب  نیس���ت  اگر ای���ن  مهاجرین ، برای  
فراموش  کردن  خاطرات  تلخ  خود، بی صربند. این ها فهمیده اند  که  همسایه های  امریکاییشان  
خیلی  به  شنیدن خاطرات  غم انگیز آن ها، یادآوری  آزارهایی   که  دیده اند و وطنی   که  ترک   کرده اند 
عالقه  نش���ان  نمی دهند. برای  امریکایی   گذش���ته  خیلی  زود می مرید ویل  برای  یک  مهاجر 
-که   گذش���ته  همۀ  زندگی ، دارایی  و سرمایه اش  به  ش���مار می رود- این  پشت  سر  گذاردن  

غم انگیزترین  ارمغان  مهاجرت  است .«

پنج شنبه  26 ژانویه  1989
دانشگاه   کلمبیا واقع  در نیویورک  -که  دانشکدۀ  روزنامه نگاری  آن  از اعتبار و شهرت  ویژه ای 
 برخوردار است - در ماه  ژانویۀ  هر سال ، طی  مراسمی  به  بهرتین  خربنگاران  رادیو و تلویزیون  
سال ، در پنج  رشتۀ  مختلف ، جایزه ای  می دهد و بدین  وسیله  از آن ها قدردانی  می کند. این  
مراسم  و جایزۀ  آن   که  به  نام  Dupont-Columbia Journalism Award خوانده  می شود، 
هیچ  ارتباطی  به  مراسم  و جوایز تجارتی  پر سر و صدایی   که  همه  هفته  در این  مملکت  برگزار 
می ش���ود ندارد.  گروهی  استاد دانشگاه  و پژوهشگر آگاه ، به  همراهی  شماری  روزنامه نگار 
برجستۀ  قدیمی ، در بارۀ  بهرتین   گزارش ها و بهرتین  برنامه ها  که  به  وسیلۀ  خربنگاران  امریکایی  
تهیه  ش���ده  است  نظر می دهند. امس���ال  اولني  برنده ، تد  کاپل  اجراکنندۀ  توانای  برنامۀ  خط  
شب  بود. وی  به  خاطر برنامۀ  ویژۀ  رویارویی  اسراییلی  ها و فلسطینی ها، در یک  پخش  زندۀ  
چند ساعته ، مورد قدردانی  قرار  گرفت . این  مراسم  از شبکۀ  همگانی  پی بی اس  پخش   گردید 
و جایزه ای   ک���ه  به  برندگان  داده  ش���د یک  باتون  طالیی   کوچک  بود  ک���ه  با الهام  از چوب  
دوندگان  دوی  امدادی  ساخته  شده  است . چارل�ز  ک��ورالت  )Charles Kuralt( روزنامه نگار 
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باسابقه  در مورد آن   گفت : »این  جایزه  پیامی  با خود دارد، یعنی  شما برندگان  و برگزیدگان  
باید آزموده های  خود را به  آیندگان  و جوانانی   که  پس  از ش���ما پا به  جهان  روزنامه نگاری 

 می گذارند، بسپارید و تجربیات  خود را مثل  این  قطعه  چوب  دست  به  دست  بگردانید.«
یکی  از اجراکنندگان  برنامه  نیز در انتقاد از روزنامه نگارانی   که  حرفه ای  عمل  نمی کنند، این 

 تعریف  را ارائه  داد: »روزنامه نگاری  یعنی  پیدا  کن   کی ،  کی ،  کجا و چه ؟ بعد دروغ  بگو!«

جمعه  27 ژانویه  1989
از ایران  آمده  بود و برخالف  سال های   گذشته ،  که   کوله باری  از پسته  و لیموعمانی  و زرشک  
و  گز اصفهان  می آورد، با خود یک  نوار موس���یقی  از خوانن���ده ای  جدید هدیه  آورده  بود. 
می گفت : »می دانس���تم   که  نوارهای  محمدرضا شجریان  و شهرام  ناظری  همگی  در اینجا 
تکثری شده اند و آن ها را شنیده ای ، ویل  این  یکی  تازه  از راه  رسیده  است  و این  اولني  نوارش  
است . به   گفتۀ  اهل  فن  صدایش  خیلی  خوب  است . اسمش  حسام الدین  سراج  است  و جوان  

و نوپاست .
اما قضیۀ  این  خواننده  جالب  است . عده ای  معتقدند  که  او یک  آوازخوان  با صدا و تحریر 
بس���یارخوب  اس���ت  و عده ای  دیگر می گویند حزب اللهی  است  و وابسته  به  رژیم . عده ای  
صدایش  را  گوش  می کنند و عده ای  به  مخالفت  با موضع  احتمایل  او می پردازند و به  خاطر 

مخالفتی   که  با رژیم  دارند نوارش  را نمی خرند.«
بحث  جالبی  بني  ما در  گرفت . تنی  چند از دوستان  نیز  که  حاضر بودند با  گفته ای  و اظهارنظری 
 در بحث  شرکت   کردند. بحث  بر سر این  بود  که  آیا باید به  هرن یک  هرنمند بدون  در نظر  گرفنت  
عقاید و نظریات  شخصی  او، به  طور مجرد توجه   کرد یا خودش  و هرنش  را با هم  و به  عنوان  

یک  واحد مورد نظر قرار داد.
هرنمندی   که  خود را معلم  اخالق ، رهرب سیاس���ی ، صاحب  نظریه  یا ُمبلغ  طرز فکر خاصی  
نمی داند و نمی خواند، با هرنمندی   که  از هرنش  به  عنوان  یک  وسیله  و حربه  برای  به   کرسی  
نشاندن  عقایدش استفاده  می کند به کلی  فرق  دارد. می توان  به  دستاوردهای  اویل ، به عنوان  
یک  اثر هرنی  نگریست  و در مورد دومی ، باید در پی  یافنت  پیام  سیاسی ، اجتماعی  و اخالقی  
هرنمند -در البه الی  اثری   که آفریده  است -  گش���ت . اما در مورد هر دو  گروه  وظیفۀ  اصلی  

هرنمند این  است   که  پایگاهش  را برای  دیگران  مشخص   کند. پذیرفنت  یا رد  کردنش  با ما!
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شنبه  28 ژانویه  1989
آی .جی . هابس باوم  )E. J. Hobs Baum(، یکی  از نویسندگان  و صاحبان  اندیشۀ  معاصر 
انگلیس ، در  کتاب  مشهور خود به  نام  عصر انقالب  از 1789 تا 1848 به  شش  دهه ای  اشاره  
می کند  که  از 1789 -س���ایل   که  هنوز لویی  ش���انزدهم  سلطنت  می کرد- آغاز می شود و به  
سال  1848 -زمانی   که  مارکس  )Marx( و انگلس  )Engels( مانیفست   کمونیست  را منتشر 
می کنند- پایان  می یابد. به  اعتقاد نویسنده  در این  شش  دهه  یک  انقالب  دوگانه  در اروپا 

به  وقوع  پیوست   که  بزرگ ترین  تغیریات  اجتماعی  پس  از دوران  باستان  را موجب  شد.
این  اس���تاد دانشگاه  انگلیس���ی ، در یک  تجزیه  و تحلیل  بسیار روشنگرانه ، چنني  استدالل  
می کند  که  انقالب  سیاس���ی  فرانس���ه  و انقالب  صنعتی  انگلس���تان  به  اتفاق  راه  را برای  
دگرگونی ها و تحوالتی  در زمینه  علم ، فلسفه ، مذهب  و هرن باز  کردند. پروفسور هابس باوم  
با اس���تناد به  وقایع  تاریخی ، چگونگی  س���قوط  ش���یوه های  حکومتی   که���ن  و به وجود 
آمدن   کشورهای   کاپیتالیس���ت  و ابرقدرت ها را ترسیم  می کند و در  کنار آن ، به  جنبش های 

مختلف  اجتماعی   که  ترکیب   کنونی  جهان  قرن  بیستم  را به  ارمغان  آورده اند می پردازد.
 )Ludwig Boerne(  در بخشی  از  کتاب ، نویسنده  در بارۀ  آزادی  به نقل  از لودویگ  بوئرن
نویسندۀ  قرن  نوزدهم  آلمانی  می نویس���د: »آزادی ، این  پرنده ای   که  صدای  یک  غول  را در 
حنجره دارد، خواب آلوده ترین  انسان ها را نیز بیدار می کند... چگونه  ممکن  است  امروزه  به  
چیز دیگری ، جز جنگیدن  برای  یا علیه  آزادی ، اندیشید؟ آن هایی   که  آزادی  را می خواهند، 
قهرمان  می شوند وآن هایی   که  بشریت  را دوست  ندارند، جنایتکاران  بزرگ  تاریخ . در مقابل  

آزادی  نمی توان  بی تفاوت  ماند.«



میان  ماه  من  تا ماه   گردون ...

دوشنبه  30 ژانویه  1989
نمی دانید یک  خرب می تواند با انسان  چه  بکند! باور نکردنی  است ! می تواند روز انسان  را 
بسازد، می تواند روز انسان  را خراب   کند، می تواند آدم  را متحری و مبهوت   کند، می تواند به  
ش���دت  افسرده  سازد و می تواند هزار دگرگونی  دیگر در انسان  به  وجود آورد. نمی دانم  آن  
روزگارانی   که  روزنامه  و رادیو و تلویزیون  نبود، روزهای  طوالنی  و  کسالتبار انسان ها چگونه  
می گذشت . باز هم  جای  شکرش  باقی  است   که  در میان  تمام  پدیده های  تکنولوژی  جدید، 
این  پیام آوران  وجود دارند تا  گهگاه ، یکنواختی  و سکون  روزهای  تکراری  زندگی  را از دل  

برانند.
روزنام���ۀ  لوس آنجل���س  تایمز، بامداد ام���روز، در یک  مقالۀ  تقریباً مفص���ل  خرب از بریون  
 آم���دن  دای���ان  س���ویر )Diane Sawyer(، خربن���گار و اجراکنندۀ  برنامۀ  ش���صت  دقیقه  
(، ازشبکۀ  تلویزیونی  سی بی اس  دارد و پیوسنت  او را به   گروه  خرب شبکۀ  رقیب    Minutes(
ان بی س���ی  و همکاری  با سام  دانلدس���ن  )Sam Donaldson( مژده  می دهد. این  خرب،  که  
از یک  ش���ایعه  آغاز ش���د و امروز واقعیت ها را در برداش���ت ، تا دلتان  بخواهد این  بنده  را 
حایل به حایل  و دگرگون   کرد. متجاوز از س���ه  بار مقاله  را از سر تا ته  خواندم  و هر بار، پس  
از پایان  آن ، آهی  عمیق  از دل   کش���یدم  و سری  به  تأس���ف  تکان  دادم  و از شدت  حسادت  
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به  حال  انفجار درآمدم . آخر ش���ما نمی دانید چه  یل یل هایی  به  الالی  خانم  سویر  گذاشتند 
تا از ش���بکۀ  سی بی اس  نرود و او نپذیرفت !  گفتند: »حقوق  سالیانۀ  یک  میلیون  و دویست  
هزار دالری ات  را بیشرت می کنیم !«  گفت : »نه !«،  گفتند: »اگر سفرهای  زیاد خسته ات   کرده  
تعداد سفرها را  کم  می کنیم !«  گفت : »نه !«،  گفتند: »شرایط  و محیط   کار را بهرت می کنیم !« 
پشت  چش���م  نازک   کرد و  گفت : »خری!« مدیران  ش���بکه  با او جلسه   کردند قبول  نکرد  که  
نکرد.  گفت : »می خواهم  بروم  و  کار تازه ای  بکنم .« و رفت . عاقبت  تهیه   کنندۀ  برنامۀ  شصت  
دقیقه  و مدیران  شبکه ، یک  بیانیۀ  مشرتک  دادند و با تشکر از زحمات  خستگی ناپذیر او و 
قدردانی  از  کارهایی   که   کرده  است ، برای  وی  آرزوی  توفیق   کردند و یک   گودبای  پارتی  هم  
راه  انداختند. حاال یک  سمت  تهیه کنندگی  و اجرا در برنامۀ  شصت  دقیقه  خایل  است   که  

باید  کسی  را برایش  پیدا  کنند.
بگذارید صادقانه  بگویم ! از آن  لحظه   که  این  خرب را خواندم ، تا امروز -که  قریب  یک  هفته  
ازآن  می گ���ذرد- من  خواب  راحت  نرفت���ه ام . اگر هم  خواب  رفته ام ، هر چه  خواب  دیده ام  
در رابطه  باخرب جابه جایی  خانم  سویر و عواقب  ناشی  از آن  بود. بگذارید شرح  ماوقع  را با 

حکایت  خواب های  هفتۀ  قبلم  بازگو  کنم .

خواب  سه شنبه  31 ژانویه  1989
تلفن  خانه  زنگ  می زند.  گوش���ی  را برمی دارم ، یک  مرد امریکایی  مؤدب   که  تلفظ  نام  من  
برایش مشکل  است  سراغم  را می گرید. سپس  توضیح  می دهد  که  از دفرت تهیه کنندۀ  شصت  
دقیقه  تلفن  می کند، شرح  حال  و سوابق   کارم  )یعنی  Resume( را دریافت   کرده اند و مایلند 
یک  جلسۀ  مصاحبه  )یعنی  Interview( با من  داشته  باشند، شاید برای  جانشینی  خانم  سویر 

انتخابم   کنند.
در دفرتی  بزرگ  و خیلی  مجلل  روی  یک  صندیل  دسته دار نشسته ام ، در حایل   که  زانوهایم  
از شدت  هیجان  می لرزند و سعی  می کنم  لرزش  آن ها را از چشم  دیگران  مخفی  نگهدارم ، 
به  سؤاالت  مایک  واالس  )Mike Wallace( -که  به  نمایندگی  از طرف  بقیه  با من  حرف  
می زند- پاس���خ  می دهم . یک  نسخه  از ش���رح  حالم  را در دست  دارد و زیر و رو می کند: 
»سابقۀ   کار؟ 25 سال . تحصیالت ؟ فوق لیسانس . خوبه ! زمینه های   کاری ؟ روزنامه ، مجله ، 
رادیو، تلویزیون ، نوشنت ، ترجمه ، تهیه کنندگی ، اجرا؟ اوهوم . زبان  خارجی ؟ فارسی ، فرانسه ، 
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انگلیس���ی . اوکی . ظاهر و قیافه ؟ ای  بد نیست ! دستمزد؟ چرا صورت  دستمزداتو ضمیمه  
نکردی ؟«

- دستمزد؟ من  دستمزد نمی گریم . سال هاست . تو امریکا برای  روزنامه نگارای  ایرانی  چیزی  
به  نام  دستمزد وجود نداره !

- برای  ما میخوای  چطور  کار  کنی ؟
- همونطور  که  عادت   کرده ام : مفتکی ! برای  عشق  به   کار، برای  در جریان  بودن ، برای  انجام 

 رسالت  روزنامه نگاری .
- پس  یه  میلیون  و دویست  هزار دالر بودجۀ  ساالنه رو چیکار  کنیم ؟
- بني  خودتون  چهار نفر تقسیم   کنني . برای  من   کار مهمه  نه  دستمزد!

- توی  دفرتت  چن  تا  کارمند میخوای ؟ منظور: سکرتر و مدیر برنامه  و از این  قبیله ؟
- هیچی ! دفرت من   گوشۀ  آشپزخونمه  و جای  آدم  زیادی  نداره !

- راننده  و اتومبیل  اداری  چطور؟
- خودم  اتومبیل  دارم . با اتومبیل  خودم  ایاب  و ذهاب  می کنم .

- خرج  سفر چطور؟
- نمیخوام ، هر وقت  خودم  سفر رفتم  براتون   گزارشم  تهیه  می کنم .

در پی  هر پاسخ ، نگاهی  پر معنی  به  من  می اندازد، لب  پائني  را به  حالت  تعجب  باال می کشد 
و ادامه  می دهد. چندین  و چند س���ؤال  دیگر هم  می کند و بعد می رود با بقیۀ  همکارانش  

مشورت   کند.
پس  از چند دقیقه ، مایک  واالس  به  اتاق  باز می گردد و می گوید: »متأسفم ، نمی تونیم  تورو 

استخدام   کنیم !«
با حریت  می پرسم : »چرا؟«

- چون  تو یا دیوونه ای  یا دروغگو! یکی  از این  دوتا!
ب���ا اع���رتاض  فریاد می زن���م : »دروغگو نیس���تم ! ویل  در م���ورد دیوونگ���ی ! این  عادت  
شما  کاپیتالیستای  منحطه   که  همیشه  از خودگذشتگیا، وارستگیا و صداقتای  ما جهان  سومیارو 

دیوونگی  تلقی  می کنني !«
می گوید: »زیاد جوش  نزن ، اگر ش���رایط   کار  کردنت  ایناست   که  برای  ما  گفتی ، سراغ  هیچ  
جای  دیگه ای  جز رسانه های  همگانی  خودتون  نرو. هر وقت  دلت ، همراه  شهرت ، پول  و دفرت 
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و دستک  و راننده  و حقوق  و مزایام  خواست ، بیا سراغ  ما.«
دس���تش  را دراز می کند تا با من  خداحافظی   کند و بعد در حایل   که  با ش���یطنت  چشمکی  
می زند و می گوید: »مگه  دلت  نمیخواد جای  دایان  س���ویر بشینی ؟ پس  مثل  او رفتار  کن ، 
خودتو  گرون  بفروش  و تا میتونی  ناز  کن . این  اولني  ش���رط  ورود به  عالم  رس���انۀ  همگانی  

امریکاست . یادت  باشه  خودتو ارزون  نفروش !«

خواب  چهارشنبه  اول  فوریه  1989
توی  دفرت رادیو امید ایران  نشس���ته ام  - مدیران  رادیو در مقابلم . س���ر به  زیر افکنده ام  و در 
حایل  که  با دستۀ   کیفم  بازی  می کنم  ِمن ِمن کنان  می گویم : »ببینني ، من  باالخره  بعد از ده  سال  
زندگی  توی  این  مملکت ، میخوام   کمی  روش  خودمو عوض   کنم ، تصمیم   گرفتم  برای   کاری   که  
انجام  میدم  دس���تمزد بگریم ، به  اضافۀ  مزایا، یه  اتومبی���ل  اداری ، یه  راننده ، یه  دفرت  کار و یه  

سکرتر!«
ناگهان  آقایان   گرگني  و ثابت ایمانی  با چنان  شدتی  می زنند زیر خنده   که  تصور می کنم  اتفاقی 
 پشت  سر من  در جریان  است  و از آن  خرب ندارم . سرم  را برمی گردانم  و نگاه  می کنم . خربی  

نیست ، فقط  ما سه  نفر در اتاق  هستیم . پس  حرف  من  خنده دار بود؟!
یاد حرف های  مایک  واالس  می افتم  و از نو بر خود مس���لط  می شوم  و می گویم : »جدی  
میگم ! اگر شرایطمو نپذیرین  مجبورم  استعفا بدم  و برم  جای  دیگه . مثاًل تو رادیوی  رقیبتون ، 

یا یکی  از تلویزیونا و مجالت  فارسی !«
ایرج   گرگني  با خونسردی   گوشی  تلفن  را بر می دارد، شماره ای  می گرید و بعد با ادب  و متانت 
 می گوید: »خانم  مینا شاداب ؟ حال  شما چطوره ؟ قربون  شما! تلفن   کردم  بگم  خانم  سرشار 
دارن  از پیش  ما مرین ، از این  هفته  شما میتونني  بیاین  جای  ایشون . هر دوشنبه  به  مدت  نیم  
ساعت ، یه  مقدار شر و ور تحویل  مردم  بدین ، اسمشم  میذاریم  در  کوچه پس کوچه های  شهر. 
همونطور  که   گفتم  وضع  مایل  هم  چندون  تعریفی  نداره . فعاًل مدتی  دوستانه  با ما  کار  کنني  تا 
ببینیم  چی  میشه ! قبول   کردین ؟ چی ؟ هفته ای  دو تا برنامۀ  نیم  ساعته  میدین ؟ به به ! چه  بهرت 

از این ! لطف  شما زیاد!«
تلفن  را می گذارد زمني  و می گوید: »تو نباشی  دگری ! توی  لوس آنجلس  انقدر روزنامه نویس 
 نوپا -که  حاضرن  با جون  و دل   کار  کنن - هس���ت   که  احتیاجی  به  شما سابقه دارای  پرافاده  
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نیست ! دستمزد، مزایا، دفرت، راننده ؟ چه  حرف های  خنده داری . پدرآمرزیده  فکر میکنه  اینجا 
آس���مونخراش  شبکۀ  ای بی سیه  و خودش  دایان  سویر!« سپس  رویش  را به  طرف  نورالدین  
ثابت ایمانی  می کند و می گوید: »ثابت ! امش���ب  تو برنامه  بگو خانم  سرشار  کمی   کسالت  

دارن  و برای  مدت  نامعلومی  به  مرخصی  رفنت !«

خواب  پنج شنبه  2 فوریه  1989
در دفرت یکی  از آقایان  مدیران  تلویزیون  ایرانی  روز یکشنبه  نشسته ام  و سخت  در فکرم . بیکار 
شده  بودم ، ظرف  پنج  دقیقه ! غصۀ  عقب  افتادن   کرایه  خانه  و خورد و خوراک  را نداشتم . 
سال هاست  از این  بابت ، در  کمال  شرمندگی ، باری  از روی  دوش  همسر مهربان  برنداشته ام . 
ویل  دلخوشی ام  را از دست  داده ام . بدون  نوشنت  و  گفنت  چه  می توانم  بکنم ؟ در دل  به  مایک  
واالس  و توصیه اش  لعنت  می فرستم  و مطمئنم  اگر دایان  سویر دم  دستم  باشد ظرف  سی  ثانیه  

خفه اش  خواهم   کرد. از حسادت  دارم  می مریم ، ویل  به  روی  خودم  نمی آورم .
آقای  مدیر تلویزیون  با نیم  س���اعت  تأخری سر قرار حاضر می ش���ود. سپس  بدون  این   که  از 
این  بدقویل  خود پوزشی  بخواهد یا احساس  ناراحتی  بکند، در حایل   که  رضایتی  همراه  با 
بدجنس���ی  از صورتش  خوانده  می شود می گوید: »خوب ، خوب  باالخره  بعد از چند سال  

یاد ما  کردی !«
- میخوام  با شما  کار  کنم ، هنوز پیشنهاد چند ماه  پیشتون  پابرجاست ؟

- معلومه ! معلومه ! هفته ای  ده  دقیقه  برنامه  تهیه   کن  به  اختیار خودت ، آگهی   گرفتنش  با من ، 
برنامه  ساختنش  با تو!

- اونوقت  بعدش  چه  جوری  میشه ؟
- یعنی  چی  بعدش  چه  جوری  میشه ؟ تو معروف  میشی ، همه  با عزت  و احرتام  ازت  حرف 

 میزنن ، هر هفته  تصویرت  تو تلویزیون  نشون  داده  میشه . هم  من  راضی ، هم  تو راضی !
- منظورم  دستمزده !

نگاه  شماتت باری  به  من  می کند و می گوید: »دستمزد؟ شوخیت   گرفته ؟  کو پول ؟  کو نون ؟  کو 
آب ؟ من  آخر ماه  به  آخر ماه   کرایۀ  دفرت و  کانالو بدم   کالمو میندازم  هوا! حاال از  کی  تا حاال 
پول پرست  ش���دی ؟! اگر پول  میخوای  برو داون تاون  بوتیک  باز  کن !« سپس  دخرت جوان  
زیبارویی  را  که  در  گوشه ای  نشسته  و با تلفن  حرف  می زند، به  من  نشان  می دهد و می گوید: 
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»شوش���ورو می بینی ،هم   گوینده  است ، هم  سکرتر، هم  منشی  صحنه ، هم   گریمور. آخر سرم  
برنامه ای  پنجاه  دالر بابت  پول  بنزین  و این  چیزا بهش  میدم . خیلی  هم  راضیه ! تازه ، تو نه  
جوونی  و نه  بر و رویی  داری ، رادیو برات  بهرت بود.  کاشکی  قهر نمی کردی . اگر بخوای  تو 
برنامۀ  این  هفته  یه   کمی  براشون  موش  می دوونم . بعدم  اعالم  می کنم   که  تو به  ما ملحق  شدی  
و بیانیه ای  هم  در مضرات  سوءرفتار مدیران رسانه های  همگانی  ایرانی  با  کارمنداشون  منتشر 

می کنم !«

خواب  جمعه  3 فوریه  1989
این  بار در دفرت یکی  از مجالت  هفتگی  نشس���ته ام . مدیر مجله  شروع  می کند به  تعریف  و 
تمجیدهای  اغراق آمیز و این   که : »تو اصاًل روزنامه نگاری ، چه   کارت  به  رادیو! تو می بایست  
از همون  اول  برای  ما می نوشتی .« سپس  مرتب  افتخار می کند  که  من  چه  لطفی   کرده ام  به  
دفرتش  رفته ام . داد می زند و به  دخرتک  جوان  منشی ،  که   گوش���ه ای  نشسته  است ، می گوید: 

»برای  خانم  هما احسان  چای  بیار!«
می گویم : »هما سرشار، قربون !«

بی معطلی  یک  معذرت  بلندباال می خواهد و می گوید: »کار،  کار و مشغله  برای  آدم  حواس  
نمیذاره  خانم  هما مریافشار!«

می گویم : »هما سرشار قربون !«
می خندد و تصحیح  می کند: »درسته ، درسته ، سرشار. خوب  تو این  مدت   که  ندیدمتون  چند 

تا ترانه  هم  خوندین !«
به  این  اشتباه  هم  عادت  دارم . می گویم : »ایشون  خانم  شهال سرشار هسنت ، خوانندۀ  محبوب . 

من  هما سرشارم ، روزنامه نگار. روزنامۀ   کیهان ، رادیو امید ایران ، یادتون  آمد!«
با  گیجی  می گوید: »بله ، بله ، برنامه های  پنج شنبه  شما رو همیشه   گوش  میدم ، خیلی  جالنب ! 

روی  کدوم  موج  بود؟ 107/3 اف  ام . هان ؟«
- نخری، دوشنبه  شب ها بود روی  موج  93/5 اف ام .

- خوب  حاال هر چی ، فرقی  نمیکنه ! مطلب  برامون  چی  آوردی ؟ مجله  داره  مریه  زیر چاپ . 
من  دو صفحه شو برای  تو خایل  نیگر داشتم !

- ویل  من  تازه  اومدم  با شما صحبت   کنم  و قرار و مدار بذارم !
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- قرار و مدار نداره  دیگه ! هفته ای  دو صفحه  مطلب  میدی ، باالش  عکس  خودتو میذاریم ، 
اسمتم  درشت  مینویسیم  زیر عکس . مثاًل یادداشت های  غربت  از هما مریافشار! بعدش  منو 

به  خری وترو به  سالمت  تا هفتۀ  دیگه !
- هما مریافش���ار نه  قربون ، هما سرش���ار. بگذریم ... ش���ما چطوری  پول  میدین ؟ ستونی ، 

صفحه ای ، ماهیونه ؟
- پول ؟ ما؟ نه  جانم  ما دس���ت  میدیم ، دست  همکاری  و دوستی ، والسالم ! اگه  خواستی  

قدمت  رو  گلیای  چشمم  خانم  احسان ! من  سال هاست  مخلص  شومام !

خواب  شنبه  4 فوریه  1989
در دفرت مدیر داخلی   کانال  هجده  تلویزیون   کی اس  س���ی آی  )KSCI( نشسته ام   که  تام  وارد 

می شود. سالمی  و حال  و احوایل  می کنیم .
می گوید: »ایرانی  هستی ؟« با سر جواب  مثبت  می دهم .

می گوید: »خوب ، نمیخواد توضیح  بدی ، اومدی  یه  برنامۀ  تلویزیونی  تازۀ  فارسی  زبون  راه  
بندازی . شمارۀ  تلفن  و اسمت رو بده  به  منشی  من  تا بذاردت  تو لیست  انتظار. حاال حاالهام  

به  تو نمریسه . هر وقت  نوبتت  شد خودمون  تلفن  میزنیم .«
توی  راهرو، یکی  دیگر از مدیران  تلویزیون های  فارسی زبان  را می بینم ، یکی  از سیزده  مدیر 
تلویزیون های  ایرانی  لوس آنجلس  را. شاد و خندان  و سوت زنان  برای  خودش  قدم  می زند 
و آهن���گ  Money, Money را زمزمه  می کند. س���المی  تند و  گذرا می کنم  و می خواهم  
از  کنارش  رد بشوم   که  می گوید: »برنامۀ  تلویزیونی  میخوای ؟ نیم  ساعته  یا یه  ساعته ؟ شب  یا 
روز؟ روز تعطیل  یا غریتعطیل ؟ میتونم  برات  جور  کنم ها! فقط  پنجاه  درصد وقت  آگهیا مال  

من  بقیه اش  مال  خودت .«
می پرسم : »با پنجاه  درصد آگهی  چیزی ام  واسۀ  آدم  میمونه ؟«

سرش  را به  عالمت  تأیید تکان  می دهد و می گوید: »چرا نمیمونه ؟ اگر ضرر می کرد سیزده  
تا برنامۀ  مختلف  تلویزیونی  همه  ورشکست  میش���دن ! اگه  بتونی  شیش  ماه  مقاومت   کنی  
درست  میشه ! اگه  خواستی  خربم   کن ! بعد به  سرعت  دور می شود و شاد و شنگول  می خواند: 

"like show business There is no busines"

جوان  خوش تیپی  از زمرۀ  مدیران  س���یزده گانۀ  تلویزیون های  ایرانی ، از ته  راهرو می آید.  گویا  
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ازنگاه  جستجوگرم  می خواند  که  دنبال   کار تلویزیونی  هستم . می گوید: »با همۀ  اشتیاقی   که  
برای  همکاری  با ش���ما دارم  متأسفانه  نمیشه !  کار ما یه   کار خانوادگی   کوچیکه : زنم  آگهی  
میگریه ، دخرتم  برنامه  اجرا میکنه ، پس���رم   کارگردانی  میکنه ، خودمم  رئیسم .  گاراژ منزلمونم  
استودیوئه . درآمدمونم  فقط   کفاف  خرج  خونه رو میده  و بس . بقیه  انرژی رم  رقابتای  ناسالم  

رفقا هدر میده !«

خواب  یکشنبه  5 فوریه  1989
دارم  سبزی  خورد می کنم  و تلویزیون  روشن  است . دایان  سویر اولني  برنامۀ  جدیدش  پرایم تایم  
)Prime Time( را در ش���بکۀ  ای بی س���ی  اجرا می کند. بی معرفت  از موقعی   که  حقوقش  

س���یصدهزار دالر بیشرت ش���ده  رنگ  و رویش  هم  بازتر شده  است . با لبخند پریوزمندانه ای  
موضوع  اولني  برنامه اش  را اعالم  می کند: »در زبان  فارسی  ضرب المثلی  هست   که  می گویند: 
مرغی   که  انجری می خورد منقارش   کج  است . این  بسیار ضرب المثل   گویا و جالبی  است . برنامۀ  

امروز ما مصاحبه ای  است  با یک  مرغ  راست منقار  که  می خواست  انجری بخورد.«

بعد از توی  صفحۀ  تلویزیون  بریون  می آید، با ناز و ادا به   کنار من   که  در حال  سبزی  خورد  کردن 
 هستم ، می رسد و می پرسد: »ممکن  است  بگویید چه  حسی  شما را واداشته  این  همه  سبزی  

را به  این  ریزی  خورد  کنید؟«
می گویم : »بله . حس  حس���ادت ، حس  س���رخوردگی  و شکس���ت . خدا را شکر  کن  سبزی  
جلوی  دستم  هس���ت  وگرنه   گوش���ت های  ترا قیمه  و قرمه  می کردم ! دارم  فکر می کنم  اگر 
توی  شناسنامه ام  در مقابل  محل  تولد به  جای  شریاز نوشته  شده  بود واشینگنت  یا نیویورک  
 یا لوس آنجل���س  و اگر به  جای  روزنامۀ   کیه���ان ،  کار را در روزنامۀ  وال  اس���رتیت  جورنال  
)Wall Street Journal( ی���ا لوس آنجل���س  تایمز آغاز  کرده  بودم ، االن  به  جای  س���بزی  

خورد  کردن  داشتم  در طبقۀ  هشتادم  آسمانخراش  ای بی سی  در دل  منهنت ، در مهمانی   کوکتلی   که  
به  افتخار پیوستنم  به  این  شبکه  بر پا بود شامپانی  می نوشیدم .«

برمی گردد، به  درون  جعبۀ  تلویزیون  می رود و در حایل   که  موهای  طالیی اش  را مرتب  می کند 
می گوید: خالیق  را هر چه  الیق  بود دادند!
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بیداری  دوشنبه  6 فوریه  1989
در استودیوی  رادیو امید ایران ، امیل  می پرسد: »موضوع  برنامۀ  امشب  در  کوچه  پس کوچه ها 

چیه ؟ چه  جور موسیقی  میخوای ؟«
می گویم : »حقایق  تلخ  در خواب های  آشفته ! موسیقی اش  با خودت .«

جمعه  10 فوریه  1989
ش���اهزاده  رضا پهلوی  -که  به  اتفاق  همسرش  یاس���مني - برای  اولني  بار به  لوس آنجلس  
آمده است ، امروز با جمعی  از ایرانیان  در یکی  از هتل های  شهر دیدار و  گفتگو  کرد. این  دیدار 

از سوی  دفرت شاهزاده  برگزار شده  بود.
جالیل  سوسن آبادی ، مینیاتوریست  نامدار ایرانی ، برای  اولني  بار مجموعۀ  مینیاتورهای  خود 
را  که  تحت  تأثری انقالب  ایران   کشیده  است  به  معرض  نمایش   گذارد. این  استاد نامی  و یگانۀ  
زمان ، وصیت   کرده  اس���ت   که  هر  گاه  رژیم  مالیان  از ایران  برچیده  شود، مجموعۀ  تابلوهای  
مینیاتور انقالب  او را -که  از نظر ارزش  مایل  و معنوی  بهایی  بر آن  متصور نیست - به  ایران  

بازگردانند تا به  یکی  ازموزه ها اهدا  گردد.
گروهی  از ایرانیان ،  که  خود را جمهوریخواهان  طیف  چپ  مستقل  می خوانند، از شرکت  در 
این  جلسه  خودداری   کردند و در راهروی  هتل  به  حالت  اعرتاض  ایستادند. علت  اعرتاض  این  
بود  که برای  جمعیت  حاضر، زمان  پرسش  و پاسخ  با شاهزاده  رضا پهلوی  پیش بینی  نشده  بود.

جلسه  با خوش آمد  کوتاهی ، از سوی  یکی  از جوانان  ایرانی ،  گشایش  یافت . سپس  شاهزاده  
رضا پهلوی  ساعتی  سخن   گفت  و جلسه  به  پایان  رسید.

در پایان  این  دیدار و در راهروی  هتل ، ش���اهد  گفتگوی  این   گ���روه  با رضا پهلوی  بودم . از 
سوی گروه  پیشنهاد شد  که  وی  در یک  جلسۀ  میزگرد با آنان  شرکت   کند تا امکان   گفت وگوی  
سازنده  به وجود آید. رضا پهلوی  این  پیشنهاد را پذیرفت  و قرار بر این  شد  که  ظرف  دو روز 
آینده  این  میزگرد تشکیل  شود. من  هم  اجازه   گرفتم   که  در آن  جلسه  حاضر باشم  و  گفتگوها 

را ضبط   کنم .

شنبه  11 فوریه  1989
ساعت  هشت  شب  است  و در راهروی  هتل  استافر )Stouffer( جادۀ  فرودگاه  لوس آنجلس  
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نشس���ته ایم . منتظریم  دیدارهای  ش���اهزاده  رضا پهلوی  با ایرانیانی   که  دسته دسته  می آیند و 
می روند پایان  یابد و جلسۀ  میزگرد آغاز شود. از سوی  جمهوریخواهان  طیف  چپ  مستقل ، 
ش���هال فاطمی ، اسفندیار منفردزاده ،  کامبیز قائم مقام ، ابوتراب  ابوترابی ، حسن  محفوظی  و 

فرزین  آمده اند. بابک  افشار نیز بدون  وابستگی  به  این   گروه  حضور دارد.
پس  از نیم  ساعتی  انتظار، ما را به  یک  سالن   کوچک  راهنمایی  می کنند و بالفاصله  شاهزاده  
رضا پهلوی  و ش���هریار آهی  مشاور او می آیند و آمادگی  خود را برای  شروع  میز  گرد اعالم  

می کنند.
این  دیدار و  گفتگو دو س���اعت  طول  می کش���د و اولني  دیدار رسمی  رضا پهلوی  با افرادی  

از  گروه  چپ  به  شمار می آید.
آیا این  دیدار به  یک  ائتالف  خواهد انجامید؟ معلوم  نیست ، ویل   گام  مهمی  برداشته  شده  
است ،آغاز به  وجود آمدن  فضایی  سالم  برای  ایجاد حرف  و  گفت  بني   گروه هایی   که  عقاید و 

ایدئولوژی  مختلف  و مخالف  دارند.
ای کاش  روزی  فرا رس���د  که  بتوانیم  با همۀ  تفاوت  نظرها و عقاید -آنجا  که  پای  حیثیت ، 
هویت ، اس���تقالل ، تمامیت  و موجودیت  آب  و خاکمان  به  می���ان  می آید- یک  تن  واحد 
بش���ویم ، اس���توار و پایبند به  ایران  و افق های  آینده . برای  اینکه  ایران  ما سربلند باشد، برای  
اینکه  بر سراسر خاک  پهناور س���رزمني  اجدادی  و  کهن دیارمان  آزادی ، استقالل  و عدالت  
اجتماعی   گسرتده  باشد باید در  کنار هم  گام  پیش  بگذاریم  و  گوناگونی  عقاید و دگراندیشی  را 

شرط  الزم  دوام  و بقای  خویش  بدانیم .

دوشنبه  13 فوریه  1989
ظرف  یک  دهۀ   گذشته ، اغلب  ما بسیار فرا  گرفتیم ، بسیار آموختیم  و بسیار تجربه   کردیم . من  
نیز به  همچنني . یکی  از آموخته هایم  -دس���ت کم  به  عنوان  یک  روزنامه نگار- این  بود  که  
س���عی   کنم  در رابطه  با  کاری   که  انجام  می دهم ، خویشنت ، اعتقادها و آرمان های  شخصی ام  
را  کنار بگذارم  و یک  ناظر بی طرف  و در عني  حال  دقیق  و نکته سنج  باشم . این  را آموخته ام  
و تمام   کوش���ش  خود را هم  برای  رس���یدن  به  این  هدف  به   کار می گریم . حال  در این  راه ، تا 
چه  حد موفق  شده ام  نمی دانم . به  همني  جهت ، در طول  هفتۀ   گذشته  -که  به  خاطر حضور 
ش���اهزاده  رضا پهلوی  در لوس آنجلس  حال  و هوای  سیاسی  بر ایرانیان  حاکم  بود- همراه  
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با این  حرکت  به  همه  جا س���ر زدم ، در  کنار همه  نشس���تم ، به  سخنان   گروهی   گوش  دادم  و با 
بسیاری   گفتگو  کردم . حاصل  این   کار چیزی  در حدود بیست  ساعت  نوار شده  است   که  یکی  
از دیگری  جالب تر و ش���نیدنی تر است . انس���ان های متفاوتی  را هم  در این  حرکت  سیاسی  
پرجوش  و خروش  دیدم : از روشنفکر متعهد و غریمتعهد تا جوانی   که  زبان  فارسی  را هم  از 
یاد برده  بود؛ از آن  فرصت طلب  زبون  -که  می خواست  در یکی  از دیدارها باشد، تا روزی  
از این  بودن  بهره  بگرید و نمی خواست  عکس  و صدایش  باشد، تا اگر ورق  دیگری  بر زمني  
خورد زیرش  بزند-  گرفته  تا آن  اندیش���مند  که  با ق���رار و مدارهای  پنهانی  در خلوت  آن   کار 
دیگر می کند؛ از انسانی   که  حق  دمکراتیک  و آزادی  بیان  را با هتاکی  و فحاشی  و شاخ  و 
شانه   کشیدن  فرق  نمی گذارد  گرفته  تا موجودی   که  تنها می خواهد مطرح  و رئیس  باشد، حال  
چطور و چگونه  برایش  اهمیتی  ندارد؛ از جوانی   که  برد و باخت  در یک  مسابقۀ  بسکتبال  
برایش  از سرنوشت  آیندۀ  مملکت  مهم تر است   گرفته  تا آن   که  ایران  را آزاد می خواهد تا برود 
و بقیۀ  اموالش  را بیاورد؛ از  کس���ی   که  تظاهرات  سیاسی  را با  کنسرت  فالن  خواننده  تفاوتی  

نمی گذارد و هر دو برایش  وقت گذرانی  است   گرفته  تا بسیاری  دیگر...
ویل  در این  رهگذر یک  چیز دیگر نیز آموخته ام : این   که  وقتی  هدف  واال و بزرگ  اس���ت ، 
س���خن  راندن  از این  پدیده های  حقری و ناچیز تنها چوب   گذاش���نت  الی  چرخی  اس���ت   که  

می خواهد به  حرکت  بیفتد و در مسریی  صحیح  به  حرکت  درآید.
ش���ور سیاس���ی  هفتۀ  اخری و جوش  و خروش  و حرکت  ایرانیان  شهر خودمان  را، از هر  گروه  
و دس���ته ، به  فال  نیک  می گریم  و خود را در این  حرکت  س���هیم  و شریک  می دانم  و برای  
بهره برداری  هرچه  بیشرت از موج  پرشوری   که  به  وجود آمده  و  گرم  نگهداشنت  این  آتش ، برنامۀ  
امروز در  کوچه پس کوچه های  غربت  را به  همني  جا خاتمه  می دهم  و زمان  خود را در اختیار 
برنامۀ  دیگری  می گذارم . توجه  ش���ما را به  حاصل  یکی  از  کوشش های  دو جانبه  از سوی  
دو  گ���روه  با اعتقادات  مخالف  ویل  عالقه مند به  بح���ث  و تبادل  نظر جلب  می کنم : یک  
میزگرد سیاس���ی  و پر از نکته  با شرکت  شاهزاده  رضا پهلوی  و  گروه  جمهوریخواهان  طیف  

چپ  مستقل .



وطن : شعر شاعر تبعیدی 

 International( چندی  پیش  در یکی  از شماره های  روزنامۀ  اینرتناشنال  هرالد تریبون  - در
Herald Tribune( بخ���ش  عقاید و نظریات  - نامۀ  یک  خوانندۀ  امریکایی  به  نام  دیوید 

برجس )David Bergess( با عنوان  »او معنای  یک  لغت  را به  دخرتم  آموخت « چاپ  شده  
بود  که  به  خاطرزیبایی  نوشته ، آن  را نگهداشته ام .

دیوید برجس  می نویس���د: با الیزابت  دخرت  کوچکم ، در یکی  از تظاهرات  دفاع  از حقوق  
بشرش���رکت   کرده  بودیم  و به  سخنان  مردی   که  پشت  میکروفون  مفاد اعالمیۀ  حقوق  بشر را 
می خواندگوش  می دادیم . هنگامی   که  نوبت  به  بند ُنه  اعالمیه  رسید، همان  بندی   که  می گوید: 
»انسان ها نباید خودسرانه  زندانی  یا تبعید شوند« الیزابت  از من  پرسید: »تبعید یعنی  چه ؟«

در سمت  راست  ما مرد جوانی  با موهای  پرپشت  مشکی  و سبیل  مرتب  و آراسته  ایستاده  بود. 
باشنیدن  این  سؤال  برگشت  و  گفت : »من  می توانم  معنی اش  را بگویم « و سپس  ادامه  داد: 
»من  درکشورم  چیزی  نوشتم  و  گفتم  و قبل  از آنکه  پلیس  بیاید و مرا دستگری  کند یا احتمااًل 

بکشد، مجبور به ترک  آنجا شدم .«
الیزابت  پرسید: »کشور شما  کجاست ؟«

مرد جوان  پاسخ  داد: »من  از ایران  می آیم . می دانی  ایران   کجاست ؟«
دخرتم  تردید  کرد: »همونجایی   که  جنگ  است ؟«
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- بله ، جنگ  بود ویل  حاال تمام  شده !
- چرا آنجا را ترک   کردید؟

- به  خاطر حرف هایی   که  زدم  و اشعاری   که  سرودم .
- چند وقت  است  اینجا هستید؟

- بیش  از پنج  سال ، می دانی  ایران   کجاست ؟
الیزابت  از نو تردید  کرد. مرد  گفت : »می دانی  قارۀ  آسیا  کجاست ؟«

- نمی دانم .
- همان  جایی   که  چني  است ، ویل   کشورهای  دیگری  هم  هست ، مثل  سوریه  و هند.

الیزابت  پرسید: »ویل  شما چطور خواستید خانوادۀ  خود را ترک   کنید؟«
- من  نمی خواس���تم  آن ها را ترک   کنم . می دانی ؟ اگر خانوادۀ  من  اینجا بودند می توانستند 
تمام  این محوطه  را پر  کنند. با  گفنت  این  جمله ، محوطۀ  چمن  را  که  به  بزرگی  یک  زمني  فوتبال  

بود به  الیزابت  نشان  داد.
- ویل  شما دارید پدر و پدربزرگ  و اجدادتان  را هم  حساب  می کنید! آن ها  که  مرده اند!
- بله ، مرده اند. ویل  من  دارم  راجع  به  خانواده ام   که  در ایران  زنده  هستند حرف  می زنم .

الیزابت  با ناباوری  پرسید: »شما چندتا خواهر و برادر دارید؟«
- هف���ت  برادر و یک  خواهر. در  کش���ور ما برعکس  غرب  خانواده ها بزرگ  و پرجمعیت  

هستند.
- دلتان  می خواهد با خواهر و برادرانتان  بازی   کنید؟

مرد ج���وان  مکثی   کرد و چنان   که   گویی  دارد به  یاد می آورد  گفت : »بله ، ما همیش���ه  با هم  
فوتبال بازی  می کردیم . راستی  تو می توانی  بنویسی ؟«

- بله .
- با  کدام  دست  می نویسی ؟

- دست  راست .
- به ! من  می توانم  با دو دستم  بنویسم !

الیزابت  پرسید: »چرا؟ چرا این   کار را می کنید؟«
-  که  اگر یک  دس���تم  بشکند، بتوانم  با دست  دیگر بنویسم . تازه  من  یاد  گرفته ام  چگونه  در 

تاریکی هم  بنویسم . تو هم  باید این   کار را تمرین   کنی .
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چند روز بعد از الیزابت  پرس���یدم  چه  چیزی  از  گفتگوی  خود با آن  مرد ایرانی  به  یاد دارد.
دخرتم   گفت : »عینکی  بود!  گفتم : »همني ؟« ادامه  داد: »با وجودی   که  دلش  نمی خواست  
مجبور شده بود به  اینجا بیاید چون  ممکن  بود  کشته  شود. دلش  می خواست  با خانواده اش  
باشد، ویل  خیلی  تنهابود. مثل  آدمی   که  هیچ  دوستی  نداشته  باشد... و می دانست  چگونه  با 

دو دست  بنویسد!«

گاهنامۀ  ویژنز )Visions( چاپ  واش���ینگنت  در شمارۀ  بیست  و ششم  خود  که  به  طور  کامل  
به  شعردر تبعید اختصاص  یافته ، ُجنگ  بسیار خواندنی  و زیبایی  ارائه  داده  است  و از شعرای  
هفده   کشوراز جمله  ایران ، اشعاری  را  گردآوری   کرده  است   که  در غم  دوری  از وطن ، در تبعید یا 
 )Karlis Freivalds( در غربت سروده اند. در پشت  جلد این   کتاب ، از قول   کارلیس  فری وال�دز
نوشته  شده است : در سرزمني  تبعید، شعر بازگشت  به  وطن  است . سردبری  گاهنامه  با الهام  از 

این  تفکر درمقدمه ای   کوتاه  می نویسد:
»این  شمارۀ  ویژه   که  شعر در تبعید نام  دارد نیاز به   کمی  توضیح  در بارۀ  چگونگی  انتخاب  
اش���عاردارد. شرط  اصلی  ما برای  انتخاب  این  بود  که  شعرایی  شعرشان  چاپ  شود  که  - در 
حال  حاضر وبه دلیل  وجود خفقان  در وطنشان  - به  حال  تبعید یا مهاجرت  در خارج  از  کشور 
خود به  س���ر می برند.البته  این  را هم  می دانیم   که  حکومت  خفقان  یک  ش���خص  می تواند 
حکومت  دمکراسی  شخص دیگری  باشد. با توجه  به  این  نکتۀ  منطقی ، سعی   کرده ایم  به  نظر 
همۀ  شاعران  احرتام  بگذاریم . باوجود این ، امکان  دارد هنگامی   که  این  شماره  منتشر می شود، 
یا زمانی   که  شما آن  را می خوانید،حکومت  جابر مورد بحث  به  درون  زباله دانی  تاریخ  سرازیر 
شده  باشد. بدون  ش���ک  هریکلیتوس  )Hericlitus( حق  داشت   که  می گفت : »هیچ  چیز 

ابدی  نیست  مگر تغیری!« پس  ما تنها برای  این  زمان سخن  می گوییم .
ما ایمان  داریم   که  این  ش���ماره  بس���یار موفق  خواه���د بود، چون  ای���ن  فریادها را به   گوش  
بسیاری خواهد رساند. فریادهایی   که ، در غری این  صورت ، خاموش  می ماندند. این  اشعار به  
من  و شمای  خواننده  اجازه  خواهند داد بخشی  از آن  زیبایی  را  که  بعضی  از حکومت ها از 

مردم  خود دریغ  می کنندبهرت ببینیم  و حس   کنیم .«
با این  مقدمۀ  زیبا،  کتاب  شعری  در مقابل  خود می یابم   که  آهنگ  تبعید را از زبان های   گوناگون  
واز سوی  انسان هایی به   کلی  بیگانه  با یکدیگر، با یک  صدا سر می دهد: »نوای  اندوهگني  
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دوری  وغربت . هر  کدام  از این  نواها جداجدا به  جان  دل  من  خواننده  می نشیند. ترجمۀ  فریاد 
پرغصۀ  برخی  ازاین  شاعران  در تبعید و غربت نشني  چنني  است .

آتالباچو اکلیلو )Atlabachew Aklilu( ش���اعر اتیوپیایی   که  هم اکنون  در سیلورسرپینگ  
امریکازندگی  می کند می سراید:

امریکا،  کعبۀ   جهانیان 
بازارمکارۀ  نژادها

جنگل  سرخ پوستان 
)Columbus(  رد پای   کلمبوس

امریکا، حقیقی  و مجاز
شفا دهنده  و  کشنده 

طوفان  آرام 
امریکا، جنگ افروز و صلح طلب 

امریکا، سلطان  سادگی ، سرچشمۀ  پیچیدگی 
منزه  و فاسد

فرشته  و شیطان 
امریکا،  گرسنه  و پروار

اسطورۀ  راستنی 
گاهوارۀ  نادانی ، ترازوی  آگاهی  و دانش 

امریکا، درخشش  امید، برزخ  یأس 
امریکا، جوان  سالخورده ، بزدل  شجاع 

مرکز جنایت 
وادی  خوشبختی ، زادگاه  افسردگی 

امریکا،  گذرگاه  فرهنگ ها
ابر  گذشته  و رنگنی کمان  آینده  

امریکا،  کابوس  دوست  داشتنی ، درد لذتبخش 
زهر شفادهنده 
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آوازخوان  بی صدا، خیاط  نابینا
امریکا، مادر تضادها.

رالف ستیان  )Ralph Setian( شاعر ارمنی   که  در پاسادینا زندگی  می کند در قطعه  شعری  
به نام  غم وطن   که  در سال  1971 در بریوت  سروده  است  می گوید:

از اینجا تا سی یل سیا )Silicia( تنها چند ساعت  با اتومبیل  راه  است 
آه  از این  حس  نزدیک  بودن  به  خانه !

و این   که  می دانی  نمی توانی  برگردی  و بمانی 
مادر هاروت  می گوید:

»فرانسوی ها ما را به  اینجا آوردند
با قایق هایی   که  برای  چهارپایان  ساخته  شده  بود

و به  ما  گفتند  که  قادر خواهیم  بود
پس  از چند ماه  بازگردیم .

ویل  من  بیش  از پنجاه  سال  است 
که  برای  بازگشت ، انتظار می کشم ...«

من  اکنون  خود را در حایل  می یابم 
که  در شب های  طوالنی 

به  شمردن  چراغ های  اتومبیل هایی   که  از جادۀ   کوهستانی  باال می آیند مشغولم 
و هاروت  برای  خود یک   گیالس  دیگر عرق  می ریزد.

نوین  افروز پیانیس���ت  ایرانی  -  که  در میالن  ایتالیا به  سر می برد - در قطعه ای  به  یاد  کشور 
خودمی گوید:

روزگاری  من  وطنی  داشتم 
با هزاران  سال  تمدن 

امرپاطوری  با عظمتی  از مصر تا هند
عمر خیام  پدر ستاره شناسی 
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اقوام  و مذهب های   گوناگون 
همه  بخشی  از تاریخ  پرافتخارش .

فرهنگ  و سنتش 
با هماهنگی  در  کنار هم 

ادبیات  را شکوفا می کردند.

از مینیاتورهای  ظریف  تا صنعت 
از ابریشم  و پارچه هایی   که  تار و پودشان  زیبایی  بود

تا قنات ها، پل ها و  کاخ هایش 
دنیا را به  شگفتی  واداشته  بود

مردمش  به  مهمان نوازی  شهرت  داشتند
و به  ظرافت  اندیشه  و منش  واال

که  دستاورد سنت هایشان  بود.

افسوس !
امروز من  وحشت  دارم 

که  در آن   کشور  گام  بگذارم 
کشوری   که  به   گورستان  بدل  شده  است 

و ارواح  مردگان ، 
می پرسند:

»چرا ما مرده ایم ؟«

برونیس���الوا ولک  )Bronislava Volek( ش���اعر چک  -  ک���ه  هم اکنون  در بلومینگتون  
انیدیانا-به سر می برد در قطعه  شعر خود به  نام  و حاال امریکا می سراید:

گر چه  من  امروز یک  امریکایی  هستم 
)Mlada Boleslav( و مالدا بولسالو )Strasnice(  ویل  هنوز در سرتاسنیس

گورستان هایی  هستند
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که  بستگانم  در آنجا مدفونند
و نفس  من  از فاصلۀ  این  دو جهان 

همچنان  می گرید.

پنجره ها در خانه های  پراگ  به   گونه ای  دیگر باز هستند
و دکان ها به  صورتی  دیگر ردیف  شده اند.

خیابان ها در پیچ  و خم های  مرموز خود
معجزه  را به  انتظار نشسته اند.

در حایل   که  اینجا خیابان های من 
موازی  و باز و خاموشند.

امروز
من  آب  زالل  می نوشم  و می خندم 

و به  یاد می آورم ، همواره  به  یاد می آورم 
زمزمۀ  دور

سرزمنی   گمشده ام   گولم  )Golem( را.

کوآ تان  )Coa Tan( شاعر ویتنامی  -  که  در سن دیگو زندگی  می کند - در شعر نامه ای  از 
وطن  چنني  شکوه  سر می دهد:

نامه ای  از وطن ، چونان  یک  دلقک  بیمار است 
روحی  نگون بخت  در پناه  نقابی  خندان ،

که  رنگ  سفید و شادابش  سرپوشی 
بر هزاران  تلخی  است ،

و قطرات  اشک ، دهان  آوازخوانش  را مرطوب  می کند.
می دانم  نامه هایت  از موانع  بی شماری   گذشته اند

و چشمان   گرگ ها روح  تو را  کمنی   کرده اند.
می دانم  تو نمی توانی  با  کلماتت  همراه  من  اشک  بریزی 
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ویل  چرا باید این  شعارهای  مهوع  را برایم  بفرستی ؟

چند تار موی  مادر پریم  را بفرست 
که  خاموش  در ایوان  افتاده اند

در شبانگاهان  تنهایی .
بگذار بر این  مهربانی  سال های پیش  بوسه  زنم .

آرزو می کنم  عطر  کوفتگی  و بردگی  را از نو تنفس   کنم .
پریاهن   کهنه  و پارۀ   کودکم  را برایم  بفرست .

هنگامی   که  به  این  جهان  آمد،
من  سرباز جوانی  در جنگل  بودم .

هنگامی   که  او راه  رفنت  را می آموخت 
و با اولنی   گام ها پاهای   کوچکش  خم  می شد،

من  در  کوهستان ها پناه   گرفته  بودم .
چگونه  می توانم  او را از پس  این   کیلومرتها فاصله  در آغوش  بگریم ؟

برایم  سنگ  ریزه ای  از  کنار جاده  را بفرست ،
من  در آن  حکایت  صدهزار  گذرگاه  را خواهم  خواند.

برای  من  شاخه ای  از علف های   کشورم  را بفرست ،
من  در آن  بهشت  را خواهم  خواند

و هوایی  را  که  یک  روز تنفس  می کردم .
یکشنبه  19 فوریه  1989

دوشنبه  20 فوریه  1989
با وجود این  همه  سر و صدا و جنجایل   که  در اطراف   کتاب  آیه های  شیطانی  نوشتۀ  سلمان  
رشدی  بر پا شده  است ، با وجود این  همه  نوشته  و  گفته  و تجزیه  و تحلیل  در بارۀ  این  نویسنده 
 انگلیسی  هندی تبار و  کتابش ، هنوز دو سؤال  در ذهن  من  باقی  است   که  پاسخی  برای  آن ها 

نیافته ام . شاید هم  پاسخی  یافته ام  ویل  نمی خواهم  باورش   کنم . 
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نخست  این   که : »چرا رهربان  جمهوری  اسالمی  ایران  به  ناگهان  سلمان  رشدی  و  کتاب  او را 
از میان  خیل  نویسندگان  و  کتاب هایی   که  در دنیا موجود است  برگزیدند و تری خود را به  سوی  
او نش���ان  رفته اند؟ در طول  ده  سال   گذشته  -و شاید هم  قبل  از آن - بسیاری  از نویسندگان  
ایرانی   کتاب هایی  در رد مذهب  اس���الم ، توهني  به  ش���عائر مذهبی  و برگزیدگان  دین  و ائمۀ  
اطهار نوشته اند و نسبت هایی  روا یا ناروا به  دین  و مذهب  و بنیانگذاران  آن  داده اند و بعضی  
دیگر نیز  کار مخالفت  با اساس  جمهوری  اسالمی  و فراینده های  آن  را بسیار پیش  برده اند. 
همۀ  نویسندگان  این   کتاب ها ایرانی  بودند و  کتاب هایشان  هم  به  وفور در دسرتس  بود. چرا 
هیچ کدام  از مدعیان  حکومت  جمهوری  اس���المی  حتی  به  خود زحمت  ندادند  که  در این  
باره  حرفی  بزنند؟ حاال ناگهان ، به دنبال  فتوای  آیت الله خمینی ، همۀ  آیات  عظام  و حجج  
اسالم  -با تمام  قوا- به  جنگ  نویسنده ای  رفته اند  که  به طور یقني  سواد خواندن   کتابش  را 

هم  ندارند.«
اما سؤال  دوم : »در اغلب   کشورهای  جهان  بالفاصله  اتحادیه ها، سندیکاها و  گروه های  مختلف 
 نویسندگان  و دست  به  قلم ها با صدای  بلند به  این  فتوای  آیت الله خمینی  اعرتاض   کردند و آن  
را بدترین  نوع  سانسور و تروریسم  خواندند. ویل  نویسندگان  و دست  به  قلم های  ایرانی  خارج  
از  کشور در  کنار هم  و به صورت  یک   گروه  یا دسته ، هیچ  واکنشی  در این  زمینه  از خود نشان  
ندادند. آن ها حتی  ابراز وجودی  هم  نکردند و از این  خرب پر سر و صدای  چند هفتۀ  اخری، 
هیچ  بهره ای  برای  اش���اره  به  محیط  خفقان  و سانسوری   که  در  کشور حکمفرماست  نربدند. 

معنی  این  سکوت  چیست ؟«

سه شنبه  21 فوریه  1989
در وس���ت وود ایرانی ها، بني  دو بولوار ویلشری و س���انتامونیکا، همان  جایی   که  فروشگاه  و 
رس���توران  و مغازه های  ایرانی  فراوان  اس���ت ، در یک  باالخان���ه  و در حجره ای  نه  چندان  
بزرگ ، مردی  بلندباال، خشن ، پرخاشگر، با چهره ای  مطبوع  و قلبی  بسیار مهربان  و حساس ، 

بامدادهایش  را در میان  انبوهی کتاب  به  نیمروز و شب  می رساند.
برهان  ابن یوسف  مانند من  و شما حرف  نمی زند. وی  واژه های  پارسی  سره  را در جمالتش  
آن چنان  بجا و ش���ریین  به   کار می برد  که  صدایش  به   گوش  شنونده  آهنگني  می رسد. برهان ، 
ساعات  وروزهای  زیادی  در این  حجره  تنهاست  و دیدار  کنندگانش  اندک  هستند. این  اتاق  
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یک   کتابخانۀ  عمومی  است   که  بر آن  نام   کانون  پژوهش  و آموزش   گذارده  است .
این  تنهایی  و سکوت ، دیری  است  برهان  را عصبانی  و عصیانگر  کرده  است ، با همه  سر دعوا 
دارد، با من ، با شما و حتی  با خودش . می گوید: »همني   کارها را می کنم   که  مردم  می گویند 

برهان  دیوانه  شده  است !«
دیوانگی  برهان  تازگی  ندارد. وی  سال هاس���ت  دیوانه  است : دیوانۀ  زبان  پارسی ، فرهنگ  
پارس���ی  و ادبیات  ایران زمني  و مریاث  غنی  آریایی  خود. هنگامی   که  از این  مقوله ها سخن  
می گوید به راستی  حال  مجنونی  را پیدا می کند  که  دارند لیلی اش  را از دستش  می گریند و او 
یک  تنه  و با واپسني  توانی که  در خویش  سراغ  دارد به  قول  خود با اهریمنان  و خودگم کردگان  
می جنگد. در شهر ولنگار لوس آنجلس ، این  خوی  و منش  به  تنهایی  برای  منزوی  شدن   کافی  

است .
ویل  او چیزی  نمی خواهد جز اینکه  به  دیدارش  برویم ، بچه ها را آنجا بربیم  تا او و همسرش 

 سرور نریی  به  آن ها زبان  پارسی  بیاموزند. آیا این  توقع  زیادی  است ؟

چهارشنبه  22 فوریه  1989
حرف هایی  در بارۀ  آزادی  نلس���ون  مان���دال )Nelson Mandela(، رهرب جنبش  مبارزه  با 
تبعیض نژادی  افریقای  جنوبی  زده  می ش���ود. نزدیک  به  سه  دهه  است   که  ماندال در زندان  
این  رژیم  نژادپرست  به  سر می برد. زمان   کمی  نیست ، یک  عمر است . این  مرد سال هایی  از 
زندگی اش  را از دست  داده  است   که  به هیچ روی  قابل  برگشت  نیست . او بزرگ  شدن  و رشد 
بچه هایش  را ندیده  اس���ت ، در  کنار آن ها زندگی  نکرده  و از خنده  و شیطنتشان  لذت  نربده  
است . به هنگام  بیماری  همسر و فرزندانش  در  کنارشان  نبوده  است ، تا دست  محبت  خود را 
بر سرشان  بکشد. در تمام  این  سال ها که  او در زندان  انفرادی  خویش  محبوس  بود، شب ها و 
روزها آمدند و رفتند. این  اسارت  طوالنی  حتماً روح  او را زخمی  و شکنجه  و آزار جسمش  

را شکسته  و خورد  کرده  است .
 )Auschwitz(  نویسندۀ  یهودی  ایتالیایی  و زندانی  بازداشتگاه  آشویتس )Primo Levi(  پریمو لوی
در  کتاب  مشهور خود مغروق  و نجات یافته  )Drowned & Saved( می نویسد: »هرکس   که  
روزی  شکنجه  شده  باشد، در تمام  عمر شکنجه دیده  و تجاوزدیده  بر جای  خواهد ماند. ما 
دلمان  می خواهد فکر  کنیم   که  هر دردی  -در اثر  گذشت  زمان - از بني  می رود، قابل  توجیه  
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می گردد و به  دست  فراموشی  سرپده  می شود. ویل  درد شکنجه  و اسارت ، نه  چون  زایمان  
نتیجۀ  شریین  دارد، نه  چون  بیماری  مداوا می شود و نه  چون  اندوه  از دست  دادن  یک  عزیز 

از یاد می رود.«

پنج شنبه  23 فوریه  1989
دوستی  دارم   که  خوش مشرب  و نکته سنج  است . به  نکاتی  دقت  و توجه  می کند  که  به  راحتی  
به  چش���م  همه  نمی آیند و بسیاری  با بی توجهی  از  کنارشان  رد می شوند. صحبت  از ایرانی  
و ویژگی هایش  بود - مخصوصاً در این  ده  س���ال  زندگی  در خارج  از  کشور. دوستم   گفت : 
»هنگامی   ک���ه  در خیابان های  لوس آنجلس  رانندگی  می کنم  ی���ا راه  می روم  اگر هموطنی  

از  کنارم  رد شود، بدون  چون  و چرا می فهمم  ایرانی  است ، حتی  اگر حرف  نزند.«
پرسیدم : »چطور؟« 

گفت : »اگر یک  اتومبیل  بی ام و یا مرسدس  بنز آخرین  مدل   کنارتان  توقف   کرد و درون  آن  
خانمی  با  کت  پوست  و جواهرات  فراوان  در  کنار مردی   کت  و شلوار و  کراواتی  نشسته  بود و 
هر دو قیافه ای  ماتمزده  داشتند از ایرانیان  پولدار هستند. اگر بنز دو سه  مدل  قدیمی تر بود و 
در آن  زن  و مردی  در حال  دعوا  کردن  با هم  بودند ایرانی  طبقۀ  متوسط  هستند. اگر سرنشینان  
اتومبیلی  چهارچشمی  سرنشینان  اتومبیل های  دیگر را برانداز  کردند، بدون  برو و برگرد ایرانی  

هستند.
در فروش���گاه ها، اگر خانمی  در حال  زیر و رو  کردن  لباس هاس���ت  و آقا وارفته  و خس���ته  و 
خشمگني  به  لبۀ  میز فروشنده  تکیه   کرده  است  و دارد زیر لب  زمزمه  می کند، حتم  داشته  باشید 

ایرانی  هستند وآقا دارد  کفر و ناسزا می گوید.
در رستوران ، وقتی  دیدید بني  مشرتیان  یک  میز سر پرداخت  صورتحساب  بگومگو درگرفته  و 

دارند صورتحساب  را از دست  هم  می قاپند مطمئن  باشید هموطن  هستند.
در خیابان ، اگر بانویی  را دیدید  که  پاش���نۀ  بلند  کفش  زانویش  را خم   کرده  اس���ت  و با هر 
قدمی   که  برمی دارد  گویی  یک   کوه  را جابه جا می کند، به  ایرانی  بودنش  ش���ک  نکنید. اگر 
مردی  را هم  دیدید که  دست ها را از پشت  به  هم  قفل   کرده  و در حال  دید زدن  است ، مطمئن  

باشید از خودمان  است .
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جمعه  24 فوریه  1989
برای  خرید چند قلم  دارو، به  دواخانۀ  محلمان  رفته  بودم . در انتظار حاضر شدن  نسخه ، در 
و دیوار داروخانه  را تماش���ا می کردم  و اطالعیه ها را می خواندم . نوشته ای  از دور نظرم  را 
جلب   کرد، روی  آن ، چندین  عکس  از یک  حش���رۀ  ریز و مقداری  نوشته  در مقابلشان  دیده  
می شد.  کمی  جلوتر رفتم  و -به   گمان  اینکه  آگهی  فروش  ماده ای  برای  از بني  بردن  مورچه  
و حشرات  خانگی  است - به  خواندن  مشغول  شدم . آخر مکافاتی   که  من  در خانه  از دست  
مورچه  دارم  حدیثی  مفصل  دارد. جنگ  من  و این  حش���رات  با پش���تکار و  کوشا نیز از آن  
ماجراهای  خنده آور روزگار است . همني   که  به  خط  دوم  یا سوم  نوشته  رسیدم ، حریت   کردم : 
اعالن  و آگهی  در مورد ش���پش  بود. بله  شپش ، همان  موجود دیرآشنای   کشورهای  فقری  که  
بهداش���ت  و نظافت  برای شان یک  رؤیای  شریین  و باورنکردنی  است . نوشته  هشدار داده  
بود  که  شپش  در مدارس  و دبریس���تان های  امریکا و به ویژه   کالیفرنیا بیداد می کند و تعداد 
قابل  توجهی  از بچه های  مدرس���ه ای   که   گرفتار این  مس���ئله  هستند، سایر بچه ها را نیز آلوده  
می کنند. س���پس  توضیح  مفصلی  هم  در مورد چگونگی  شناخت  این  حشره ، مبارزه  با آن  
و راه های  جلوگریی  از س���رایت  آن  داده  بود. اگر  گفتم  حریت  ش���وخی  نکردم . چون  فکر 
می کردم  این  پدیده ها از آن   کشورهای  عقب افتاده  است . حاال به  چشم  خود می بینم  در این  
مهد تمدن  و پیش���رفت  و تکنولوژی ، عالوه  بر مشکالت  ناشی  از همني  پیشرفت ، مسائل  و 
مشکالت   گریبانگری  کشورهای  فقری و عقب افتاده  هم  مزید بر علت  شده  است : از  گرسنگی  
و فقر و بیکاری  و مواد مخدر تا بیس���وادی  و شپش  و هزاران  بیماری  ناشی  از سوءتغذیه  و 

انحرافات  مختلف  هنجاری .



به  پروانه  یوسف زاده 

بهار می رسد از راه ...

دوشنبه  27 فوریه  1989
دوشنبه ها از آن  روزهای  جالب  روزگار است . در خانۀ  ما دوشنبه  روز نظافت  عمومی ، روز 
شستشو و اطو و جارو و بسیاری  دیگر از  کارهای  عبث  خانه  است . روز تنهایی  من  است  پس  
از دو روز تعطیل  آخر هفته   که  بچه ها و دوستان  چون  لشکر سلم  و تور خانه  را زیرورو  کرده  
و اتاق ها را به  صورت  بازار شام  درآورده اند. صبح  دوشنبه  همه  ترگل  و ورگل ، دوش   گرفته  
و اسرتاحت   کرده  به س���وی  محل   کار و مدرسه  یا دانشگاه  روانه  می شوند و بنده  می مانم  با 
یک  دنیا  کار  که  نمی دانم  از  کجا ش���روع   کنم . دوش���نبه ها روزهای  بدی  هستند: آغاز هفته ، 
روز انجام   کارهای  عقب افتادۀ  بانکی ، روز تلفن   کردن  به  ادارات  دولتی  و روز مرتب   کردن  

آنچه   که  از روز جمعه  تا به  امروز روی  هم  انبار شده اند. روز دوشنبه  روز پرمشغله ای  است .
در عني  حال ، دوشنبه  روز آب  دادن  و رسیدگی  به   گل ها و  گیاه های  داخل  خانه  هم  هست . روز 
حرف  زدن  با برگ های  سبزی   که  با صبوری  سال هاست  از سقف  و در و دیوار خانه  آویزانند 
و هیچ  چیز جز  کم���ی  آب  و چند قطره  ویتامني  و توجهی   کوتاه مدت  از تو طلب  نمی کنند. 
در این  چند دقیقه ، ناگهان  روز دوشنبه  تغیری قیافه  و شخصیت  می دهد و به  یک  روز زیبا و 
دوست داش���تنی  مبدل  می شود. من  با  گیاه ها و برگ های  سبز درون  خانه ام  حرف  می زنم  و 
این   کار را نه  از سر دیوانگی ، بلکه  به  توصیۀ  دست اندرکاران  پرورش   گل  و  گیاه  و  کشاورزی  
انجام  می دهم . بعضی  از  گل  و  گیاه های  خانۀ  من  اسم  هم  دارند، مثل  نازدار خانم ، آقا قمپز، 
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تنه لش ، باالبلنده  و امثال  این ها. اسم ها را با توجه  به  شخصیت   گیاه ها برای شان انتخاب   کرده ام  
و هنگامی   که  به  آن ها رسیدگی  می کنم ، برگ های  زردشان  را می چینم  یا خاکشان  را زیر و رو 
می کنم ، صدایشان  می زنم . اگر بخواهم  با توجه  به  فصل  به  پریایش  اساسی  آن ها برپدازم ، آن  
روز برای شان زمزمه ای  هم  می کنم   که  زیاد از دستم  دلخور نشوند. بله ، در روزهای  شلوغ  و 

پرمشغلۀ  دوشنبه ، چند دقیقه  همراهی   گل  و  گیاه  یک  دنیا نعمت  است .

سه شنبه  28 فوریه  1989
امروز نازدار خانم ،  کاکتوس   کوچولوی  پربرگی   که  در طول  یازده  ماه  سال  بی حرکت  و خشک 
 در  گوشه ای  می نشیند، لب  به  خنده  باز  کرد. صبح  زود، وقتی  برای  دم   کردن  چای  به  آشپزخانه  
رفتم ، نازدار خانم  را جلوی  پنجره  دیدم   که  غنچه های  صورتی  رنگ   کوچکش  - به  یکباره  
در زیر آفتاب  دلچسب  روزهای  پیش  از بهار- دهان  باز  کرده اند و غرق   گل  شده  است . نازدار 
خانم  ما یازده  ماه  سال  زشت  و بی حال  و بی رنگ  و بوست . ویل  یک  ماه  از سال  -از اوایل  
اس���فند تا اوایل  فروردین - باگل های  زیبا و دیدنی   که  بر سر هر برگ   کوچکش  در می آید، 
به  تصویر زندگانی  تبدیل  می شود.  گل ها نازک  و بسیار لطیف  و حساس  هستند، چند روزی  
بیشرت عمر نمی کنند ویل  بالفاصله  یک   گل  دیگر از شاخی  دیگر سر بریون  می کشد. در این  
یک  ماه ، نازدار خانم  دوس���تداران  زیادی  پیدا می کند، همه  با دهان  باز این   گلدان   کوچک  
را نگاه  می کنند و با حریت  نامش  را می پرس���ند و باورش���ان  نمی شود  که   گل هایی  به  این  
خوشرنگی  از یک  بتۀ   کاکتوس  درآمده  باشد.  گل های  نازدار خانم ، با ناز وغمزۀ  فراوان ، به  
یادم  می آورند  که  نوروز نزدیک  است  و زمان  ریخنت   گندم  در آب  و سبز  کردن  سبزه . نوروز از 
امروز وارد خانۀ  ما شد و خانه  حال  و هوای  بهار و عید  گرفت . یادم  می آید  که  باید سری  به  
پیازهای  سنبل   که  از عید پارسال  در  گوشه ای  از باغچه   کاشته ایم  بزنم . در هوای  بسیار روشن 
 و خنک  بامدادی ، درون  باغچه ای   که  سعی   کرده ایم  با  کاشنت   گل  سرخ  و بنفشه  و شمعدانی  
و میمون  به  صورت  باغچۀ  ایرانی  درش  بیاوریم ، دنبال  سنبل ها می گردم  و پیدایشان  می کنم : 

سبز و  کوچک ،  کمی  از درون  خاک  سر بریون   کرده اند.
با همني  دیدگان  اشک آلود

از همنی  روزن   گشوده  به  دود
به  پرستو، به   گل ، به  سبزه  درود!
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به  شکوفه ، به  صبحدم ، به  نسیم 
به  بهاری   که  می رسد از راه 

چند روز دگر به  ساز و سرود
...

پیش  پای  سحر بیفشان   گل 
سر راه  صبا بسوزان  عود

به  پرستو، به   گل ، به  سبزه  درود!
                                                 فریدون  مشریی 

چهارشنبه  اول  مارس  1989
صبح  زود برای  آوردن  روزنامۀ  لوس آنجلس  تایمز از در خانه  بریون  می روم . هنوز چند قدمی  
نپیموده ام   که  سر و صدای  مهمانان  تازه وارد  کوچه  حالم  می آورد: پرنده ها، پرنده های   کوچک 
 غزلخوان . نمی دانم  چه  نوع  پرنده ای  هستند: بلبل ، چلچله ، سار یا پرنده ای  دیگر، ویل  زیبا 
می خوانند - سرمس���ت  و سرحال  و دیوانه . نمی دانند چه   کنند، باال و پائني  می پرند، به  هم  
نوک  می زنند، آسمان  و زمني  را می نگرند و بی قرار آواز سر می دهند. غرق  تماشای  آن ها یادم  
می رود برای  چه   کاری  بریون  آمده ام ، روی  راه  پله  می نشینم  و بعد حال  و هوای  بچگی  به  سرم  
می زند، دستم  را  که  چیزی  درونش  نیست  مشت  می کنم  و به  آن ها نشان  می دهم  و صدایشان  
می کنم : »جیک جیک ، جیک جیک «  کاری  به  من  ندارند و مش���غول  خودشان  هستند. از 
نو صدایش���ان  می زنم ، دلم  می خواهد  کمی  به  من  نزدیک تر شوند، بعد از این   کار خنده ام  
می گرید و در دل  به  خود نهیب  می زنم   که : »این  کارا زش���ته ، اگه  یکی  از همس���ایه ها تورو 
ببینه  خنده اش  می گریه !« ویل  من  هم  مثل  پرنده ها بی خیال  ش���ده ام  و به  حرف  خود  گوش  
نمی دهم . همان  طور با مشت  بسته  به  آن ها چشم  دوخته ام  و دلم  می خواهد یکی  از مرغکان  
روی  دستم  بنشیند تا از نزدیک  بهار را لمس   کنم . هوا پر از بوی  بهاراست  و پرنده ها جواز 

ورود به  عالم  سرمستی  را صادر  کرده اند. پس  بهار را باور  کن !
باز  کن  پنجره ها را  که  نسیم 

روز میالد اقاقی ها را
جشن  می گرید



هما سرشار 242

و بهار، روی  هر شاخه ،  کنار هر برگ 
شمع  روشن   کرده  است 
همۀ  چلچله ها برگشتند

و طراوت  را فریاد زدند
کوچه  یکپارچه  آواز شده  است 

و درخت   گیالس 
هدیۀ  جشن  اقاقی ها را

گل  به  دامن   کرده  است .
باز  کن  پنجره ها را ای  دوست 

                                      فریدون  مشریی 

پنج شنبه  2 مارس  1989
پس  از یک  شب  بارانی ، روشنی  هوا و آسمان  بسیار شفاف  بامدادی  -که   گوشه هایی  از آن  
راتکه های  ابر پوشانده  است - از خواب  بیدارت  می کند. نمی شود پشت  پنجره  نرفت  و به  
نظاره  ننشست . در دامنۀ  افق ، آسمان   کبود است . رنگ  نارنجی  تندی  از پشت  تپه ها سرکشیده  
است  و نوید طلوع  خورشید را می دهد. این  رنگ آمیزی  غریب  همراه  با هوای  پاکیزه  و بوی  
خاک  نم خورده   که  مشام  جان  را نوازش  می دهد، مرا سوار بر بال های  خیال  به  بیست  سال  
پیش  می برد و زمانی   کوتاه  با یادآوری  خاطره ای  دور سرمس���ت  می کند: خاطرۀ  آن  بامداد 

بارانی   که  پس  از  گذراندن  تعطیالت  عید در رشت ، به  تهران  برمی گشتیم .
چند روز پش���ت  سر هم ، در رشت  باران  بی امان  باریده  بود. همان  باران  سمج   که  وقتی  سر 
ریزش بر می داشت ، به کلی  امید روز آفتابی  را از تو می گرفت . ویل  باالخره  نیمه های  شب  
باران  بند آمد. صبح  زود خنکای  بامدادی  و تمیزی  هوا -که   گویی  پر از اکسیژن  بود- ریه ها 
را می س���وزاند. وقتی به  قصد تهران  حرکت   کردیم ، ساعت  شش  بامداد بود. چند  کیلومرت از 
رشت  دور نشده  بودیم   که  در دشتی  پهناور و چراگاهی  -که  تپه های   کوتاهی  دوره اش   کرده  
بود- زیباترین  منظرۀ  طلوع  خورشید را دیدم . از پشت  پنجرۀ  اتومبیل  افق  را نگاه  می کردم  و 
باورم  نمی شد شاهد طبیعت  زنده  هستم . زمني  سبز، آسمان  آبی ، افق  روشن  و آب  برکه های  
آرام  و بی حرکت  در دوردس���ت  دشت  برق  می زدند. در س���وی  دیگر، جنگلی   گرم  و زنده  
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چشمان  را به  ضیافت  می خواند. دلم  می خواست  ساعت ها به  تماشا بنشینم . خواهش   کردم  
چند دقیقه ای  توقف   کنیم . از اتومبیل  بریون  پریدم ، سکوتی  باورنکردنی  همه  جا سایه  افکنده  
بود. در  کنار جاده  ایستادم  و زیر پایم  را نگاه   کردم . حلزون ها، این خزندگان  لزج  و بدترکیب  

نیز آن  روز زیبا و تماشایی  شده  بودند.
»ای ،

گل  پونه ، نعنا پونه ...«
به  صدای   که  شنید

حلزون  آمد از  کاسۀ  خود بریون 
به  تماشای  بهار.

                                      محمد زهری 

جمعه  3 مارس  1989
در فروشگاه  مواد غذایی  بزرگ  محله مان ، زیر میز میوه ها و سبزیجات ،  گلدان های  رنگارنگ 
 الله  و نرگس  را ردیف   کرده اند، الله ها هنوز غنچه اند و نرگس های  س���فید و  کوچک   کاماًل 
بازش���ده اند.  گلدان ها را با بی س���لیقگی  در  کنار هم  چیده اند، ویل  اهمیتی  ندارد. مهم  این  
اس���ت   که  این ها نیز می دانند نوروز ایرانی  نزدیک  اس���ت . دو سه  هفته  قبل  از عید و بهار، 
فروشگاه ها و  گل فروشی های  لوس آنجلس  غرق  الله  و نرگس  و سنبل  می شوند و این  یک  
اتفاق  تازه  است . ده  سال  پیش ، هنگامی   که  اولني  نوروز غربت  را -مبهوت  و حریان  از آنچه  
ظرف  چند ماه  قبل  رخ  داده  بود- در این  شهرگرامی  داشتیم ، سفرۀ  هفت  سني  خانۀ  ما سنبل  
نداشت . بیش  از بیست   گل فروشی  را به  دنبال  سنبل  زیرپا  گذاشتم . نام  انگلیسی  سنبل  را از 
درون  فرهنگ  لغت  پیدا  کرده  بودم  و از  گل فروشی ها Hyacinth می خواستم . بسیاری  حتی  
این   گل  را نمی ش���ناختند و چند تن  اندکی   که  می شناختند  گفتند سنبل  ازگل هایی  نیست   که  
برای  فروش  عرضه   کنند.  گل  الله  بود ویل  آن  هم  نه  به  این  فراوانی . حاال باید فروش���گاه ها 
و  گل فروشی های  امریکایی  را در هفته های  قبل  از عید دید، چون  دیدنی  است . هر سال  با 
دیدن  این  سنبل ها در  گل فروشی ها و فروشگاه ها از یکسو به شدت  خوشحال  می شوم  چون  
حس می کنم  بر این  شهر و این  جامعه  اثر  گذاش���ته ایم  و در قلب  آن  نفوذ  کرده ایم ، از سوی  
دیگر غمی سنگني  بر دلم  می نشیند و به  یاد می آورم   که  یک  نوروز دیگر در غربت  دارد سرپی  
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می شود.
ای  زندگان  خوب  پس  از مرگ 

خوننی  جامه های  پریشان  برگ برگ 
در بارش  تگرگ 

آنان 
که  جانتان  را

از نور و شور و پویش  و رویش  سرشته اند.
تاریخ  سرفراز شمایان  به  هر بهار
در  گردش  طبیعت  تکرار می شود

زیرا  که  سرگذشت  شما را
به   کوه  و دشت 

»بر برگ   گل ، به  خون  شقایق  نوشته اند.«
                                                  شفیعی   کدکنی 

شنبه  4 مارس  1989
در  کوچۀ  ما، چند خانه  در حال  بنایی  هس���تند و تعداد زیادی   کارگر ساختمانی  مکزیکی  یا 
اسپانیش  در این  چند محل  به   کار مشغولند. نزدیک  ظهر، وقتی  یک  اتومبیل  بزرگ  -که  
من  اسمش را رستوران  سیار  گذاشته ام - وارد  کوچۀ  ما می شود و راننده اش  زنگ  بلندی  را 
به  صدا درمی آورد،  کارگرها می ریزند بریون ، ناهارشان  را می خورند و بعد نیم  ساعتی  روی  
چمن ها دراز می کشند و اسرتاحت  می کنند. این  چرت   کوتاه  بعد از ناهار را، نوای  موسیقی  
بلندی  به  زبان  اسپانیش  همراهی  می کند. یک  ضبط  صوت  یا رادیو برای شان آهنگی  می زند 
و آن ها با یاد  کشور خود از حال  می روند. هر ظهر  که  این  برنامه  اجرا می شود و من  صدای  
آشنای  خوانندۀ  مکزیکی  را می شنوم ، به یاد می آورم  حتی  آن   که  با پای  خود و به  میل  خویش  
س���رزمینش  را ترک   کرده  و به  دنبال  زندگی  بهرت راهی  این  دیار ش���ده  است  نیز نمی تواند 
لحظه ای  پیوند خود را با آب  و خاکش  از یاد بربد. امروز با شنیدن  صدای  موسیقی   کارگران  
محله مان ، مثل  اینکه  همزبان  و همدردی  یافته  باشم ، به  پشت  پنجره  رفتم  و به  تماشای  آن ها 

ایستادم .
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بهار آیو به  هر باغی   گلی  بی              به  هر شاخی  هزاران  بلبلی  بی 
به  هر مرزی  نیاُرم  پا نهادن             مباد از مو َبَتر س���وته  دیل  بی  

                                                                              باباطاهر عریان 

یکشنبه  5 مارس  1989
گوشی  را  که  برداشتم  پس  از چاق  سالمتی  حالم  را پرسید.  گفتم : »حالم  بد نیست  ویل  دلم  

خیلی  تنگه !«
پرسید: »برای   کی ؟«

گفتم : »برای   کس���ی  نه ! برای  خونه ، برای  تهران ، برای  جادۀ  رشت ، برای  دشتای  پرشقایق  
دشتستان  و اصطهبانات ، برای  بنفشه های  باغچۀ  پدربزرگ ، اصاًل یه  هفته  است  حایل به حایل  

شده ام !«
گفت : »تو هر سال  نزدیکای  عید همني  جوری  میشی ، باالخره  یه  روز عادت  می کنی ...«

می گویم : »گمون  نمی کنم  آن  روز هرگز فرا برسه !«
در روزهای  آخر اسفند،
کوچ  بنفشه های  مهاجر،

زیباست .
در نیمروز روشن  اسفند،

وقتی  بنفشه ها را از سایه های  سرد
در اطلس  شمیم  بهاران ،

با خاک  و ریشۀ 
- میهن  سیارشان  -

در جعبه های   کوچک  چوبی 
در  گوشۀ  خیابان ، می آورند،

جوی  هزار زمزمه  در من 
می جوشد:
ای   کاش ...
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ای   کاش  آدمی  وطنش  را
مثل  بنفشه ها

)در جعبه های  خاک (
یک  روز می توانست ،

همراه  خویشنت  بربد، هر  کجا  که  خواست .
در روشنای  باران ، در آفتاب  پاک .

                                            شفیعی   کدکنی 

دوشنبه  6 مارس  1989
برای  برنامۀ  دیروز، امروز، فردا  که  نگاه   گذرایی  بود به  زندگی  ایرانیان  مهاجر ده  س���ال  پس  
ازانقالب ، با بیش  از س���ی  تن  از هموطنان  مصاحبه   کردم ، حرفش���ان  را  گوش  دادم ، شاهد 
پریوزی  یا شکس���ت  آن ها  گشتم  و آرزوهایشان  را ش���نیدم : از صدف  دخرت دوازده  ساله   که  
نگران  بیکاری  پدرپزشکش  است ، ویل  میلی  به  بازگشت  به  ایران  ندارد، تا آقای  پوررحیمی  
پریمرد خوش صحبتی   که  دوران  بازنشستگی اش  را در اینجا به  آرامی  می گذراند، ویل  امید به  
بازگشت  را یک  لحظه  هم  ازدست  نمی دهد؛ از مسعود پسر جوان  بی خانمانی   که  پدر و مادر 
از خانه  بریونش  رانده اند، تا آن  صاحب  تجارتخانه ای   که  همراه  دو پسرش  در حال  صادرات  
و واردات  با ژاپن  و هنگ کنگ  اس���ت ؛ از  گیتی  دخرت جوان  و تحصیلکرده ای   که  یکی  از 
مهم ترین  مقام های  بانکی  لوس آنجلس  را دارد وآنقدر پرمش���غله  اس���ت   که  به  فکر ازدواج  
نیس���ت ، تا آن  بانوی  خانه داری   که  در غم  دوری  همسری   که  او و فرزندانش  را به  امان  خدا 

رها  کرده  و به  تهران  رفته  است  اشک  می ریزد.

در  کنار ایرانیان ، سری  هم  به  چند هرنمند و چهرۀ  سرشناس  ایرانی  زدم  و با آنان  نیز به گفتگو 
نشستم . هر  کدام  از این  افراد به   گونه ای  روی  من  اثر  گذاشتند و ذهنم  را به  خود مشغول   کردند. 
در روزهای  آینده ، همزمان  با پخش  مصاحبۀ  آنان ، آنچه  در این  دیدار و  گفتگوها بیش  از همه  
رویم  اثرگذاشته  است  را در دفرت یادبود خود به  ثبت  خواهم  رساند. ویل  هر بار  که   گفتگو را 

با یک  تن  ازایرانیان  به  پایان  می رسانم  می بینم   که :
یک  نکته  بیش  نیست  غم  عشق  وین  عجب         از هر زبان   که  می شنوم  نامکرر است 
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سه شنبه  7 مارس  1989
در یکی  از خیابان های فرعی  بوریل  هیلز نزدیک  خیابان  پیکو )Pico(، در طبقۀ  اول  یک  
خانۀ  کوچک  دو طبقه  -که  به  سبک  اسپانیویل  ساخته  شده  است - هایده  چنگیزیان  ستارۀ  
بالۀ  ایران ، در میان  عکس ها و خاطرات  روزهایی   که  در ایران  روی  صحنه  می رقصید، زندگی  
می کند. چهار  گربۀ  زیبای  ایرانی   که  در  گوشه  و  کنار خانه  می لولند، اجازۀ  ورود به  اتاق  پذیرایی  
او را ندارند. در قفسه های   کتابخانۀ  این  اتاق ،  کتاب های  زیادی  به  زبان های  مختلف  در بارۀ  
ایران ، موسیقی  ایرانی  و صنایع  دستی  ایران  دیده  می شود.  کف  اتاق  با یک  قایل  ریزنقش  
تربیز و یک   گلیم  خوش  آب  و رنگ  ایرانی  پوشیده  شده  است . صفحات  موسیقی   کالسیک  

نیز در  گوشه ای  قرار دارند.
فضا و حال  و هوای  اتاق  و خانه ، نش���ان  از سلیقۀ  بانویی  دارد  که  با فرهنگ  و آگاه  است . 
هایده  چنگیزیان ، همچنان  با اندام  ظریف  و  کشیده  و حرکات  رقص گونه ، می نشیند و حرف  
می زند یا س���یگار می کشد و  گاه  -در حایل   که  صورتش  می خندد- چشمانش  پر از اشک  
می شود، به ویژه  هنگامی   که  از باله  و خاطرات   گذشته اش  حرف  می زند، همان  یادگارهایی   که  
به  صورت  عکس  و تابلوی  نقاشی  در قاب های  متعدد بر در و دیوار خانه اش   کوبیده  است .

دونفری  نشسته ایم  و  گپ  می زنیم . هایده  سه  سال  است   که   کار باله  را  کنار  گذاشته  و در خیابان  
مل رز )Melrose( یک  بوتیک  لباس  زنانه  باز  کرده  است . ویل  دلش  برای  باله  تنگ  است . 
می گوید:»وقتی  با  کاری  از بچگی  اخت  شدی ،  کنار  گذاشتنش  سخت  است ، چون  احساس  
می کنی  بخشی  از وجود خودت  را  کنار  گذاشته ای ! تطبیق  دادن  با یک   کار جدید در سن  باال 
سخت تر از آن  است   که  به نظر می رسد. ویل  حقیقت  این  است   که  ما یک  ملت  انقالب زده  
هستیم  و شرایطی   که  می توانست  در وطن  برایمان  وجود داشته  باشد در اینجا وجود ندارد.«

برایم  جالب  اس���ت  بدانم  آیا فکر می کن���د روزی  از نو در ایران  روی  صحنه  برود. پکی  به  
سیگار می زند و می گوید: »روی  صحنه   که  نه ، ویل  امیدوارم  بتوانم  روزی  بالرین های  جوان  

را در ایران  پرورش  دهم !«

چهارشنبه  8 مارس  1989
در اتاقی   کوچ���ک ، در یک���ی  از خیابان های غرب  لوس آنجلس ، مردی  آزاده  و وارس���ته  و 
هرنمندی  متواضع ، با سه تارهای  خود روزهای  پرشوری  را می گذراند. استاد مهدی   کمالیان ، 
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سازندۀ  سه تار، هرنمند خوش نویس  و موسیقی ش���ناس  ایرانی ، در هفتمني  دهۀ  زندگی اش  
در این  اتاق   که  هم  خانۀ  او و هم   کارگاه  س���ه تار سازی اش  به شمار می رود، روزها را به  شب  
می رساند. در خانه اش  باز است  و دوستداران ، شاگردان  و همنشینانش  بدون  خرب به  دیدار 

وی  می آیند. روی  دیوار اتاق ، باالی  میز  کارش ، با خطی  خوش  نوشته  است :
دال خو  کن  به  تنهایی   که  از تن ها بال خیزد

و در  گوشۀ  دیگری : 
کز دیو و دد ملولم  و انسانم  آرزوست 

شاگردانش   که  نزد او سه تار فرا می گریند وی  را آقاجون  صدا می زنند و استاد  کمالیان  آن ها 
را به  نام  دخرتم  و پسرم  به  دیگران  معرفی  می کند.

مهدی   کمالیان  دو سال  پیش  از ایران  به  پاریس  رفت  و پنج  ماه  قبل  به  لوس آنجلس  آمد. عضو 
بازنشستۀ  دولت  است  و از چهل  سال  پیش  ساخنت  سه تار و خطاطی  را به  عنوان  تفنن  و با 
عش���قی  زیاد انجام  می دهد. روی  هر یک  از سازهایش  نامی   گذاشته  و معتقد است  جنس  

صدای  سه تارهایش حرف  ندارد.
سه تار از نظر استاد  کمالیان  ساز راز و نیاز و تنهایی  است ، سازی   که  انسان  را می نشاند و با 

او  گفتگو می کند - پس  آن  را مقدس  می شمارد.
می گوید: »چون  نمی گذارند ساز از ایران  خارج  شود، شبانه روز  کار می کنم  و سه تار می سازم  
تا به  دست  مردم  ایرانی  خارج  از  کشور برسانم . تا امروز شصت  عدد سه تار درست   کرده ام   که  

بیشرتینش  را در خارج  از ایران  ساخته ام .«
استاد مهدی   کمالیان  در سن  هفتاد و دو سالگی ، در حایل   که  بیماری  قلبی  آزارش  می دهد 
و ضعف  جسمی  هم  بر آن  افزون  شده  است ، به  رسالتی  می اندیشد  که  به  عنوان  یک  هرنمند 
بر عهده اش   گذارده  شده  است . وی  با شور و عشق  به  تکه های  خشک  چوب  جان  می دهد.

پنج شنبه  9 مارس  1989
فرهنگ  ش���ریف  تکنواز چریه دس���ت  تار، چهار س���ال  پیش  به  لوس آنجلس  آمده  است  و 
بی سروصدا در ش���هر نیوپورت بیچ  )Newport Beach( زندگی  می کند. وی  در آپارتمان  

ساده ای   که  رو به  دریا دارد روزهایش  را با موسیقی  و نواخنت  ساز می گذراند.
فرهنگ  ش���ریف  چندی  پیش   کنس���رتی  در لوس آنجلس  برگزار  کرد و با تکنوازی  خود دو 
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ساعت  شور و هیجان  آفرید. می گویم : »نمی دانم  چه  رازی  در موسیقی  سنتی  ایرانی  است   که  
می تواند این  چنني  انسان  را مسحور  کند!«

فرهنگ  شریف  می گوید: »موسیقی  سنتی  یکنواخت  نیست  و به  دلیل  سبک های  متعدد و 
بداهه نوازی   که  از ویژگی های  این  موسیقی  است  همواره  برای  شنونده  تازگی  دارد.«

صدایی   که  از تارش  بر می خیزد به  جان  می نش���یند و با انس���ان  حرف  می زند،  گاه  غمگني  
است ،  گاه  خشمگني  است ،  گاه  اعرتاض  می کند،  گاه  التماس  و  گاهی  هم  قصۀ  هجران  را سر 

می دهد. از او می پرسم : »وقتی  به  یاد ایران  می افتید، در  کدام  دستگاه  می زنید؟«
می گوید: »در ش���ور و مایه های  شور  که  ابوعطا و دش���تی  است . جز شور دستگاه  دیگری  
نمی تواند غم  سنگني  مرا نشان  دهد. البته  سه گاه  هم  بد نیست ، ویل  شور چیز دیگری  است . 
اصاًل بعد ازانقالب ، حالت  ساز من  تغیری  کرده  و غمگني تر شده  است . تمام  حوادث  و وقایع  
روی  من  اثر  گذاشته اند. یادم  می آید یک  روز داشتم  آزمایشی  قطعه ای  می نواختم . اتفاقاً پرویز 
یاحقی ، یادش به خری، پهلوی  من  بود و آن  را ضبط   کرد. هر بار  که  این  قطعه  را  گوش  می کنم  
می بینم  چون  یک  داستان ، حکایت  فریاد و خشم  و جنگ  و جدال  درونی  مرا در آن  روزها 

به   گوش  می رساند...«
چه  فرق  می کند، س���از هم  در دس���ت  یک  نوازنده ، چون  شمش���ریی  است  در مشت  یک  

جنگنده . می توان  با آن  به  پیکار دشمن  رفت !

جمعه  10 مارس  1989
پرویز  کاردان  برای  همۀ  ما نامی  آش���نا و خودمانی  اس���ت : انسانی  راحت  و دوست داشتنی  
و بامحبت ، هرنمندی  با صفا و بی  ش���یله  و پیله . در برخورد با این  هرنمند تئاتر و س���ینما و 
تلویزیون ، آن قدر سریع  صمیمی  می شوی   که   گمان  می بری  با پسرعمو یا پسرخاله ات  صحبت  

می کنی ، درست  همان  احساس  نزدیکی  و محبت  خانوادگی .
پرویز  کاردان  نه  مثل  هرنپیشه های  اول  فیلمفارسی  خودش  را می گرید و از زیر چشم  نگاهت  
می کند، نه  مثل  روشنفکران  از باال به  تو نظر می افکند.  کاردان  در  کنارت  می نشیند و زود سر 
درددل  را باز می کند، می خندد، شوخی  می کند و با نگاهی  طنزآلود به  زندگی  و مشکالت  

آن  نظر می افکند.
کاردان  در تقاطع  خیابان های منچسرت )Manchester( و سپالودا )Sepulveda(، حوایل  
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فرودگاه  لوس آنجلس ، در یک  مغازۀ   کوچک  تمیز و نوبنیاد وسایل  ورزشی ، به  فروش   کفش  
مشغول  است . خودش  می گوید: »کار عار نیست ، باید باورمان  بشود  که  در مملکتی  انقالب  
ش���ده  و مس���ری زندگی  و نوع   کار بسیاری  از آدم ها تغیری  کرده  اس���ت . من  جزء نادر افرادی  
هستم   که ، پس  از خروج  از  کشور، سعی   کردم   کار خودم  را دنبال   کنم ، ویل  با انجام  آن   کارها 
نمی شد  گذران  زندگی   کرد. در  کار تازه  هم  تجربه  ندارم  و  کماکان  زیان  مایل  همراه  ماست .«
ویل   کاردان  امیدوار است : »مدتی  طول  خواهد  کشید،  کار مشکلی  است ، می دانم . اول  باید 
به  راه  و روش   کار در این  مملکت  وارد ش���د. ویل   کار هرنی ام  را رها نمی کنم  و به  صورت  
سرگرمی  ادامه  خواهم  داد. بدون  صحنه  و تلویزیون  و رادیو  که  زندگی  معنایی  ندارد! برای  
ماندن  و بقا باید سخت   کار  کرد، هر چند انقالب  در بد سنی  به   کمر من  و همسن  و ساالنم  

زده  است .«

شنبه  11 مارس  1989
محمود عنایت  روزنامه نگار باسابقه  را در آپارتمان  دوستش  سریوس  ابراهیم زاده  پژوهشگر 
ایرانی  می بینم . به تازگی  وارد لوس آنجلس  ش���ده  است  و تصمیم  دارد اینجا بماند. این  دو 
فعاًل با یکدیگر همخانه  هستند. قیافه اش   کمی  شکسته  شده  است  و روحیه ای  افسرده  دارد. 
دکرت عنایت  اصواًل انس���ان  محجوب  و محافظه کاری  است  و خیلی  صحبت  نمی کند. با 
وجودی   که  با او قرار مصاحبه  دارم ، ویل  ترجیح  می دهد فعاًل حرف  نزند و این   کار را برای  
فرصت  بهرتی  بگذارد. در  کنار آن ها می نشینم  و سه  نفری  از زمني  و آسمان  صحبت  می کنیم . 
مهمان  تازه وارد ما، بیش  از آنکه  بخواهد در بارۀ  خود صحبت   کند ترجیح  می دهد در بارۀ  
ایرانی های لوس آنجلس  و آنچه  در این شهر می گذرد مطلع  شود. می خواهد به  ایران  بازگردد 
ویل  نمی داند  کی  و چگونه .  گویی  در پی  فرصتی  است  تا خود را بیابد. به  اتفاق  یاد همکاران  
سابق   کیهان  را می کنیم  و احوال  آن ها را از یکدیگر می پرسیم . خاطرۀ  روزی  را برایش  بازگو 
می کنم   که  پس  از خواندن  یکی  از مطالب  من  در روزنامۀ   کیهان ، س���راغم  آمد و از نوش���ته  
تعریف   ک���رد. با صداقت  می گویم  این  بزرگواری  و لطف  او به  من ،  که  س���ال های اول   کار 
روزنامه نگاری  را آغاز  کرده  بودم ، چه  توان  و نریویی  داد و چگونه  همواره  او را به  چشم  یک  

پیش کسوت  و استاد و مربی  نگاه   کرده ام .
نمی دانم  محمود عنایت  پری دیر روزنامه نگاری ، در این  شهر چه  خواهد  کرد و چگونه  دوام 
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 خواهد آورد.  کاش  حضور و وجود او تغیریی  را سبب  شود.

دوشنبه  13 مارس  1989
روز  گذشته ، به  بهانۀ  هشتم  مارس  و روز جهانی  زن  از سوی  انجمن  فرهنگی  زنان  و انجمن 
 دمکراتیک  زنان ، جشنوارۀ  روز جهانی  زن  در دادهال  دانشگاه  یوسی ال ای  برگزار شده  بود. 
این  جش���نواره  از ساعت  یازده  صبح  با  گش���ایش  نمایشگاه  نقاشی ، عکس ، خوشنویسی  و 
صنایع  دستی  زنان  هرنمند ایرانی  و در رابطه  با زندگی  زن  ایرانی  آغاز شد. غرفه های   کتاب  
زنان  نویسنده ، شاعر و مرتجم  و  کتاب هایی   که  در بارۀ  زنان  نوشته  شده  است  نیز بخش  جالبی  

از این  جشنواره  بود.

بخش های دیگر جشنواره نمایش  فیلم ، تئاتر، شعرخوانی ، موسیقی  و سخرنانی  بود. یکی  
از سخرنانان  این  جلسه ، نهضت  فرنودی  روانشناس  بود  که  سخرنانی  آگاهانه  و پرمحتوایی  
با عنوان  زیربنای  روانی  رش���د اس���تقالل  و نقش  زن  ایراد  کرد. نریه  توحیدی  نیز در مورد 
زنان  و تحوالت  اجتماعی  معاصر ایران  صحبت   کرد  که  آن  هم  به  نوبۀ  خود ش���نیدنی  بود. 
نقطه نظرها و دیدگاه های  نهضت  فرنودی  برایم  بس���یار  گریا بود و تازگی  داش���ت . در تمام  
مدتی   که  پای  س���خنانش  نشسته  بودم  به  آگاهی  و تسلط  و بیان  بسیار  گریای  او آفرین   گفتم . 
این  بانوی  روانشناس  -که  در سن دیگو زندگی می کند- اهل  پژوهش  و نگارش  و مطالعه  
است ، این  از محتوای   کالمش  به  خوبی  آشکار است . نگاهی  بسیار دقیق  و موشکافانه  به  
قضایا و مس���ائل  دارد و با خودش  در صلح  و آرامش   کامل  به  س���ر می برد. سخرنانی  او را 
ضبط   کرده ام  و در هفتۀ  آینده  به  طور  کامل  پخش  خواهم   کرد. در پایان  جلسه  به  سویش  رفتم ، 
از او سپاسگزاری   کردم  و  گفتم  اگر دوست  داشته  باشد می خواهم  ترتیب  مصاحبه ای  را بدهم  
و شنوندگان  رادیو را از نتیجۀ  پژوهش هایش  آگاه   کنم . با تواضع  پذیرفت  و قرار  گذاشتیم  با 

هم  بنشینیم  و  گپی  بزنیم . 
در پژوهش  جالب  این  بانوی  روانشناس ، اساس  بسیاری  از روان نژندی های  قومی  ایران  مورد 
تجزیه  و تحلیل  قرار  گرفته  اس���ت . وجود زنانی  چون  این  بانوی  پژوهشگر همیشه  مرا غرق  

افتخار می کند و با سربلندی  برای  دوستی  با آن ها پیشگام  می شوم .
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سه شنبه  14 مارس  1989
ش���ریین  بذله ، یک  بانوی  فیلمس���از ایرانی  اس���ت   که  در شبکۀ  خربی  س���ی ان ان  به  عنوان  
تدوینگر  کار می کند. دو روز پیش  فیلم  بهش���ت  شهدا س���اختۀ  این  بانوی  هرنمند را -که  
مستندی  بود در ارتباط  با جنگ  ایران  و عراق  و چگونگی  اعزام  جوانان  به  جبهه - تماشا 
می کردم . فیلم ، پنجاه  و پنج  دقیقه  بود و حاصل   کار یک   گروه  فیلمربدار اسرتالیایی   که  به  ایران  
رفته  بودند تا ضمن  فیلمربداری  از اثرات  جنگ ، با تعداد زیادی  از جوانان  و افراد خانواده ها 
 نیز مصاحبه   کنند. حاصل  این   کار، بیست س���اعت  فیلم  و  گزارش  و  گفتگو ش���د  که  تد ترنر

)Ted Turner( رئی���س  ش���بکۀ  خ���ربی  س���ی ان ان  همه  را یکج���ا از  گروه  اس���رتالیایی  

 خرید و بخش هایی از آن  را دو س���ال  پیش  از فرس���تندۀ  خود به  نام  ایران  پش���ت  حجاب  
)Iran Behind The Veil( نشان  داد.

شریین  بذله ، با استفاده  از همان  بیست  ساعت  فیلم  موجود، مستند بهشت  شهدا را ساخته  
است . این  فیلم  در تلویزیون  اسرتالیا نشان  داده  شده  و جایزۀ  بهرتین  فیلم  مستند خارجی  را 

هم  برده  است .
صحنه های  زندگی  معلولني ،  کشتار بی رحمانۀ  جوانان ، واکنش های  خانوادۀ  شهدا دردآور و 
غم انگیز بود. بسیاری  از  کسانی   که  در سالن  حاضر بودند اشک  ریختند و از دیدن  آنچه  جنگ  
بر سرجوانان  هموطنشان  آورده  است  لب  به  دندان   گزیدند. ویل  چه  فایده ! این  اشک ها چه  

دردی  را دوا می کند؟  کدام  دل  دردمندی  را تسکني  می دهد؟

چهارشنبه  15 مارس  1989
آمارگریی ،  که  یک  بخش  بس���یار جدی  از علوم  امروزی  است ،  گاه  در دست  افراد نه  چندان  
جدی  به  صورت  یک  تفریح  یا وقت گذرانی  بی ضرر در می آید. در آرایش���گاه  نشس���ته ام  
 و در انتظ���ار نوبت ، مج���الت  روی  می���ز را ورق  می زنم . یکی  از آن ه���ا دایرۀ  خانوادگی  
)Family Circle( اس���ت   که  از آن  دست  مجالت  ساده نویس  با خوانندگان  ساده اندیش  

اس���ت . در یکی  از مقاالت  آن  تع���دادی  آمار وعدد و رقم  توجه���م  را جلب  می کند: هر 
امریکایی  به طور متوسط  هشت  ماه  از عمرش  را صرف  باز  کردن  نامه ، شش  سال  از عمرش  
را صرف  خوردن  و نوشیدن ، پنج  سال  از عمرش  را صرف  صف  کشیدن  و در انتظار نوبت  
ماندن ، چهار سال  از عمرش  را صرف   کاِر خانه  و هفت  سال  از عمرش  را صرف  استحمام  
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می کند. از س���وی  دیگر یک  زوج  امریکایی  تنها چهار دقیقه  از روز خود را صرف  حرف  
زدن  با یکدیگر می کنند و والدین  ش���اغل  به طور متوسط  فقط  روزی  سی  ثانیه  با بچه های  

خود  گفتگو می کنند.
حوصل���ه ام  از این  مطلب  و ارقامی   که  نمی دانم  به  چه  دردی  می خورند س���ر می رود. مجله  
را ورق می زنم  و دنبال  مقالۀ  دیگری  می گردم . انتخاب  زیادی  ندارم . از مقاالت  آش���پزی ، 
ش���وهرداری ،  گل آرایی ، سبدبافی ، برنامه ریزی  تعطیالت ، تعمری اتومبیل ، آرایش  سگ های  
خانگی  و فال  هفته  به سرعت  می گذرم . خوشبختانه  نوبتم  می رسد، مجله  را روی  میز پرت  

می کنم  و بلند می شوم .

پنج شنبه  16 مارس  1989
امروز باالخره  دفرت نوروزی ،  که  از سه  ماه  پیش  دست  اندرکار تهیه اش  بودم ، آماده  شد. قرار 
اس���ت  این  دفرتچه ، سه شنبه  بیس���ت  و یکم  مارس ، در مهمانی  بزرگ  نوروز ایرانیان ، میان  

حضار توزیع   گردد.
دفرتچه  را ورق  می زنم  و از نتیجۀ   کار راضی  هستم . مجموعۀ  زیبا و پرمحتوایی  است  در بارۀ  
عید نوروز و آداب  و رس���وم  و س���نن  مربوط  به  آن . مطالب  را به  دو زبان  فارسی  و انگلیسی  
جمع آوری   کرده ام  تا بچه های  خانواده  نیز بتوانند در بارۀ  نوروز، این  جش���ن  فرخندۀ  نیاکان  
خود بخوانند و آگاهی  یابند. می دانم  بس���یاری  از بچه ها و پدر و مادرها، برای  صحبت  از 
نوروز و نشان  دادن  آداب  و رسوم  ما ایرانی ها در مدارس ، جلساتی  برپا می کنند و امیدوارم   که  

این  مجموعه  در چنني  مواقعی  به  کمکشان  بیاید.
امسال  عالوه  بر پیت  ویلس���ن  )Pete Wilson( سناتور ایالت   کالیفرنیا، جورج  دکمه چیان 
 )George Dukemejian( فرمان���دار ای���ن  ایالت  هم  طی  پیام هایی  ن���وروز را به  ایرانیان  

شادباش   گفته  است  و هر دو از طریق  این  نشریه  با جامعۀ  ایرانی  سخن  رانده اند. قرار است  
پیت  ویلسن ، روزسه شنبه ، در ضیافت  نوروز ایرانی ها شرکت   کند.

همۀ  این  رویدادها نش���انۀ  این  است   که  دولتمردان  و سیاستمداران  امریکایی  متوجه  جامعۀ  
ایرانی  مقیم   کالیفرنیا شده اند و می دانند  که  این  جمعیت  -به  دلیل  قدرت  مایل ، تخصص ، 

سواد و آگاهی - می تواند در روند سیاسی  این  ایالت ، اثرگذار باشد.
مقایسۀ  امسال  با ده  سال  پیش ، خیلی  نکات  را روشن  می کند.
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جمعه  17 مارس  1989
به  تماش���ای  نمایش���نامۀ  پرویز صیاد رفته ام . در بارۀ  خود نمایش  حرفی  نمی زنم   که   کار من  
نیست . در آگاهینامه ای   که  صیاد نویسنده ،  کارگردان  و هرنپیشۀ  صاحب  نام  سینما و تئاتر، به  
عنوان  معرفی  محل  جدید تئاتر خود و تحت  عنوان  آغازی  در پایان  راهی  دراز نوشته  است ، 
از محل  اجرای  نمایش  حرف  می زند و  کوششی   که  برای  ایجاد  گروه  تئاتر  کوچک  پارسیان  
شده  است . پرویز صیاد بسیار امیدوار است   که  این  تماشاخانۀ  جدید،  کمبود چنني  محلی  را 
برای  ایرانیان  لوس آنجلس  از بني  بربد و در این  راه  بسیار  کوشش  می کند. دلش  می خواهد 
مرکزی  به  وجود آورد  که  در آن  همواره  یک  رویداد فرهنگی  و هرنی  ایرانی  در جریان  باشد. 

در آگاهینامه  آمده  است :
»تئاترمان   کوچک  اس���ت  اما دنیایمان  نیس���ت . س���قفمان   کوتاه  اس���ت ، امیدمان  نیست ، 
امکاناتمان   کم است ، عشقمان  -به   کاری   که  می کنیم -  کم  نیست . زیوری  نداریم ، در عوض  
یارانی  داریم   که  وقتی  سراغمان  می آیند، به  دستمان  -که  خایل  است - نگاه  نمی کنند. در 
پی  پاییدن  حرکتی  است   که  می آیند. در پی  شنیدن  حرفی . سوای  این  دلخوشی های  دیگر هم  

هست :
این   که  -گوش  شیطان   کر- تئاتری  دائمی  -ولو  کوچک - برای   کار نمایش  ایرانی ، آن  هم  
دور از ایران ،  گشایش  یافته  است  و تئاتری   که  اگر  کاری  در آن  اجرا شود، قرار است  یا ایرانی  

باشد یا در اجرای  آن  چند ایرانی  دست  داشته  باشند.
این   که  سرانجام  توانسته ایم  پارسی  بودن  خود را به  سردر تئاتر برمال  کنیم ، آنهم  در شرایطی   که 

 اعالم  »ایرانی  بودن « چندان  با محافظه کاری  و »صرف  و صالح « نمی خواند.
این   که  شاید همني  مکان   کوچک  پایگاهی  شود برای  ارائۀ    کارهایی   که  هویت  ایرانی  در آن  

-سوای  آنچه  امروز از بد حادثه  بر سر زبان ها افتاده  است - شناسانده  شود.
این   که  به  بهانه ای  مشرتک ، بعد مسافت  را از میان  برداریم ،  کنار هم  بنشینیم  و چند ساعتی  
دور افتادن  از »اصل  خویش « را فراموش   کنیم  و باالخره  در شرایطی   که  تئاتر -همه  جا- 
با  کمک  دولت  یا سازمان های متمول  نفس  می کشد، برای  جمع   کوچک  ما جای  مباهات  
است   که  پشتوانه ای  جز خود مردم  ندارد. و این  یکی  -در جمع  مابقی  دلخوشی ها- موهبتی  

است   که  البته  آسان  حاصل  نیامده است .«
امیدوارم  پرویز صیاد از اقدام  خود پشیمان  نشود!
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شنبه  18 مارس  1989
می گویند یک  مرد سادۀ  روستایی   کنار دیواری  زیر  گرمای  آفتاب ، لم  داده  بود و با دوستانش گپ  
و  گفتی  داشت . در میانۀ  صحبت ، دست  در پاکتی   که  همراه  داشت   کرد،  کمی   کشمش  از درون  
آن  در آورد و مش���تش  را باز  کرد تا  کشمش ها را دانه  دانه  بخورد. از درون   کشمش ها دو سه  
بچه  سوسک  به  حرکت  درآمدند و دوان  دوان  راه  فرار در پیش   گرفتند. مرد ساده دل  روستایی  
سوسک ها را تند تند جمع   کرد و به  دهان   گذاشت . رفقا متحری از این  حرکت  پرسیدند: »این  
چه   کاری  است  مرد مؤمن ؟«گفت : »بقیه  پا ندارند جایی  نمی روند، این ها  که  پا دارند و در 

می روند را باید دریافت !«
بله ، آن ها  که  پا دارند و در می روند را باید دریافت :  کودکانمان  و نوجوانانمان  را. پس  از ده  
سال  اقامت  در این  سرزمني  و پس  از پشت  سر  گذاردن  مشکالت  و مسائل  ابتدای  ورود به  
س���رزمني  میزبان  و رهایی  از  گیجی  و سردرگمی های  سال های اول ، اکنون  بیش  از هر وقت  
دیگر پدر و مادرها متوجۀ  این  نکته  ش���ده اند  که  بچه های  ما نباید هویت  خود را از دست  
بدهند و یکس���ره  زادگاه  و س���رزمني  مادری  خویش  را به  فراموشی  بسپارند. این  اشتباه  در 
طول  دهۀ   گذشته  در بارۀ  بسیاری  از  کودکان  رخ  داد و هم اکنون ، یک  نسل  جوان  سردرگم ، 
عاصی  و بحران زده  روی  دست  بسیاری  از ما مانده  است که  نه  ایرانی  است  نه  امریکایی ، نه  
اینجایی  است  نه  آنجایی  و پدر و مادرها هم  نمی دانند با این  دست پرورده های  بی توجهی  
خود چه   کنند. این  اشتباه  نباید مکرر شود و نباید ادامه  یابد. به ویژه  در حال  حاضر  که  میل  
بازگش���ت  به  اصل  و باز یافنت  هویت  نزد جوانان  ما پیدا شده  است . خوشبختانه  دخرتان  و 
پسران  نوجوان  ما دیگر -مثل  ده  سال   گذشته - از اینکه  نام  ایرانی  بر خود بگذارند وحشت  
ندارند و احساس  حقارت  نمی کنند. باید از این  حرکت  خودجوش  و پر از احساس  بچه ها 
به درستی  بهره   گرفت  و به  آن ها غرور ایرانی  بودن  و اعتماد به نفس  آگاه  بودن  به  چم  و خم  
زندگی امریکایی  را به طور موازی  و مساوی  داد و در این  راه  از هر وسیله ای   که  این   کشور و 
قوانني  آن  می تواند در اختیار ما قرار دهد س���ود جست . امکانات  فراوان  است ،  کافی  است  

به  دنبالشان  برویم .



من  و شنوندگان  رادیو

           در دهمین  بهار غربت 

در پایان  هر سال  و با نزدیک  شدن  لحظات  سال  تحویل ، نگاهی  به  پشت  سر، تفکری  در بارۀ  
آنچه   گذشت  و  گذری  به  آنچه  در طول  سال  قبل  به  دست  آورده ای  پر بدک  نیست . عاقبت ، 
آنچه  دستگریت  می شود می تواند  گاه  بسیار دلگرم کننده  و  گاه  ناامیدکننده  باشد. در هر حال  
من  این  سرگرمی  را دوست  دارم  و از نگاه   کردن  به  پشت  سر فرار نمی کنم . بر این  باورم   که  
حتی  از خستگی ها، عصبانیت ها، دلشوره ها، قهر و اخم کردن ها و ناسازگاری ها نیز می توان  

نتیجۀ  مثبتی  به دست  آورد.
امروز آخرین  روز سال  1367 و دوشنبه  است . دوشنبه  روز اندیشیدن  به   کار رادیویی  است . نه 
 اینکه  روزهای  دیگر نیستند، ویل  این  اندیشه  در روزهای  دوشنبه   گرم تر، پرهیجان تر و ضربان  
آن  س���ریع تر است . پس  چرا امروز باید با دیگر دوشنبه ها فرق   کند؟ نه  فرقی  ندارد. اگر هم  
دارد در این اس���ت   که  در این  آخرین  دوشنبۀ  سال  می توان  به  جای  یک  هفته ، یک  سال  را 

مرور  کرد.
در  کنار سفرۀ  هفت سني  روی  میز، تعدادی   کارت  تربیک   گذاشته ام  و به  آن ها نگاه  می کنم . 
البه الی  آن ها چند  کارت  وجود دارد  که  ش���نوندگان  رادیو برایم  فرس���تاده اند: چهرۀ  غالب  
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این  شنوندگان  برایم  ناآشناست  ویل   گویی  با یکایک  آن ها پیوندی  دوست داشتنی  دارم . در 
فرهنگ  لغات  ش���خصی  من   کلمات  خوانندۀ  روزنامه ، شنوندۀ  رادیو یا تماشاگر تلویزیونی  
همردیف   کلمۀ  پاداش  است . هر شنوندۀ  رادیو، هر خوانندۀ  مطلب  و بینندۀ  تلویزیون  از دیدگاه  
من  روزنامه نگار، یک  پاداش  ارزنده  برای  انجام  دادن   کاری  است   که  دوست  دارم  و از انجام  

دادنش  لذت  می برم  و نفس  همني  امر، ارزش  آن  را دوبرابر می کند.
شنوندگان  برنامه های  رادیو، بینندگان  برنامۀ  تلویزیون  و خوانندگان  مجالت  و روزنامه ها و 
نشریه ها بزرگ ترین  سرمایۀ  هر تهیه کننده ، اجراکننده ، نویسنده  و روزنامه نگار هستند: رونق  

بازار  کسبشان   که  فروخنت  حرف  است  و  کالم .
در سایل   که   گذش���ت  ارتباط های  انسانی  من  روزنامه نگار با شنوندگان  برنامه هایم  از ورای  
جعبۀ  جادویی  رادیو، قشنگ ترین  و جذاب ترین  لحظات  زندگی ام  را ساختند. با هم  تلفنی  
صحبت   کردیم ، برایم  نامه  نوشتند، از من  دعوت   کردند  که  به  خانه شان  بروم  و این   کار را  کردم ، 
به  من اعرتاض   کردند و از دستم  عصبانی  شدند، از من   کمک  خواستند و به   کمکم  هم  شتافتند 
و از همه  جالب تر اینکه  -بابت  همۀ  این ها- مرا تشویق  هم   کردند  که  دیگر پاداش  مضاعف  

و قند مکرر بود.
حقیقت  این  است   که  ما فروشندگان   کالم  و حرف ، بدون  خریداران   کاالیمان  به  هیچ  دردی  
نمی خوری���م  و خودمان  هم  این  را خوب  می دانیم . به  قیافۀ  آن  آقای  روزنگامه نگاری   که  باد 
در غبغب  و بینی  می اندازد و با تفرعن  به   کلمات  زیبا و تشویق آمیز هوادارانش  پاسخ  می دهد 
نگاه  نکنید: او از تک تک   کلمات  ش���ریین  و محبت آمیز شما قند در دلش  آب  می شود. به  
چش���مان  آن  خانم  تلویزیونی که  خمار اس���ت  و انگار هیچ  جایی  جز دوردست های  افق  را 
نمی نگرد  کاری  نداشته  باشید: اگر در یک  مجلس  همگانی  و در میان  جمع ، چشمان  شما 
به  سوی  او برنگردد و  کنجکاوانه  او را به  هم  نشان  ندهید، شب  از غصه  خوابش  نمی برد. 
فکر می کنید جنگ  و جدال های  لفظی  و دعواهای  ارباب  جراید با یکدیگر، بر سر چیست ؟ 
برای  ره  باز  کردن  در دل  شما و بریون  راندن  رقیب  از آنجا. این  را یادتان  باشد و  گول  ظاهر 

بی اعتنا و پر افادۀ  برخی  از ما را نخورید.

نازی  خانم  یکی  از ش���نونده های  قابل  مطالعۀ  رادیوست . نازی  شنوندۀ  حرفه ای ، خوانندۀ  
حرفه ای  و بینندۀ  حرفه ای  اس���ت . همه  را می شناسد و  کار همه  را از نزدیک  دنبال  می کند. 
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ماه هاس���ت  تصمیم   گرفته  رس���التی  را  که  در دل  نس���بت  به  جامعۀ  ایرانی  احساس  می کند 
به گون���ه ای  انجام  دهد. به  طرف  هم���ۀ  ارباب  جراید، مدی���ران  تلویزیون ها، هیأت  امنای  
نهادها و س���ازمان های مختلف  دست  دوستی  بی ریا و بدون  چشمداشت  دراز  کرده  است . 
می خواهد  کاری  انجام  دهد تا دل  بی قرارش  آرام  بگرید و شب هنگام   که  سرش  را روی  بالش  
می گذارد از نتیجۀ   کارش  راضی  باشد. در این  وانفسای  بی اعتمادی ها و شک  و تردیدها، 
هیچ کس دس���ت  پرمحبت  او را نمی فشارد و هر  کس  به گونه ای  به  او می گوید:»متشکرم ، 
باشد برای  بعد!« زخمی  و سرخورده ، از این  واکنش ها برایم  درددل  می کند. در رستوران  
ساده ای  نشسته ایم . ساعت  یازده  صبح  است  و تا ساعت  دو با هم   گپ  می زنیم . بی تاب  است  
بداند چرا با این  دیوار سخت  مقاومت  روبه رو شده  است  و چرا هیچ کس دوست  ندارد او 

وارد میدان  بازی  شود و قدم  در حریم  حرمت  آن ها بگذارد.
شنوندۀ  خوب  من ، نازی  خانم   گل  نمی داند در شهر بی رحم  لوس آنجلس ، در میان  ارباب  قلم  
و در راه   کسب  وجاهت  و شهرت ، رقیب   که  برای  رقیب  می زند هیچ ، همکار هم  چشم  دیدن  
همکار را ندارد. آن وقت  این  نازنني  باصفا می خواهد بیاید، از خود مایه  بگذارد و  کاری  در 
راه  رضای  خدا انجام  دهد و انتظار دارد دیگران  با ش���ک  و تردید به  او ننگرند و نگویند: 

»این  مزاحم  تازه  از  کجا پیدا شد؟ او را دیگر چگونه  از سر باز  کنیم ؟«

آقای  یاش���ار شنونده ای  اس���ت   که  در مقابل  برنامه های  رادیو احساس  مسئولیت  می کند و 
صاحب نظر و عقیده  است . با یکایک  بچه های  رادیو آشناست  و هرازگاهی  و به  مناسبتی  به  
رادیو تلفن  می کند و نظریات  اصالحی ، انتقادی  خود را با لحنی  آرام  و مهربان  به  سازنده ، 
اجراکننده  یا تهیه کنندۀ  آن  برنامه  می دهد. حرفش  این  است   که : »دلم  نمی خواهد عیبی  در 
برنامه های  رادیو باش���د!« و این  قابل  ستایش  و قدردانی  است . آقای  یاشار برای  ما حکم  
یکی  از افراد خانواده  را دارد یا یک  دوس���ت  صمیمی  و دلس���وز. هرگز او را ندیده ام  ویل  
صدایش  به قدری  آشناس���ت   که  با یک  »الو« او را می شناسم . او و شنوندگان  دیگری  نظری 
وی ، در عني  حال   که  برای  ما حکم  مربی  و معلم  دارند، همچون  حرارت سنج ، فشارسنج  یا 
یک  سازمان  آمارگریی ، ما را در جریان  تغیری و تحوالت  نظر سایر شنوندگان  و جامعۀ  ایرانی  
قرار می دهند. این  مهربانان  ما را وادار به  رقابت  با خودمان  می کنند و نمی گذارند »این  تنها 

سرگرمی  شب های  تنهایی « از یاد شنوندگان  نکته سنج  خود غافل  بماند!
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دکرت ر. ش���نوندۀ  عالقه مند ما نمونۀ  بارز وجدان  بیدار جامعۀ  ایرانیان  است  و انتظارش  از 
بچه های  رادیو این   که  چون  او وجدان  بیدار جامعه  باقی  بمانند.  کمی  و  کاستی  را نمی بخشد 
و با وقار و متانت ، آنچه  را  که  وظیفه  و رسالت  روزنامه نگاری  برایتان  رقم  زده  است  به  شما 
یادآوری  می کند. درگردهمایی  یا محفلی  نشسته اید،  کسی  حرفی  می زند  که  شایسته  نیست  
)مثل  تعریف  لطیفه ای  مستهجن در یک  نشست  جدی ( دکرت ر. فوراً به  سوی  شما برمی گردد 
و می گوید: »حتماً در برنامۀ  در  کوچه پس کوچه های  غربت  این  هفته  نظر انتقادی  شما را 
نس���بت  به  این  موضوع  خواهیم  شنید!« این  لحن  محکم  یادآور وظیفه  و رسالت  توست  و 

خطی  قرمز روی  صفاتی  چون  مالحظه کاری ، حفظ  ظاهر و مردم داری  می کشد.
شنونده ، خواننده  یا بیننده  از روزنامه نگار و سخنگوی  خود انتظار دارد بی طرف ، مستقیم ، 
بی توجه  به  زد و بندهای  رایج  در این  جامعه  و بده  و بستان های  ناسالم  متداول  بني  ارباب  
قلم  لوس آنجلسی ، حرف  دل  مردم  را بزند. در نتیجه  تو، قوی  و متکی  به  انسان هایی   که  چون  
دکرت ر. وجدان  بیدار و آگاه  جامعه  هستند،  گام  در راهی  می گذاری   که  برایت  آرامش  خیال  

به  همراه  می آورد.

پروانه  خانم ، یکی  دیگر از شنوندگان  پروپاقرص  ما، مدیر روابط  عمومی  افتخاری  رادیوست . 
این  ش���نوندۀ  عالقه مند عالوه  بر زمانی   که  صرف  ش���نیدن  برنامه های  شبانۀ  رادیو می کند، 
ساعت ها از وقت  خود را با اشتیاق  به  مطالعه  و پژوهش  می گذراند و نتیجۀ  تمام  این   کوشش ها 
را بی ریا و با  گشاده دستی  در اختیار روزنامه نگاران  و دست اندرکاران  رسانه های  همگانی  
ایرانی  می گذارد. در طول  اجرای  برنامۀ  رادیو، پروانه  خانم  مرتب  به  این  و آن  تلفن  می زند 
و دوستان  و آشنایان  و اقوام  را به  شنیدن  برنامه ای  تشویق  می کند.  کم  و  کاستی ها را با دیدۀ  
اغماض  می نگرد و برنامه های  جالب  و شنیدنی  را با صفاتی  چندبرابر آنچه  شایستگی اش  
را دارند س���تایش  می کند. اگر شبی  برنامه ای  پخش  نگردد نگران  می شود، اگر  گوینده  یا 
مجری  یا یکی  از دس���ت اندرکاران  رادیو چندی  پیدایش  نشود جویای  حال  او می گردد. 
از لحن  صدای  مجریان  برنامه ، حالت  روحی  آن ها را حدس  می زند.آرزویش  این  اس���ت   که  
آنقدر ش���نوندگان  عالقه مند رادیو زیاد ش���وند و رادیو را با پرداخت  حق  عضویت  ماهانه  
حمایت   کنند تا رادیو بدون  آگهی  تجارتی  به   کارش  ادامه  دهد. در این  زمینه  هم  پروانه  خانم  

از هیچ   کوششی  فروگذار نیست .
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عزیزالله خان  شنوندۀ  مشکوک  و مظنون  ماست . از ارباب  »چه  عجب ؟« و »چه  حسابیه ؟« 
و »چه معنی  داره ؟« و جویندۀ   کاس���ۀ  زیر نیم کاسه . ایشان  هر چه  را می شنوند، راحت  قبول  
نمی کنند و نمی پذیرند. هر جمله ای  و  کلمه ای  و برنامه ای  برای  عزیزالله خان  یک  عالمت  
س���ؤال  بزرگ  اس���ت . با هر  کس  مصاحبه  شود می پرس���د: »چه  عجب  با فالنی  مصاحبه  
می کنی���د؟ خربیه ؟« اخبار را به  دقت گوش  می کن���د و در البه الی  جمالت  خربی  دنبال  
تفسریهای  خاص  خودش  می گردد. منبع  خرب را سبک  و سنگني  می کند، از لحن   گویندۀ  خرب 
و تأکیدهای  او روی   کلمات  بهره  می گرید و از بافت کلی  برنامه  در یک  شب  نتیجه گریی  ویژۀ  
خودش  را می کند. خالصه  با جدیت  دنبال  این  است   که  موضع  سیاسی  اجتماعی  یکایک  
رادیویی ها را، از ورای  آنچه  می گویند، تشخیص  بدهد. جان   کالم  این   که  برای  عزیزالله خان  
صداقت  و روزنامه نگاری  جمع  اضداد است . او رادیو را  گوش  می کند، تلویزیون  را تماشا 
می کند، روزنامه ها و مجالت  را به دقت  می خواند و هیچ کدام  را باور نمی کند. این  دوست  
شنونده ، برای  اثبات  بدبینی  و شک  خود،  گاه  دالیل  محکمی  نیز ارائه  می دهد  که  جای  چون  

و چرا نمی گذارد.
در مقابل  این  دسته  از ش���نوندگان   کار زیادی  از دستت  بر نمی آید چون  هر  کوششی  در راه  

توضیح  دادن  یا روشن   کردن  مسائل  نیز، با همان  تردید و بدبینی  روبه رو می شود.

باالخره  آقا و خانم  بی نام   گروهی  از شنوندگان  معرتض  و انتقادکننده  هستند  که  همگی  یک  
ویژگی  چش���مگری دارند: اسمشان  را نمی گویند و تو آن ها را نمی شناسی . پای  تلفن ، غالبًا 
عصبانی  هستند چون  از برنامه  یا جمله  یا  گفته ای  به شدت  بدشان  آمده  است  یا آن  را غریقابل  
قبول  یافته اند واز تو می خواهند دیگر آن  اشتباه  را تکرار نکنی . البته  این  یک  انتقاد سازنده  
است  و پذیرفتنی . ویل  دستۀ  دیگری  از معرتضان  بی نام  آن هایی  هستند  که  اصاًل از ریخت  تو 
خوششان  نمی آید، از صدایت  چندششان  می شود، عقاید سیاسی  - اجتماعی ات  حالشان  
را بد می کند و نمی دانند چرا باید وقت گرانبهایشان  را صرف  شنیدن  خزعبالت  تو بکنند. 
محرتمانه ترین  و اصویل ترین  پیشنهادشان  این است   که : ما را به  خری تو امید نیست  شر مرسان ! 

و بدترینش  توهني های  ملیح  و دشنام هایی  است  ناشی از این  احساس  غریدوستانه !
در مقابل  این  شنوندگان  چه  می توانم   کرد؟ به   گمانم  تنها  کاری   که  از دستم  ساخته  است  این   که  
برس���ر سفرۀ  هفت سني  و در آستانۀ  سال  نو دست  به  نیایش  بردارم  و آرزو  کنم   کالم  آن  چنان  
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در دهانم   گذارده  ش���ود و لغات  آن  چنان  از قلمم  جاری   گردد  که  -در سال  1368- از تعداد 
دشمنان   کم  شده  و بر تعداد دوستان  افزوده   گردد. الهی  آمني !

                                                    دوشنبه  29 اسفند 1367
                                                            20 مارس  1989

دوشنبه  27 مارس  1989
ثریا از ایران  برگشته  است . چند ماه  پیش  -پس  از ده  سال  دوری - به  ایران  رفته  بود و حاال 
در بازگشت ، از مشاهداتش  می گوید. صحبت  خیلی  زود به  زن ها می کشد. ثریا می گوید: 
»این  روسری  و مانتو و حجاب  اسالمی   که  به  زنان  پوشانده اند سخت  آزارشان  می دهد. ویل  
زنان ،  گهگاه   که  فضا را مناسب  می بینند، چند طره  از  گیسو را به  نشانۀ  مخالفت  یا مبارزه  از 
زیر روسری  بریون  می دهند و تا هجوم  بعدی   گشت  ثارالله، بدین  وسیله  نفسی  تازه  می کنند!«
یکی  از دوس���تان  می پرس���د: »آیا  کش���یدن  یک  تکه  پارچه  روی  مو یا بر تن   کردن  روپوش  
اسالمی ، نقطۀ  پایان  اجحاف  به  زن  در آن  رژیم  است ؟ مسائل  و مشکالت  زنان  به  همني  جا 

خاتمه  می یابد؟«
ثریا س���ری  به  تأسف  تکان  می دهد و می گوید: »نه ، تنها حجاب  ظاهری  دست  و پای  زن  
را به  بند نکش���یده  اس���ت . در ایران  امروز، حجاب های  بی شماری  بر زنان  تحمیل  شده   که  
روس���ری  و روپوش  تنها جلوۀ  ظاهری  آنست . زن های  ایرانی  فقط  از این  پوشش  جسمانی  
رنج  نمی برند چون  فقط  حجاب  نیست   که  آن ها را از تنفس  آزادی  محروم  نگاه  داشته  است . 
همزمان  با این  تنگنا، حجاب های  دیگری  هم  بر آن ها تحمیل  شده  است : زن ها از تحصیل  
در بس���یاری  از رشته ها محروم  هستند، بسیاری  از مشاغل  را از آنان   گرفته اند، حنجرۀ  زن  را 
به  زندان  انداخته اند و بر دهانش  ُمهری  به  سنگینی  سکوت  زده اند.  کشیدن  بار این  ستم ها 

خیلی  دشوار است .«
به  راستی  آن   گاه   که  صحبت  از حجاب  می رود، نمی توان  تنها به  لچک  و روسری  اندیشید  که 
 قفل  دهان ، ُمهر س���کوت  و دستان  بسته  نیز خود حکایت  از حجاب های  دیگر دارند. این  
محرومیت ها یک  اندوه  سنگني  است  و سنگینی  آن  هنگامی   کمرشکن  می شود  که  نتوان  راه  
چاره ای  نیز برایش یافت . حداقل  در داخل   کش���ور و تا این  رژیم  بر س���ر  کار است  نمی توان  
چنني   کرد. ویل  آن  دسته  از  کسانی   که  به  آزادگی  زنان  ایمان  دارند، آن   گروه  از زنانی   که  تحمل  
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حقارت  را ندارند، نباید در خارج  از  کشور بیکار بنشینند. ما زنانی   که  زیر بار این  محرومیت  
ظالمانه  و این  فشار ناجوانمردانه  نیستیم  باید از سوی  همجنسان  اسری خود در داخل   کشور، 
فریاد برآوریم  و خواستار این  شویم   که  حکومتی  بر سر  کار آید تا به  زنان  امکان  رشد مساوی  

دهد.
هر زنی   که  چنني   کند مسئولیت  انسانی  و اجتماعی  و رسالتی  را  که  بر عهده  دارد، با روسپیدی  

به  انجام  رسانده  است .

سه شنبه  28 مارس  1989
 Three(امروز مصادف  با دهمني  س���الگرد واقعۀ  انفجار نریوگاه  اتمی  ت�ری  مای��ل  ایلن��د

MileIsland( اندوهبارترین  فاجعۀ  اتمی  تاریخ  ایاالت  متحده  است .

نگرانی  خود را با نجم الدین  مشکاتی  پژوهشگر جوان  ایرانی  -که  در این  زمینه  صاحب نظر 
به ش���مار می رود و استادیار رشتۀ  فاکتورهای  انسانی  انستیتوی  ایمنی  و مدیریت  سیستم ها 
در دانش���گاه  یواس سی  اس���ت - در میان  می گذارم . این  پژوهشگر ایرانی ، سال   گذشته  به  
دعوت  بانک  جهانی  -همراه  با س���ی  و نه  دانشمند دیگر- در  کنفرانس   کارآموزی  بانک  
جهانی  در زمینۀ   کنرتل  ایمنی  و تدبری ریس���ک  در  کارکرد واحدهای  بزرگ  صنعتی  شرکت  
و سخرنانی   کرده  بود. از او مقاله هایی  نیز در روزنامه های  معترب  کالیفرنیا چاپ  شده  است . 
صادقانه  به  وی  می گویم : »کلمۀ  اتم  و انرژی  اتمی  برای  من   که  یک  انسان  غریمتخصص  و 
عادی  هستم  ترس آور است  و نمی دانم  چگونه  با این  دلهره  و نگرانی   کنار بیایم . در مقابل  این  
تعداد نریوگاه های  اتمی   که  هر روز در سراسر دنیا به وجود می آید ضمانتی  نیز وجود دارد؟«

می گوی���د: »به  قول  معروف ، آن هایی   که  تاریخ  را فراموش  می کنن���د، ناچارند آن  را از نو 
تجربه کنند. سوانحی  نظری حادثۀ  تری  مایل  آیلند یا نریوگاه  چرنوبیل  )Chernobil( شوروی  
-که  در26 آوریل  1986 اتفاق  افتاد و چهارصد و پنجاه  میلیون  انسان ، در سراسر اروپا، تحت  
تشعشعات  رادیواکتیو ساطع  از آن  قرار  گرفتند- یک  نکتۀ  مهم  را ثابت  می کند: این   که  یک  
سانحۀ  اتمی  در هر  کجای  دنیا مثل  یک  سانحۀ  اتمی  در همه  جای  دنیاست . در حال  حاضر 
چهارصد و بیست  و هشت  نریوگاه  اتمی  در سراسر دنیا وجود دارد و صد و چهارده  نریوگاه  
هم  در حال  ساختمان  است   که  بیشرتشان  دچار اشکاالت  مشابه  تری  مایل  آیلند هستند.  کاری  
هم  نمی توان   کرد چون  شانزده  در صد برق  دنیا از نریوگاه های  اتمی  تأمني  می شود. راه  حل  
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اساسی  در این  است   که  همۀ   کشورهای  جهان  دست  به  دست  هم  بدهند و به  بهرتین  صورت  
و امن ترین  روش  ممکن  از آن ها اس���تفاده   کنند. این  عدم  همکاری  و بی توجهی  دردآور و 
نگران کننده  است ! نگرانی  تو بی مورد نیس���ت ، ویل  اگر مردم  به  جای  نگران  بودن   کاری  

بکنند، می توان  جلوی  بسیاری  از حوادث  بعدی  را  گرفت .«
می دانم  نخواهیم  توانس���ت   کرۀ  زمینی  را  که  از نسل  پیش  به  ارث  برده ایم ، همان   گونه  سالم  
و پاک  به  نس���ل  بعد تحویل  دهیم  و بار س���نگني  این  مسئولیت  بر دوش  ماست . می دانم  با 
هر  گامی   که  انسان  پیش  می گذارد معضالت  خود را بزرگ تر می کند. ویل  از دست  یک  یا 

دو نفر چه   کاری  ساخته  است ؟

چهارشنبه  29 مارس  1989
به  دیدار نمایشگاه  نقاشی  ایران  درودی  رفته ام . این  بانوی  نقاش  -که  از پاریس  آمده  است - 
تعدادی  از آخرین   کارهای  خود را به  لوس آنجلس  آورده  و در نهایت  تعجب ، همۀ  آن ها را در 

محوطۀ   کوچک  یک  بانک  خصوصی  به  نمایش   گذارده  است .
فضای  خش���ن  و س���رد بانک  -با آن  میز و صندیل های  چرم���ی  و چوبی ، پیش خوان های  
شیشه ای  و برنز و  کمپیوترها و تلفن ها و ماشني  حساب ها- به هیچ روی  با نقاشی هایی   که  در 

معرض  دید بازدیدکنندگان  قرار داده  شده  است  نمی خواند.
تابلوها را نگاه  می کنم  و دگرگونی  زیادی  در  کار نقاش ، از آن  سال های   گذشته  تا به  امروز، 
نمی بینم : همان  بلورهای  نورانی ،  گل های  یخ زده ، انجماد و حباب  و حرکت . در مقابل  این  
نقاشی ها، بینندگان  دو واکنش  متضاد نشان  می دهند: یا از آن ها خیلی  خوششان  می آید یا 

اینکه  اصاًل دوستشان  نمی دارند.
از بازدیدکنندگان  با خاویار و شامپانی  پذیرایی  مفصل  و شیکی  -به  سبک  فرانسویان - به  
عمل  آمد. قیمت هایی   که  روی  تابلوها  گذاشته  شده  بود زیاد به نظر می رسید و خریداری  پیدا 

نشد.
پس  از پایان   کوکتل   گشایش  نمایشگاه ، ایران  درودی  را نسبت  به  جامعۀ  ایرانیان  لوس آنجلس 
 خشمگني  و عصبانی  دیدم . می گفت : »شما لوس آنجلسی ها قدر هرن را نمی دانید، در مقابل  
این  همه  خاصه خرجی هایی   که  می کنید هرگز بودجه ای  برای  هرن در نظر نمی گریید! آمدن  
من  به  اینجا اشتباه  بود، باید می دانستم  نباید دل  را به  ایرانیان  ساده پسند اینجا خوش   کرد!«
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چقدر آسان  است   که  همیشه  دیگران  را مسبب  شکست ها، ناکامی ها و سوءتفاهم ها به  شمار 
آوریم .چه  شکیبایی  و بزرگ منشی  قابل  تحسینی  داریم  ما ایرانیان  لوس آنجلس نشني   که  مرتب  

از این  و آن  توهني  می شنویم  و باز هم  آغوشمان  را برای  پذیرفتنشان  باز نگاه  می داریم !

پنج شنبه  30 مارس  1989
اسی ، دانش���جوی  جوان تر و تمیز و مرتبی  است . در اولني  دیدار، دو ساعتی  حرف  می زند 
ودربارۀ  طرحی   که  می خواهد به  عنوان  رس���الۀ  دورۀ  فوق لیسانس  فیلمربداری  و  کارگردانی  
تهیه   کند بحث  می کنیم . در نظر دارد فیلم  مستندی  از فعالیت  ایرانیان  لوس آنجلس  بسازد و 
موفقیت ها وپیشرفت های  این  جامعۀ  مهاجر را در این  سرزمني  به  روی  پرده  بیاورد. یکی  دو 

سال  پیش  از ایران  آمده  و -به   گفتۀ  خودش - از آنچه  می بیند هیجان زده  شده  است .
من   ک���ه  از تجربیات   گذش���ته ام  چن���دان  خاطرۀ  خوش���ی  ندارم ، راس���ت  و پوس���ت   کنده  
می گویم :»نمی توان  به   کسانی   که  دوست  دارند ما را چون  موش  آزمایشگاهی  مورد تجزیه  و 
تحلیل  قرار دهند خوش بني  بود!« نمی دانم  تا چه  حد در  گفتارش  صادق  است  و نمی دانم  
اگر به  حریم  زندگی  ما ایرانی ها وارد شود -با دستاوردهای  خود- چه  آشی  برایمان  خواهد 
پخت . می گویم : »تکرار اشتباهات   گذش���ته   گناهی  نابخشودنی  است !« و از او می پرسم : 
»از  کجا مطمئن  باش���م  جاس���وس  جمهوری  اسالمی  نیس���تی ؟ از  کجا بدانم  بعداً از این  
فیلم ها برای   کس���ب  اعتبار در آن  رژیم  بهره  نخواهی   گرفت ؟ از  کجا بدانم  فردا این  پژوهش  
دانشگاهی ، به صورت  یک  فیلم  انتقادی  و سراسر تمسخر، در تلویزیون های  ایران  نشان  داده  

نخواهد شد؟«
می گوید: »به  ش���ما اطمینان  می دهم   که  چنني  اتفاقی  نمی افتد. من  در آغاز انقالب  خیلی  
ذوق زده  بودم  و امیدوار. ویل  حاال از همه  چیز س���ر خورده ام  و دیگر حاضر نیس���تم  فریب  
بخورم ! اگر از آن ها دل  خوش���ی  داش���تم  هنوز در ایران  مانده  بودم  و همکاری ام  را ادامه  

می دادم !«
پس  از  گفتگوی  فراوان  تصمیم  می گریم  به  او اعتماد  کنم  و یاری اش  دهم . با خودم  در جدال 
 هستم  ویل  سعی  می کنم  شک  و تردید و بی اعتمادی  را از خویشنت  دور  کنم  و به  سخنانی   که 
می شنوم ، با خوش باوری   گوش  دهم . خدا  کند اشتباه  نکرده  باشم  و پژوهش  او واقعاً یک   کار 

دانشگاهی  باشد!



265در کوچه پس کوچه های غربت

جمعه  31 مارس  1989
از نینا استوار، دوست  هم قلمی   که  در شهر بولونیا )Bologna(ی  ایتالیا زندگی  می کند نامه ای  
دارم . این  بانوی  نقدنویس  اجتماعی  از آن  زنانی  است   که  تا مغز استخوان  ایرانی  باقی  مانده  
است . وی  در حایل   که  از مسائل  و مشکالت  فرهنگ  ایرانی  رنج  می برد و با صدای  رسا و 
شهامت  زیاد دردها را به  فریاد تبدیل  می کند، به  ایرانی  بودن  خود می بالد. نینا در نامۀ  خود 
می نویسد: »...  کارت  تربیک  زیبایت   که  مزین  به  اشعار باحال  نادرپور بود رسید و مرا  کلی  
خوشحال   کرد. مجدداً سال  نو بر شما مبارک  باد. ما هم ، در این  دیار غربت ، نوروز را قبل  
از هر چیز برای  بچه هایمان  جشن گرفتیم . می بخشی   که  نامه های  من  حالت   گزارش  دارد، اما 
شاید برای  تو، به صرف  خربنگار بودن ، جالب  باشد  که  بدانی  این  طرف  دنیا -در این  شهرک  

دانشجویی - با این  ایرانیان  متفاوت  وگوناگون ، چه   کار زیبایی   کرده ایم .
بولونیا صاحب  قدیمی ترین  دانشگاه  اروپاست  و به خاطر همني  دانشگاه ، از زمان های  خیلی  
دور، پای  ایرانی ها به  اینجا باز ش���ده  اس���ت . ایرانیان  اینجا، مثل  اهایل  خود شهر -که  از 
هفتاد و دو ملت  و مذهب  و نظریۀ  سیاسی  هستند- از فرقه های   گوناگون  و متفاوت  تشکیل  
ش���ده اند. با این  حال  و از عجایب  روزگار، همه  در یک  مورد به  توافق  رسیده اند و آن  هم  
مدرسۀ   کوچک  ماست . مدرسۀ   کوچک  سه   کالسه ای   که  هفته ای  یک  روز از طرف  شهرداری  
در اختیار ما  گذاشته  می شود، رویهمرفته  بیست  و شش  شاگرد دارد و یک  خانم  ایرانی  به  
آن ها فارسی  می آموزد. اغلب  این  بچه ها، به خاطر ازدواج های  مختلط  ایرانی  - ایتالیایی  تا 
چندی  پیش  فارسی  هم  صحبت  نمی کردند. اما امسال ، در جشن  نوروز و در  کنار سفرۀ  هفت  
سني ، با صدایی  رسا آواز ای  ایران ، ای  مرز پرگهر را خواندند! جای  مردان  سیاسی  ما خایل . 
جای  آن هایی   که  سنگ  ایران دوستی  را به  سینه  می زنند واقعاً خایل  تا از این  بچه های   کوچک  
یاد بگریند  که  -با وجود متفاوت  بودن - با هم   کنار آمده اند و نام ایران  را بلندآوازه  می کنند. 

این ها   گل های  باغچه اند!
بچه های  من ، در ش���ب  جش���ن ، هر یک  نوش���ته ای   کوتاه  خواندند. م���ن  هم  -به  قول  
معروف - قند در دلم  آب  می ش���د  که  غم  باغچه  را، با پرورش  صحیح   گل هایش ، از دل  

بریون  می کنم .
با درود بسیار نینا استوار.
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دوشنبه  3 آوریل  1989
ش���ب  پیش ، سیزده  بدر هم   گذشت  و با پایان  یافنت  آن  بس���اط  عید نوروز، خوان  نوروزی ، 
سبزه  و ماهی هایی   که  نیمه جان  شده  بودند را برچیدیم . آنچه  از این  ایام   کوتاه  چندین  روزه  
بر جای  ماند -عالوه  بر خاطره ای  دوست داشتنی ، دیدار یاران ، نشست ها و  گردهمایی های  
فراوان - تعدادی   کتاب  و نوش���ته  بود  که  به عنوان  عیدی  از دوستانم  و نویسندگان   کتاب ها 
دریافت   کردم ، تعدادی  آگاهینامه  بود ازنمایش���گاه های  نقاشی   که  دیدم  و یادداشت هایی  
بود در بارۀ  نمایش���نامه ها یا برنامه هایی   که  شاهدش  بودم . امروز هنگامی   که  این   کتاب ها و 
نوشته ها را  کمی  زیر و رو می کردم ، از شمار زیاد آن ها و ازاینکه  دستاورد فعالیت  هرنمندان ، 
پژوهشگران ، نویسندگان  و شعرای  ایرانی  خارج  از  کشور به  این  مرز چشمگری رسیده  است  

دلگرم  و ذوق زده  شدم .
این گونه   که  پیداست  در لوس آنجلس ، از نیمۀ  دوم  اسفند تا نیمۀ  دوم  فروردین ، شاهد یک  
فصل  هرنی  و فرهنگی  هستیم . این  روال   که  آهسته آهسته  دارد در این  شهر جا می افتد، رنگ  
و بوی  دوست داشتنی  و دلچسبی  به  زندگی  ما می دهد. غالب  هرنمندان  سعی  می کنند برای  
عید  کاری  انجام  دهند:  کتابی  منتشر  کنند، نمایشنامه ای  روی  صحنه  بربند، نمایشگاه  نقاشی  
بگذارند، نواری  به  بازارعرضه   کنند یا جلساتی  برگزار نمایند. نوروز با همۀ  جلوه هایش  زیبا و 

دوست داشتنی  است . من  این عید را خیلی  دوست  دارم .

سه شنبه  4 آوریل  1989
می دانم  بس���یاری  چون  من ، از این  همه  نامه  و پاکت  بیهوده   که  هر روز پس���تچی  برای شان 
می آورد،  کالفه  هس���تند. بیش  از نیمی  از ای���ن  نامه ها تبلیغات ، آگهی ،  کوپن  و به قول  خود 
امریکایی ها Junk Mail یا آشغال نامه  هستند.  گهگاه ، خواندن  بعضی  از این  نامه ها -که  
با هزار دوز و  کلک  س���عی  در فروخنت  چیزی  دارند- چندان  آزاردهنده  نیست . ویل  بیشرت 
اوقات ، عالوه  بر وقتی   که  از ش���مای   گرینده   گرفته  می شود، رقم  پویل   که  برای  درست   کردن  
و فرس���تادن  این  تبلیغات  خانگی  صرف  می شود باورنکردنی  است . من  به  بازده  این  نوع  
تبلیغات  زیاد خوش بني  نیس���تم  و از این  روش  نیز دل  خوشی  ندارم . به  همني  دلیل ، هر  گاه  
حس  می کنم  باز  کردن  این  نامه ها و خواندن  چند سطر اول  آن -بر خالف  میل  و خواسته ام - 
زمانی  را از من   گرفته  است ، دست  به  یک  مبارزۀ  شخصی  می زنم . من -برای  تالفی  و جربان  
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این  زیان  زمانی  - همۀ  آن   کاغذها،  کوپن ها و نوش���ته ها را همان  طور دس���ت نخورده  درون  
پاکتی   که  پشتش  آدرس  فرستنده  دارد و به  اصطالح  پاکت  برگشت  است  می گذارم ، درش  
را می بندم  و -چون  معمواًل این  پاکت ها تمرب هم  الزم  ندارند و فرستنده  پولش  را خواهد 
پرداخت - مجدداً به  س���وی  فرستنده  باز پس  می فرستم . به  این  ترتیب  همان  قدر  که  از من  
وقت   گرفته  شده  است ، از وقت  یکی  از  کارمندان  مؤسسۀ  مذکور هم   گرفته  می شود. تازه  پس  
از باز  کردن  نامه  دماغش  هم  می سوزد، چون  پول  را داده  و آگهی اش  هم  بدون  نتیجه  مانده  
است . این  جزای  مؤسسه ای  است   که  بدون  خواستۀ  من  تبلیغاتش  را به  در خانه ام  می فرستد. 

نمی دانم  چرا از این  بدجنسی  دلم  حسابی  خنک  می شود!

چهارشنبه  5 آوریل  1989
از جلسه   که  بریون  آمدم  خسته  بودم  و هوا هم  تاریک  شده  بود. سوار اتومبیل  شدم  تا هر چه 
 زودتر خود را به  خانه  برسانم . نیمه های  راه ، در سرباالیی  بزرگراه  405 اتومبیل   که  تکان های  
غریعادی  می خورد به  نفس نفس  افتاد. چند مرتی  باالتر خر و خرش  درآمد، آهسته   کنار  کشیدم  
و نزدیک  یکی  از خروجی ها ایستادم . موتور از  کار افتاد، مثل  اینکه  باطری اش  تمام  شده  بود. 
هر چه  استارت  زدم  فایده  نکرد. هوا خنک  بود و مه  غلیظی  هم  جاده  را  گرفته  بود. از اتومبیل  
پیاده  شدم ، نگاهی  به  اطراف   کردم  و در فاصله ای  نه  چندان  دور تلفن  امدادی  راه  را دیدم . به  
سوی  آن  حرکت   کردم  تا  کمک  بخواهم . از بخت  بد، تلفن   کار نمی کرد و هر چه   کردم  موفق  
نشدم  با تلفنچی  تماس  بگریم . به  سوی  اتومبیل  برگشتم ، در  کنار آن  ایستادم  و منتظر ماندم  تا 
یکی  از رانندگان  در  کنارم  توقف   کند و به  یاری ام  بشتابد. مدتی  همان  طور ایستادم ، اتفاقی  
نیفتاد. شروع   کردم  به  راننده ها عالمت  دادن  و دست هایم  را باال و پائني  بردن . اتومبیل ها به  
سرعت  از  کنارم  رد می شدند و  کسی اعتنایی  به  اشاراتم  نمی کرد. هوای  سرد و باران  سمج  ریز 
هم  مزید بر علت  شده   کالفه ام   کرده  بود.هر چه  باال و پائني  رفتم  و دست  نگاه  داشتم  فایده  

نداشت . عقلم  به  جایی  نمی رسید و داشت   گریه ام  می گرفت .
به  نظرم   کمی  بیش  از یک  ساعت  آنجا ماندم   که  باالخره  یک  شری پاک  خورده ای   کنار زد، 

شیشۀ  اتومبیلش  را پائني   کشید و  گفت : »من  تلفن  دارم ، میتوم  برات  یه  تلفن  بزنم !«
درست  مثل  اینکه  فرشتۀ  نجات  را پیدا  کرده  باشم ، دستم  را به  طرف  دستگریۀ  در اتومبیلش  
بردم  تا در را باز  کنم  و به  درون  بروم . فوری  خودش  را جمع   کرد و  گفت : »نه ، نه ! همجونجا 
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وایسا! شماره  رو بگو خودم  می گریم !«
تلفن  خانه  را به  او دادم ، شماره  را  گرفت  و به  پسرم   گفت : »مادرت  احتیاج  به   کمک  داره !« 

"!Good Luck" : سپس  نشانی  محل  توقف  اتومبیل  را داد و  گفت
از او خیلی  تش���کر  کردم . در حایل   که  داشت  حرکت  می کرد  گفت : »متأسفم ، ویل  توی  این  

شهر آدم  باید خیلی  محتاط  باشه !«
سرم  را به  حالت  تأیید تکان  دادم  و  گفتم : »می دانم !«

با این  همه  ترسی   که  در این  مملکت  از انسان های ناشناس  و غریبه  در دل  آدم  می اندازند، باز 
رحمت  به  شریش   که  این  تلفن  را هم  زد!

پنج شنبه  6 آوریل  1989
وقتی  از صبح  س���حر تا آخر ش���ب  چندین  برنامه  در پی���ش  داری  و مجبوری  به  همۀ  آن ها 
برس���ی ، روزنامۀ  لوس آنجلس  تایمز هم  می شود یک  بار سنگني  روی  دوشت . برای  من   که  
چنني  است . شب هایی   که  پس  از فراغت  از  کار روزانه  می خواهم  بنشینم  و خستگی  از تن  به  
در  کنم ،  گویی  نخ  پالستیکی  دور روزنامه   که  هنوز باز نشده  است  به  من  دهن کجی  می کند 
و یادم  می آورد  که : »امروز الی  روزنامه  را باز نکردی !« امش���ب  هم  از آن  شب هاست . در 
طول  روز فرصت  خواندن  پیدا نکردم  و امشب  هم  نمی رسم  روزنامه  را بخوانم  لوس آنجلس  
تایمز را -همانطور دسته  ش���ده  و نخ بسته - برمی دارم  و درون  سطل  زباله  سرازیر می کنم . 
س���پس  عذاب  وجدان  می گریم . انگار به  همۀ  نویسنده ها و روزنامه نگاران  دنیا توهني   کرده  
باشم . خودم  را سرزنش  می کنم   که : »اگر همني  بال را سر مطالب  خودت  بیاورند خوشت  
می آید؟« شروع  به  استدالل  و بهانه  آوردن  می کنم ، ویل  فایده ای  ندارد. ناچار خم  می شوم ، 
روزنامه  را از درون  سطل  زباله  در می آورم ، نخ  دورش  را باز می کنم  و نگاهی تند به  صفحات  
آن  می اندازم . می دانم   که  ظرف  هفتۀ  آینده   کمرت فرصت  روزنامه  خواندن  خواهم  داشت  و هر 
روز همني   گرفتاری  س���راغم  خواهد آمد. فکری  به  مغزم  می زند. تلفن  را برمی دارم ، به  دفرت 
توزیع  روزنامه  زنگ  می زنم  و می گویم  برای  یک  هفته  تحویل  روزنامه  را متوقف   کنند چون 
 در شهر نخواهم  بود! می گوید: »می توانیم  روزنامه  را هر  کجا  که  هستید تحویلتان  بدهیم !« 
بهانه  و خجالت  را  کنار می گذارم  و می گویم : »واقعیت  این  است   که  وقت  خواندن  ندارم ! 
این  هفته  سرم  خیلی  شلوغ  است !« حرفم  را می پذیرد و قرار می شود تحویل  روزنامه  از هفتۀ  
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بعد مجدداً از سرگرفته  شود. خدا را شکر  که  از عذاب  وجدان  رستم !

جمعه  7 آوریل  1989
ناصر اویس���ی ، نقاش  صاحب نام  ایرانی  مقیم  واشینگنت ، برای  برگزاری  یک  نمایشگاه  به 
 لوس آنجلس  آمده  اس���ت . در نمایش���گاه  مروری  بر آثار اویسی ،  که  فردا در مرکز بني المللی 
 دانش���جویان  یوسی ال ای  برگزار می شود، جمعاً چهل  و پنج  تابلوی  این  هرنمند ایرانی  ارائه  

خواهد شد.
امروز به  اتفاق  اویس���ی  و خانم  هریش  )Hirsh( مسئول  مرکز،  کار نصب  تابلوها را نظاره 
 می کردیم . خانم  هریش  یک  زن  مس���ن  امریکایی  اس���ت   که  بسیار به  هرن شرق  عالقه  دارد. 
او با دقت  زیادی   کارهای  اویس���ی  را نگاه  می کند و در بارۀ  آن ها می پرسد. بخش  بزرگی  
از نمایش���گاه  این  بار ناصر اویسی ،  کارهای  جدید اوست   که  از ترکیب   کتاب ، خط ، نقاشی  
و به  صورت  تکه چسبانی ساخته  شده اند.  کتاب ها همگی  آثار سوختگی  و  کهنگی  را نشان  
می دهند و روی  هر یک  نقش���ی ،خطی ، یا طرحی  -که  یادآور دوران  خاصی  است - دیده  
می شود. اویسی  این   کارهای  جدید را تحت  تأثری حمالت  و  کتاب  سوزان های  ادوار مختلف  
تاریخ  ایران  به  وجود آورده  است : از حملۀ  اسکندر و مغول   گرفته  تا حملۀ  اعراب  و آخرین  

حمله ، یعنی  انقالب  اسالمی .
اویسی  در مورد اینکه  چرا  کتاب  را به  عنوان  وسیلۀ  پیام  خود برگزیده  است  به  نکتۀ  جالبی  
اشاره  می کند: »بر عکس  آنکه  ایرانیان  نمی توانند در امور سیاسی  با هم  اتفاق  داشته  باشند، 
هرن واالی  ایرانی  یعنی   کتابت  حاصل  همکاری  و همفکری  چندین  هرنمند با یکدیگر است . 
در  گذشته ، برای  تهیۀ  یک   کتاب ، نویسنده  یا شاعر یا هرنمندان  زیادی  از قبیل  خطاط ، نقاش ، 
تذهیب کار، جلدس���از  کار می کرد تا به  اتفاق  یک  اث���ر هرنی  واال به  نام   کتاب  خطی  را به  
وجود آورند و تاریخ  و ادبیات  یک   کشور و ملت  را بسازند. در همان  دوران  نیز، سپاه  غالب  
خارجی  - برای  ضربه  زدن  به  ملت  مغلوب  -  کتاب  س���وزان  به  راه  می انداخت  تا  گذشته ، 

تاریخ  و هویت  او را محو  کند.«
به  تابلویی   که  با الهام  از شعر خون  و خاکسرت سرودۀ  نادر نادرپور ساخته  است  اشاره  می کنم  
و می گویم : »ویل  این  تابلو  گواه  آن  اس���ت   که  همیش���ه  هم  سپاه  دشمن ، از خاک  دیگر، به  
قصد نابودی  هویت  یک  ملت  حمله  نمی کند. حمله  و  کتاب  سوزان  دشمن  داخلی  چه  بسا 
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سهمگني تر ودردآورتر است !«
آن  زلزله ای   که  خانه  را لرزاند        گفنت  نتوان   که  با دلم  چون   کرد

شنبه  8 آوریل  1989
جلس���ۀ  قصه خوانی  مهشید امریش���اهی  به  پایان  رس���یده  بود. منتظر بودم  عالقه مندانی   که 
 می خواس���تند با او از نزدیک  حرف  بزنند  کارشان  تمام  شود تا به  اتفاق  به  خانه  بازگردیم . 
دخرتجوانی  به  من  نزدیک  ش���د و در حایل   که  دو برگ   کاغذ در دست  داشت   گفت : »من  
به  ادبیات  خیلی عالقه  دارم ،  کاش  زبان  فارس���ی  را خوب  می دانس���تم  تا احساس���اتم  را به  
فارس���ی  روی   کاغذ بیاورم ، ویل  متأسفانه  مجبورم  به  انگلیسی  بنویسم . یک  قطعه  شعر به  
انگلیسی   گفته ام   که  می دانم  خوشتان  خواهد آمد چون  شما همیشه  از ما جوان ها طرفداری  

می کنید...«
دستش  را دراز  کرد و ورقه ها را به  من  داد. شعرش  را خواندم . به  شدت  تحت  تأثری قرار  گرفتم ، 
بر  گونه اش  بوسه  زدم  و اجازه  خواستم  آن  را ترجمه   کنم  و از رادیو بخوانم . با نهایت  لطف  

این اجازه  را داد ویل  خواست  اسمش  را نگویم : »می ترسم  پدر و مادرم  ناراحت  شوند!«
من  از تبار سکوتم ،

فرزند حیثیت ،
نوادۀ  ناموس 

نتیجۀ  آبروداری .

همبازی  من  سنت  بود،
همنشینم  رودربایستی ،
همراهم  حفظ  ظاهر.

یادگار نسلی   که  در آن 
پدر بیشرت نگران  همسایه  تا فرزند،

و مادر
هراسان تر از داوری  آشنایی  دیرینه 
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تا  گفتۀ  دخرت خویش .

دست  محبت  هیچ کس به  سویم  دراز نبود
و آغوش  هیچیک  تکیه گاهی  نه .

به  من  اجازه  ندادند
با صداقت  همبازی  شوم ، 

آمدن  حقیقت  و واقعیت  را به  خانه  ممنوع   کردند.

در خانۀ  ما آینه ای  نبود
تا خود را در آن  بنگریم .

آنچه  آن ها در دست  داشتند،
سنگ  نوشته ای   کهن  بود

که  نقش  چهرۀ  فرزند خوب  ایرانی 
روی  آن  حک  شده  بود

و هویتی  داشت   که  از آن  من  نبود.

آن ها این  تصویر را بیش  از من  دوست  داشتند.
آن  را بر سینۀ  خود می زدند،

به  مهمانی  می رفتند،
و فخرش  را به  دیگران 

می فروختند.

مردم  سرزمنی  من ،
آنجا  که  همۀ   گفتارها واژگونۀ   کردارهاست ،

ضرب المثل  زیبایی  دارند.
آن ها می گویند: »سوسک  عاشق ، دست  و پای 

فرزند خویش  را بلورین  می بیند«
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پدر و مادر من  حتی  بزرگواری  سوسک  را هم  ندارند.
من  به  سوسک  حسودی ام  می شود.

ای   کاش  من  سوسک  بودم ،
مادرم  هم  سوسک  بود،

پدرم  نیز همچننی .

شاید آن  روز و تنها آن  روز،
دست  و پای  سیاه  و نازکم 
برای شان بلورین  می شد.

ای   کاش  همۀ  مردم  سرزمنی  من 
از سوسک  یاد می گرفتند!

ای   کاش !

دوشنبه  10 آوریل  1989
مجلۀ  لوس آنجلس  تایمز -  که  روزهای  یکشنبه  به  ضمیمۀ  روزنامۀ  لوس آنجلس  تایمز منتشر 
می ش���ود - در یک   گزارش  اختصاصی  با عنوان   کیفیت  زندگی  لوس آنجلس ، نتیجۀ  یک  
آمارگریی  علمی  و پرس���ش  از دوهزار تن  از ساکنان  شهر فرش���تگان  را از زبان  ساکنانش  

منتشر  کرده  است .
در ابتدای  مطلب  می خوانیم   که  لوس آنجلس  بزرگ ، در سال  1943، فقط  سه  میلیون  و صدهزار 
نفر جمعیت  داشته  و یک  شهر در حال  توسعه  به  شمار می رفته  است . آن  زمان ،  گزارشگران  
مجلۀ  الیف  )Life( پیش بینی   کرده  بودند  که  لوس آنجلس  نهایتاً بزرگ ترین  شهر دنیا می شود.

امروز لوس آنجلس ، در س���ال  1989، با هش���ت  میلیون  و نیم  جمعی���ت ، همچنان  در حال  
توسعه  و رشد است  ویل  نیمی  از جمعیت  این  شهر می خواهند از اینجا  کوچ   کنند و بروند. 
لوس آنجلس   که  نیم قرن  پیش  -به  خاطر آفتاب  دائمی ، جمعیت   کم ، امکان  یافنت   کار، درصد 
پائني  جرم  و جنایت  و شهر هالیوود- بسیاری  را به  خود جذب  می کرد، جذابیتش  را از دست  
داده  اس���ت . امروزه ، ازدیاد جمعیت ،  گرانی ، زندگی  سخت  پرتنش  و ناامن ، لوس آنجلس  
-دومني  شهر امریکا- را خطرناک کرده  است . از هر ده  تن  مصاحبه شونده ، شش  تن  بر این  
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باورند  که  زندگی  در لوس آنجلس  نسبت  به  پانزده  سال  قبل  بدتر شده  است . بر اساس  همني  
آمارگریی ، بهرتین  ویژگی های  لوس آنجلس  به ترتیب  آب  و هوا، امکانات  اقتصادی ،  گوناگونی  
فرهنگی ، روش  زندگی  راحت  و بدون  تشریفات  و بدترین ویژگی های  آن  به  ترتیب  جرم  و 
جنایت ، تراکم  اتومبیل ، آلودگی  هوا، وفور مهاجر و خارجی  و سطح  پائني  آموزش  در مدارس  

به  شمار می رود.
اقبال  ما را باش ، چه  موقعی  به  سرزمني  فرشتگان  رسیدیم !

سه شنبه  11 آوریل  1989
در آشپزخانه  نشسته ایم  و منتظر دوست  مهشید هستیم   که  دنبالش  بیاید و او را به  فرودگاه  بربد. 
مهش���ید امروز می رود. از اولني  دیدار ما هفت  روز بیشرت نمی گذرد ویل   گویی  سال هاست  
همدیگر را می شناسیم . آدم  با بعضی ها زود دوست  و نزدیک  می شود و با بعضی ها سال ها 

آشنا می ماند و هیچ  کششی  به  سویشان  پیدا نمی کند.
با نام  مهشید امریشاهی  از سال ها پیش ، به  عنوان  یک  بانوی  نویسنده ، آشنا بودم  و  کارهایش  
را خوانده  بودم .  کتاب  در حضر او را سال  پیش  خواندم  و بسیار تحت  تأثری قلم  روان  و شیوۀ  
نگارشش  قرار  گرفتم . در این  هفت  روز، پنج  شبانه روزش  را با وی   گذراندم  و مهشید در اولني  
ساعاتی   که  قدم  به  خانۀ  ما  گذاشت ، شور و  گرمی  و صفای  زیادی  با خود همراه  آورد. همگی  
-تا پاسی  از نیمه شب - پای  صحبت های  شریین  او نشستیم  و  گفتیم  و خندیدیم . قبل  از اینکه  
سوار اتومبیل  بشود،  کتاب  در حضر را می آورم  تا بدهم  برایم  امضا  کند.  کتاب  را در ماه  ژوئیه  
1988 -در سفر شوروی - همراه  برده  بودم  و در پایان ، من باب  اظهار نظر نوشته  بودم : »اگر 
نویسنده  در شناساندن  خود و عقایدش  صداقت  داشته  باشد انسان  جالبی  است : یک  زن  
بالنده   که  بسیاری  از او حرصشان  می گرید ویل  من  دوستش  دارم . این   کتاب   کاری  متفاوت ، 
تحلیلی  آگاه کننده  و سندی  ماندنی  است .« پس  از خواندن  این  چند خط ، برایم  می نویسد: 

»تقدیم  به  همای  عزیز  که  امیدوارم  پس  از شناخنت  نویسنده  هم  او را زنی  بالنده  بداند.«
با هم  از این  دوستی  تازه  و با ارزش  صحبت  می کنیم  و مهشید با همان  شیوایی   که  می نویسد 
سخن  می گوید: »این  زمان   کوتاه  همجواری ، عمق  یک  دوستی  درازمدت  را داشت . خیلی  

غریب است ، در رابطۀ  من  و تو ساعت  و روز و هفته   کمرتین  نقشی  را بازی  نمی کند!«
چقدر راست  می گوید. از یافنت  او و دوستی اش  احساس  شادی  فراوان  می کنم  و از هم اکنون 
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 می دانم   که  دلم  برایش  خیلی  تنگ  خواهد شد. به  او می گویم : »ترو خدا بیا لوس آنجلس  
زندگی   کن !« پاسخ  می دهد: »گمان  نمی کنم  بشود، ویل  هر  کجا باشیم  دوستان  خوبی  برای  

هم  باقی  خواهیم  ماند.«
ش���ب ، موقع  شام  هومن  می گوید: »من  عاشق  این  زن  ش���دم . چه  انسان  فهمیده ای  بود!« 
سپهر می گوید: »میدونی  چه  جور زنی  میخوام ؟ یه  زن  مثل  مهشید!« و همسرم   که  با سیگار 
سخت  مخالف  است  می گوید: »هیچ   کس  دیگه  جز مهشید اجازه  نداره  تو این  خونه  سیگار 

بکشه !«
مهشید امریشاهی ، در یک  نشست  پنج  روزه ، دل  از همۀ  ساکنان  خانۀ  ما ربود.

چهارشنبه  12 آوریل  1989
یاد مجید دوامی  - هر  کجا هس���ت  - به  خری باد. در حقیقت  او اولني  رئیس  و سردبری من  
بود و بنیانگذار مجلۀ  زن  روز. از او بسیار یاد  گرفتم  و آموختم  و به  همني  دلیل  همواره  او را به  
چشم  مربی نگاه  می کنم  و احرتامش  را زیاد دارم . یادم  می آید هر  گاه  برایش  مطلبی  می بردم  
و در انتظار اظهارنظر یا واکنش  او می ماندم ، می دانستم   که  خیلی  زود -یعنی  با دیدن  عنوان  
مطلب  و خواندن  دو س���ه  صفحۀ  اول  آن - فوری  یکی  از انگ های  ویژۀ  خودش  را بر آن  
می زند. وقتی  می گفت : »مطلب  دوباره نویسی  می خواهد.« یعنی  به  درد نمی خورد و وقتی  
می گفت : »آهان ، از اون  مطالب  دنگی  است !« یعنی  مطلب  جنجال برانگیز است  و سر و 
صدا می کند. ناگفته  نماند  که  او عاشق  مطالب  دنگی  بود و سرش  برای  ایجاد جار و جنجال  
درد می کرد. ویل  این  روزنامه نگار قدیمی  یک  تقسیم بندی  جالب  دیگر هم  در بارۀ  نشریات  
داشت  و از این  تقسیم بندی  برای  تربئۀ  خودش  در انتشار یک  مجلۀ  جنجایل ، سود می برد. 
مجید دوامی  می گفت : »نش���ریات  دو دسته اند: نشریات  طاقچه ای  و نشریات  باغچه ای ! 
وقتی  نش���ریات  طاقچه ای  به  دست  خواننده  می رسند، آن ها را ورق  تندی  می زند، با دیدن 
 هر مطلب  و خواندن  هر موضوع ، به به  و چه چه  می کند و می گوید عجب  مطالب  عایل  و 
خوبی ! بعد نشریه  را می بندد و می گذارد روی  طاقچۀ  اتاق  تا سر فرصت  بخواندشان  -  که  
البته  این  فرصت   کم  دست  می دهد. در مقابل ، نشریات  باغچه ای  نشریاتی  هستند  که  تا از در 
می رسند خواننده  را لب  باغچه  میخکوب  می کنند، همانجا می نشانند و وادار به  خواندن  
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می کنند.« روزنامه نگار با سابقۀ  ما بااین  استدالل  نتیجه  می گرفت   که  اگر مجلۀ  باغچه ای  
منتشر  کنی  نانت  در روغن  است  و اگر مجلۀ  طاقچه ای  به  بازار بفرستی  هشتت   گرو ُنه  خواهد 

بود.
مجی���د دوامی  عزیز! یادت  به  خری  که  ببینی  در لوس آنجلس  چگونه  همه  تعاریفت  مصداق  
دارند، چگونه  نشریات  باغچه ای  هر روز رنگ  و رونق  بهرتی  می یابند و نشریات  طاقچه ای  

یکی  پس  از دیگری  تعطیل  می شوند!

پنج شنبه  13 آوریل  1989
برای  ش���رکت  در یک  جلس���ه ،  که  در موزۀ  هرنهای  لوس آنجلس  بزرگ  برگزار اس���ت ، به  
طرف این  موزه   که  در تقاطع  بولوار ویلش���ری و خیابان  اوگدن  )Ogden( قرار دارد می رانم . 
چند خیابان  مانده  به  موزه ، متوجه  ترافیک  و ش���لوغی  غریمتعارفی  می ش���وم . در دو سوی  
ویلشری، اتومبیل ها به کندی  حرکت  می کنند و جمعیت  زیادی  در پیاده روها این  طرف  و آن  
طرف  می روند. پیش  خود فکر می کنم : »شاید برنامۀ  ویژه ای  در موزه  برقرار است  و مردم  
دارند برای  بازدید از موزه  می روند!« به  خیابان  اوگدن  می رسم ، همني   که  به  داخل  خیابان  
می پیچ���م  تا اتومبیلم  را در پارکینگ  موزه  بگذارم ، وارد معرکه ای  می ش���وم   که  انتظارش  را 
هم  نداشتم . خیابان  سرتاسر  گرفته  است  و از هر طرف  خانمی ، آقایی ، جوانی  یا پریی   کیسه  
و پاکت  به  دس���ت  در حال  حرکت  است . چند پلیس  هم  سعی  می کنند خیابان  را باز  کنند. 
پنجرۀ  اتومبیل  را پائني  می کشم  تا سر و  گوشی  آب  بدهم . متوجه  سه  خانم  می شوم   که  با سر 
و روی   کمی  آشفته ،  کیس���ه های  قهوه ای  رنگ  پالس���تیکی  بزرگی  را روی  زمني  دنبال  خود 
می کشند و بلندبلند فارسی  حرف  می زنند. یکی  از آن ها رانندۀ  یک  اتومبیل  را راهنمایی  

می کند  که : »مفته  والله! زود پارک   کن ، برپ پائني  تا تموم  نشده !«
محل  ازدحام  مردم  یک  پارکینگ  بزرگ  اس���ت   که  با چادر روی  آنرا پوش���انده اند و بر سر 
 در ورودی  آن  عالمت  Sale زده اند. روی   کیس���ه های  پالستیکی  نیز عالمت  م��ی   کمپ�انی
  )May Co( دیده  می ش���ود. تازه  متوجه  می ش���وم ! امروز روز پارکینگ  س���یل  فروشگاه  

می   کمپانی  است ، روز مورد عالقۀ  ایرانیان  مقیم  لوس آنجلس . در این  روز، خانم ها و آقایان  
حراج پرس���ت  با اشتیاق  و تجهیزات  کامل  از  کلۀ  س���حر به  سوی  میعادگاه  می روند تا درون  
پارکینگ  بزرگ  فروشگاه  می  کمپانی  هر چه  دلشان  می خواهد زیر و رو  کنند، هر چه  بنجل  به  
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دستشان  می رسد به  بهانۀ  اینکه  »مفته  واال!« بخرند و به  خانه  بیاورند.
در مقابل  ورودی  پارکینگ  می   کمپانی  غلغله  بود، جای  حرکت  و پارک  پیدا نمی ش���د. در 
پارکینگ  موزۀ  هرنهای  لوس آنجلس  بزرگ ، مگس  پر نمی زد و ساختمان  موزه  همچنان  با 

دهان  باز و حسرت ، مشرتیان  می   کمپانی  را برانداز می کرد.

جمعه  14 آوریل  1989
دوس���تم  الدن   که  از راه  رس���ید، خوشحال  و س���رحال  بود. چند روز پیش  برای  شرکت  در 
یک   کنوانس���یون  تکنولوژیک  -در ارتباط  با تازه های  نرم افزار و سخت افزار  کمپیوتر- به  
الس وگاس  رفته  بود. از این  سفر با دست  پر برگشته  است  و می خواهد به  ما دوستانش  سور 

بدهد.
الدن  در رش���تۀ   کمپیوتر دکرتا دارد و مدت هاس���ت  ش���رکتی  باز  کرده  و به  طراحی  نرم افزار 
برای  دفاتر وکال مشغول  است .  کمرت  کسی  با دیدن  دوست  من  باور می کند زنی  به  زیبایی  و 
خوش اندامی  و شیک پوشی  وی ، با آن  شور و عشقی   که  به  زندگی  دارد، بتواند در محیط   کار 

خود این  چنني  موفق  و با پشتکار باشد.
این  از همان  اش���تباهاتی  است   که  بسیاری  می کنند.  گویی   کسی  از زنان  زیبا و برازنده   که  به  
آرایش  و ظاهر خود توجه  دارند توقع  ندارد انسان های جدی  و متفکری  باشند، اما در مورد 
مردان   کمرت چنني  داوری  می شود. با همۀ  این  احوال ، الدن  توانسته  است  - در یک  رقابت  
سالم  شغلی  -قراردادی  چند میلیونی  و بسیار استثنایی  با یک  مؤسسۀ  معترب امریکایی  ببندد 

و چشم  بسیاری  از رقبای  مرد را -  که  سال هاست  در این   کار هستند -  گرد  کند.

پس  از ناهار، چای  و ش���ریینی  مفصلی  خوردیم  و از الدن  قول   گرفتیم ، در صورت  انعقاد 
قرارداد دوم ، ما دوستان  را دسته جمعی  به  یک  سفر هاوایی  دعوت   کند. خندۀ  پریوزمندانۀ  
الدن  نوید از برنامه های  مفصلی  می داد  که  در سر داشت . از آنجا  که  هیچ کدام  از ما دوستان  
ش���رابخوار نیس���تیم ، لیوان  پریه  )Perrier( را به  س���المتی  او باال می بریم  و برایش  آرزوی  

موفقیت  بیشرت می کنیم .
در سرزمني  میزبان ، این  پریوزی ها تولدی  دیگر است .
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شنبه  15 آوریل  1989
مجلۀ  تی  وی   گاید )TV Guide(،  که  پرفروش ترین  مجلۀ  امریکا به  شمار می رود، بر خالف  
آنچه   گفته  می شود تنها حاوی  جدول  برنامه های  تلویزیونی  و ساعات  اجرای  آن ها نیست . 
این  مجله ، با قطع   کوچک  خود، هر هفته  چندین  مقالۀ  جالب  و خواندنی  را نیز  که  به  نوعی  
در ارتباط  با تلویزیون ، روزنامه نگاری ، فیلم  و تئاتر است  چاپ  می کند. بیشرت این  نوشته ها 
بر پایۀ  علمی ، براس���اس  آمار یا نظریات  پژوهشگران  به  رشتۀ  تحریر درآمده اند. در یکی  از 
مقاله های  این  مجله  با عنوان  آیا خربنگاران  زن  از همتایان  مرد خود برترند؟ مسئلۀ  جالبی  
مورد بحث  قرار  گرفته  اس���ت .در این  مقالۀ  مفصل  با چن���د بانوی  روزنامه نگار و خربنگار 
مشهور امریکایی  مصاحبه  شده  است . خانم های  خربنگار، در حایل   که  همگی  از بی اعتمادی  
همکاران  و سردبریان  مرد نسبت  به  قابلیت هایشان   گله مند هستند،  گفته اند: »سردبریان  معمواًل 
تهیۀ   گزارش  رویدادهای  حساس ، با اهمیت ، جنایی  و جنگی  را به  خربنگار زن  نمی سپارند 
چون  باور ندارند ما بتوانیم  به  خوبی  مردان  از عهدۀ  آن  برآییم . حال  آنکه  یک  روزنامه نگار 
و خربنگار خوب  یا بد، باید از پی آمدهای   کارش  ش���ناخته  شود. البته  یکی  از خصوصیات  
خربنگار خوب  پش���تکار،  کاربری ، س���ماجت  و  گاه  زیاده روی  است  و افکار عمومی  چنني  
روحیاتی  را از یک  مرد  گزارش���گر راحت تر می پذیرد. اگر یک  زن   گزارش���گر با اعتماد به  

نفس ، اهل  رقابت  و ماجراجو باشد، مقاومت  زیادی  در دیگران  به  وجود می آورد.«
بنابراین  اگر مردان  روزنامه نگار موفق تر هس���تند، به  این  دلیل  اس���ت   که  آن هایی   که  درها را 
راحت  به روی  م���ردان  خربنگار باز می کنند، همان  درها را با احتیاط  روی  خربنگاران  زن  

می بندند.

دوشنبه  17 آوریل  1989
با تنی  چند از دوستان ، به  بهانۀ  تازه   کردن  دیدار، در یک  رستوران  ایرانی  لوس آنجلس   گرد 
هم  آمده ایم . بوی   کباب  برگ  و  کوبیده  و سماق  و زعفران  پراکنده  در فضا، ترا به  بی اعتنایی  
به  تمام  دستورهای  بهداشتی  و سالمتی  -که  در سراسر هفته  و ماه  و سال  می شنوی - دعوت  
می کند. در دل  با خود  کش���مکش  داری   که  زردۀ  تخم م���رغ  را روی  چلو بریزی  یا نریزی : 
از  کلسرتول  می ترسی ، ازمرض  قند وحشت  داری ،  کلمۀ  سکته  و سکتۀ  مغزی  تمام  سلول های  
بدنت  را می لرزاند، ویل  وسوس���ۀ  غذای  ملی  و رنگ  و بوی  سفرۀ  ایرانی  زانوهایت  را شل  
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می کند. همه  از یکدیگر رودربایس���تی  داریم  و با احتیاط  دس���تور غذا می دهیم . از قیافه ها 
پیداس���ت  همه  در حسرت  یک  پرس  چلوکباب  سلطانی  با تمام  مخلفات  و ماست  و خیار 
و ترشی  و س���بزی  و پنری و نان  لواش  هستند، ویل  می ترسند با چنني انتخابی  مورد شماتت  
دیگری  قرار بگریند. امان  از  کلسرتول  و اضافه  وزن  و مشکالت  بعدی  ناشی از آن ! باالخره  
ادارۀ  تبلیغات  مؤسسۀ  بهداشت  جهانی  پریوز می شود و هر  کدام  از ما ساالد را جانشني  چلو، 
ماهی   کباب  یا جوجه کباب  بدون  پوست  را جانشني   کباب  سلطانی  و آب  خوردن  را جانشني  
دوغ  می کنیم  به  تعارف   کردن ،  گله  و شکایت  از زندگی  و حسرت  آنچه  در  گذشته  می خوردیم  
و امروز حتی  حرف  زدنش  برایمان  مشکل  است . دوستی  از ماما جیم جیم ، شریینی  ابتکاری  
ایرانی ها  که  در مقابل  مدارس  پسرانه  می فروختند و هم  فال  بود و هم  تماشا، سخن  می گوید 
واز آن  میخ   کذایی   که  ش���ریینی  را از روی  سینی  دستفروش  جدا می کرد. دیگری  از عادت  
به  خوردن  ش���انزده  تخم مرغ  نیمرو در بامدادهای  خنک  پس قلعه  حرف  می زند، س���ومی  
از لواش���ک  آلوی  پر از  کثافت  و  گرد و خاک  س���ر  کوچه  و چهارمی  از  کباب های   کوبیده  و 
چرب   کبابی  نیاوران  و  کله پاچۀ  سرپل  امریبهادر. در حایل   که  با شنیدن  همۀ  این  تعاریف ، لذتی  
بچه گانه  می بردیم ،  کاهوهای  بی مزۀ  ساالد را با بی رغبتی  می جویدیم  و حریان  بودیم  چرا آن  

زمان ها  کلسرتول  و مرض  قند و سکته  و سرطان  این  چنني  بیداد نمی کرد.
متانت  و خودداری  با جمع  شدن  بشقاب های  غذا به  پایان  می رسد. با روی  میز آمدن  زولبیا 
و بامیه  و باقلوا و چای  ایرانی ، آقایان  حاضر -با یک  تصمیم  همگانی  و آنی - می گویند: 
»یک  شب   که  هزار شب  نمیشه !« سپس  یکی  از آن ها باقلوای  پرشریه ای  را با اشتها در دهان  

می گذارد و می گوید:»من  خودم  پدر سکته  و  کلسرتول  را در میارم ! البته  از فردا!«

سه شنبه  18 آوریل  1989
امش���ب  با جني  فریدبرگ  )Jean Freedberg(، رئیس  سازمان  عفو بني الملل  شعبۀ  غرب  
)Amnesty International-west branch(، در یک  جلس���ۀ  سخرنانی   که  برای  انجمن  

دانشجویان  ایرانی  هیلل  وابسته  به  دانشگاه  یوسی ال ای  داشت ، آشنا شدم . به  آنجا آمده  بود تا 
از عفو بني الملل  و زندانیان  سیاسی  در ایران  سخن  بگوید و جوانان  ما را با نقش  این  سازمان  

و  کارهایی   که اعضای  آن  در سراسر جهان  می کنند آشنا سازد.
وی  می گفت : »س���ازمان  ما در سراسر دنیا هفتصد هزار عضو دارد و بیست  و هشت  سال  
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پیش ، یعنی  در سال  1961، در انگلستان  تأسیس  شده  است . فعالیت  این  سازمان  بسیار ساده  
است . ما سعی  می کنیم  انسان ها را در سراسر جهان  بسیج   کنیم  تا به   کمک  زندانیان  عقیدتی  
برویم ، جلوی  شکنجه  وآزار آن ها را بگرییم ، خواهان  تشکیل  سریع  دادگاه  رسیدگی  بشویم  
و از زندان  رهایش���ان  س���ازیم . ما هیچ  قدرت  اجرایی  نداریم  ویل   کشورها و حکومت هایی  
را  که  چنني  روشی  دارند رسوا می کنیم . همۀ  دولت ها از حضور ما آگاه  هستند و می دانند ما 
در موقع  الزم  موی  دماغش���ان  می شویم . با این  روش  ما سال هاست  حقوق  بشر را در صدر 
دستور  کار سازمان های بني المللی  قرار داده ایم . ما با هیچ  سیستم  سیاسی  مقابله  نمی کنیم ، 

ویل  با نتایج  حاصل  از اجرای  یک  سیاست ، اگر نقض  حقوق  بشر باشد، مبارزه  می کنیم .
ما می دانیم   که  همني  امروز، حداقل  در نیمی  از جهان ، مردم  در زندان ها به سر می برند )به ویژه 
 نخبگان (، در یک  سوم   کش���ورهای  جهان ، مردم  شکنجه  می بینند و در صد و بیست   کشور 

جهان ، اعدام  هنوز و همچنان  باقی  است .«
جني  فریدبرگ  در مورد زندانیان  سیاس���ی  در ایران  نیز مفصل  حرف  می زند: »جدیدترین  
اس���ناد ما در رابطه  با موج  اعدام هایی  اس���ت   که  از ماه  ژوئیه  و اوت  1988 در ایران  به  راه  
افتاده  اس���ت . آن  زمان ، ما بالفاصله  وارد عمل  شدیم  و تعداد زیادی  نامه های  امداد فوری  
)Urgent Action( و یک  آگاهینامۀ  مطبوعاتی  بني المللی  منتش���ر  کردیم   که  در بسیاری  از 

مطبوعات  نقل  شد. نامه های  امداد فوری  به صورت  یک  واکنش  سریع  عمل  می کنند و غالبًا 
نتیجۀ  خوبی  هم  می دهند. در فاصلۀ  چند روز پس  از انتشار، سیل  تلفن  و نامه  و تلگراف  به  
سوی  رئیس  دولت  مورد بحث  )در این  مورد هاشمی رفسنجانی ( سرازیر می شود. در آخرین  
موج  اعدامی   که  در ایران  به  راه  افتاد، نام  بیش  ازهزار تن  را به  دست  آورده ایم . اغلب  آن ها 
از طرفداران  سازمان  مجاهدین  خلق  هستند و بقیه  از گروه های  چپ ، توده ای ،  کمونیست ها 
و چریک  فدایی  خلق  بودند. ما همۀ  این  اسامی  را منتشر و تکثری  کردیم  تا آبروی  جمهوری  
اسالمی  را بربیم . ما همچنني  از روش های  جاری  قضایی  به  تفصیل  حرف  زده ایم ، روش هایی  
چون  اعدام های  عمومی  در خیابان ها، آویزان  نگاه  داشنت  چند روزۀ  اجساد بر سر دار برای  
عربت  مردم ، دادگاه های  عجوالنه  و رس���یدگی های  غریعادالنه ، بازداشت های  بدون  حکم  
دادگاه ، ممنوعیت  مالقات  افراد خانواده  با زندانیان  سیاسی ، شکنجۀ  انسان ها، اعدام  افرادی  
به  نام  قاچاقچی  یا فروشندۀ  مواد مخدر )در حایل   که  ممکن  است  چنني  نباشد(، قطع  انگشت  

و دست  به  عنوان  مجازات  و...



هما سرشار 280

البته  مس���ئوالن  دولت  جمهوری  اس���المی  این  خربها را تکذیب  می کنند، ویل  ش���واهد و 
قراین خالف  این  را نشان  می دهد. دولت  جمهوری  اسالمی  هرگز به  خواسته های  بی شمار 
ما، برای  برقراری  یک  جلس���ۀ  مالقات  و مذاکره  یا اجازۀ  بازدید نمایندگان  ما از زندان ها، 

جواب  مثبت  نداده  است . ویل  ما خسته  نمی شویم  و به   کوشش  خود ادامه  می دهیم .«
دخرتها و پسرهای  جوان  دانشجو  که  به شدت  تحت  تأثری سخنان  جني  قرار  گرفته اند، پس  از 

پایان  سخرنانی  دورش  را می گریند و مرتب  از او سؤال  می کنند:
- چ���را رس���انه های  همگانی  جهان  غ���رب  در بارۀ  م���وارد نقض  حقوق  بش���ر در ایران  

سکوت   کرده اند؟
- چون  خارج   کردن  اطالعات  از ایران  بسیار مشکل  است . ما  کوشش  خودمان  را  کرده ایم  
ویل  بقیۀ  س���ازمان های حقوق  بش���ر آن قدرها از خود همت  نشان  نمی دهند. در ضمن  من  
فکر می کنم  در  کش���ورهای  غربی  یک  نوع  حساس���یت  در مقابله  با تفاوت های  مذهبی  و 
فرهنگی   کشورهای  شرقی  وجود دارد. مردم  فکر می کنند اگر -در چنني  مواردی - در مقابل  
یک   کشور جبهه  بگریند، ممکن  است  به عنوان  روش  امرپیالیستی ، استعمارگری  و... برداشت  

شود.
- ما چه   کار می توانیم  بکنیم ؟

- اخبار را به  ما برسانید، اگر شنیدید اتفاقی  در ایران  روی  داده  است ، اگر  کسی  را به  زندان 
 انداختند، اگر  کسی  ناگهان  ناپدید شد، اگر خرب اعدام  و شکنجه  شنیدید با ما تماس  بگریید 

یا به  مقر ما در لندن  خرب بدهید.
- آن  وقت  شما چه   کاری  می توانید بکنید؟

- البته  ادعا نمی کنم   که  معجزه  می کنیم . ویل  آن  را در مس���ری اصلی  می اندازیم ، خربش  را 
پخش  می کنیم ، درباره اش  سر و صدا می کنیم  و در نتیجه  -از هر سو و با  کمک  سازمان های 

دیگر- دولت جمهوری  اسالمی  را زیر فشار افکار عمومی  قرار می دهیم .
بچه ها همچنان  با جني  صحبت  می کنند، به  هیجان  آمده اند و به دنبال  راه  حل  هستند. خدا 

قوت !

چهارشنبه  19 آوریل  1989
دوس���تم  دکرت مهرناز ب  را به  یکی  از مردان  حاضر در جلسه  معرفی   کردم . آقا مؤدبانه   کمی  
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خم  شد، دست  خانم  را فشرد و پس  از اظهار خوشوقتی  از مالقات  ایشان  سؤال   کرد: »آقای  
دکرت  کجا تشریف  دارند؟«

خانم  دکرت،  که  نگاه  تعجب آمیز من  زیاد  گیجش  نک���رده  بود، با حالتی  عادی  توضیح  داد: 
»همسر من  دکرت نیست ، خود من  دکرت هستم !«

مرد طرف  صحبت   کمی  از اشتباه  و بی توجهی  خود یکه  خورد و با پوزش  سعی  در رفع  و 
رجوع  آن   کرد.

چند دقیقه  بعد من  و مهرناز با هم  تنها شدیم  و سر درددلمان  باز شد. یعنی  هنوز برای  دیگران 
 مشکل  است  بپذیرند یک  زن  می تواند خودش  به  تنهایی  پزشک  یا مهندس  باشد بدون  آنکه  
عنوان  یا مقام  همسرش  را یدک  بکشد؟! چرا این  سوءتفاهم  در جامعۀ  ما بیش  از هر جای  
دیگر وجود دارد؟ شاید دلیلش  این  است   که  در جامعۀ  ما و به  پریوی  از یک  عادت  و رسم  
غلط ، همسر هر پزشک  یا مهندس  فقط  به  دنبال  امضای  عقدنامه  و سند نکاح ، بالفاصله  
و بدون  زحمت  خانم  دکرت یا خانم  مهندس  می شود. پذیرفنت  این  امر از سوی  خود ما زنان  
هم ، این  س���وءتفاهم  را تشدید می کند و به  دیگران  اجازه  می دهد عنوان  یا مقام  پزشکی  و 
مهندسی  یک  بانو را، هر چند خودش  برای   کسب  آن  زحمت   کشیده  باشد، از آن  وی  ندانند. 
اگر زنان  ایرانی  این  اعتماد به  نفس  را پیدا  کنند  که  تنها با عنوانی   که  از آن  خودشان  است  
خوانده  شوند و مقام  عاریتی  همسر را یدک  نکشند، برای  دیگران  هم  چنني  سوءتفاهمی  پیش  
نخواهد آمد و جامعۀ  ما بني  یک  بانوی  پزشک  یا مهندس  و همسر یک  پزشک  یا مهندس  

فرق  خواهند  گذاشت .

پنج شنبه  20 آوریل  1989
گفت : »علریضا هم  در لوس آنجلس  ماندگار شد! می خواهد یک   کار رادیویی  یا تلویزیونی  

و یک  روزنامه  یا مجله  راه  بیندازد!«
پرسیدم : »عجب ، این  همه   کار؟«

پاسخ  داد: »باالخره  زورش  را می زند ببیند  کدامیک  می گرید!«
گفتم : »مبارک  است ، قدمش  روی  چشم ، ما  که  بخیل  نیستیم . اینجا مملکت  امکانات  است  
و لوس آنجل���س  هم   گل  و  گش���اد. تا دلت  بخواهد زمني  و جا دارد. آم���دن  او و هزاران  نفر 
دیگر هم  جای  دیگری  را تنگ  نمی کند. البته  ممکن  است  بسیاری  خوششان  نیاید و  کفش  
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و  کاله   کنند تا از میدان  به درش   کنند، ویل  خدا قوت  بفرما! این   گوی  و این  میدان ،  گر تو بهرت 
می زنی  بستان  بزن !«

گفت : »همني ؟!«
گفتم : »نه ، یک  چیز دیگر هم  هس���ت . آقاجان ، بن���ده  در حریتم  چرا این  خانم ها و آقایان  
اروپانش���ني  یا حتی  ایرانیان  ساحل  شرقی  -که  در ش���هر خود مدام  در حال  مسخره   کردن  
لوس آنجلس ، ایرانیان این  شهر و شیوۀ  زندگیشان  هستند و با ژست های  روشنفکرانه ، همۀ  ما 
را با چوب  ابتذال  و ساده پسندی  و بی خیایل  می رانند- یکی  یکی  سر و  کله شان  اینجا پیدا 
می شود و مقیم  این  سرزمني  می گردند؟ می دانم ! خودشان  ادعا می کنند از بس  بهشان  فشار 
آوردند و دعوتشان   کردند، ناچار شدند! ویل  خودمانیم ،  کدامیک  از ما تا امروز، برای  یک  
ایرانی  خارج  از غرب  امریکا نامۀ  فدایت  شوم  فرستاده ایم  و خواهش  و تمنا  کرده ایم   که  برای  
نجات  فرهنگ  و هرن و علم  و ادب  ایران  به  اینجا بیاید؟ این ها همه اش  دالیل  من درآوردی  
است  برای  توجیه  دوگانگی   گفتار و رفتارشان ! من  می دانم که  همۀ  ایرانی های خارج  از  کشور 
اگر در حسرت  زندگی   کردن  در اینجا نباشند، دست کم  دلشان  برای  دیدار این  شهر پر می زند. 
چون  تنها در اینجاست   که  می توانند  کمی  حال  و هوای  ایرانی  را حس کنند. ویل  نمی دانم  
دیگر چرا ادا از خود در می آورند؟!  گربه  دستش  به   گوشت  نمی رسید می گفت : »پیف  پیف  

بو میده !«

جمعه  21 آوریل  1989
امروز به  دعوت  روتاری   کالب  س���ان  رایز )Sunrise Rotary Club( به  آنجا رفته  بودم  تا 
به عنوان  یک  روزنامه نگار ایرانی  برای   گروهی  امریکایی  سخرنانی   کنم . چند تن  از دوستان  
ایرانی ام  که  عضو این  باشگاه  شده اند و برای  نزدیکی  و دوستی  ایرانی  و امریکایی   کوشش  
می کنند،  گهگاه  سخرنانان  ایرانی  را به  این  جمع  می خوانند. لیال دوستم ،  که  مرا به   گروه  خود 
معرفی   کرده  اس���ت ، از من  خواس���ته  بود در مورد برخورد دو فرهنگ  شرق  و غرب  حرف  
بزنم .  کار س���اده ای  نب���ود ویل  باالخره  زور خود را زدم  و پ���س  از یکی  دو هفته  مطالعه  و 

جمع آوری  اطالعات  چیزکی  نوشتم  و رفتم .
در سخنانم ، با اشاره  به  خوب  و بد زندگی  در امریکا، چنني  نتیجه   گرفتم   که  در این  سرزمني ، 
اگر مهاجران  هویت  و فرهنگ  خود را فراموش   کنند دچار سردرگمی  خواهند شد. سپس  با 
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اشارۀ  انتقادآمیزی  به  آن   گروه  از ایرانیان   که  به کلی  جذب  فرهنگ  میزبان  شده اند و  گذشته  و 
هویت  خود را از یاد برده اند، صحبت  خود را  که  با بیت  معروف  خواجه  شریاز:

سال ها دل  طلب  جام  جم  از ما می کرد      آنچه  خود داشت  ز بیگانه  تمنا می کرد
آغاز  کرده  بودم  با نصیحت  مشهور سعدی :

کهن  جامۀ  خویش  پریاسنت       به  از جامۀ  عاریت  خواسنت 
به  پایان  رساندم .

رئیس  روتاری   کالب   که  پریمردی  امریکایی  بود، به  جای  سپاسگزاری  از زحمات  بنده ! در 
حایل   که  از انتقادهایم  به هیچ روی  خشنود به  نظر نمی رسید، موعظۀ  باالبلندی  را شروع   کرد 
و در رد نظریات  این  جانب  سخنان  غرایی  ایراد نمود! عاقبت  نتیجه   گرفت   که : »امریکا یک  
دیگ  هفت جوش  )Melting pot( اس���ت . وقتی  به  درون  آن  ریختی  باید با بقیه  مخلوط  
ش���وی  و آش���ی  را بسازی   که  از ترکیب  همۀ  مواد ساخته  شده  اس���ت  ویل  هیچ یک  از آن ها 

نیست !«
می خواس���تم  به  فرضیۀ  موزائیک  )Mosaic Theory(  که  روز قبل  در  کتابی  خوانده  بودم ، 
اش���اره   کنم  و حرف هایش  را رد  کنم  ویل ، برای  اینکه  دوستان  دیگر ایرانی ام  را بیش  از این  
نرنجانم  و نزد رئیس  ناراحتش���ان  نکنم ، سپاسی   گفتم  و سر جایم  نشستم . لیال از سخرنانی  
خوشش  آمده  بود ویل  به گمانم  نتوانستم  توقع  بقیۀ  دوستان  را برآورده  سازم ، چون  یک  دست  

خشک  و خایل  هم  به  بنده  ندادند. چه   کنم ، حریف  زبان  درازم  نمی شوم !

شنبه  22 آوریل  1989
امروز در بیستمني  س���الگرد روز جهانی  نجات  زمني ، تنها یک  هزار نفر در نیویورک  و در 
مقابل مقر سازمان  ملل   گرد هم  آمدند تا صدای  اعرتاض  خود را بلند  کنند و ترس  و نگرانی  
خویش  را دربارۀ  خطر انهدام   کرۀ  خاکی  -در اثر بی توجهی  بش���ر- به   گوش  بقیه  برسانند. 
امسال ،  که  بدرفتاری  بشر با  کرۀ  زمني  بیش  از هر زمان  دیگر مسئلۀ  از بني  رفنت  منابع  طبیعی ، 
ازدیاد آلودگی  آب ها، خش���ک  شدن  جنگل ها و اشباع  هوا از  گازهای  سمی  را جدی   کرده  
اس���ت ، انسان ها  کمرت از هر س���ال  دیگر آمده  بودند. اغلب   گزارش���گران  و ناقدان  مسائل  
اجتماعی  این  را یک  هشدار جدی  به  حساب  آوردند وگفتند  که  مردم  نسبت  به  سرنوشت  
خود و نسل های  بعدی ، به طرز محسوسی ، بی اعتنا شده اند. اعرتاض امسال   که  بیشرت جنبۀ  یک  
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شکایت  خصوصی  از  کمپانی  نفتی  اکسان  )Exxon( -به  خاطر حادثۀ  هفته های   گذشته  و 
ریخنت  نفت  در آب های  آالس���کا- را داشت  از این  حد فراتر نرفت . تظاهرات   کم جمعیت  
دیگری  هم  در مقابل   کارخانجات  تولیدی  آی بی ام  )IBM( در شمال   کالیفرنیا انجام گرفت  تا 

به  زباله های  سمی  این   کارخانه  -که  به  آلودگی  خاک  می انجامد- اعرتاض  شود.
من   گمان  می کنم  ما نه  بی اعتنا شده ایم  و نه  ترسمان  ریخته  است . در مقابل  اخبار و  گزارش های 
 متعددی   که  از چپ  و راست ، به   گوشمان  می رسد و هر  کدام  خطری  را هشدار می دهد،  گیج  
و مات  و متحری شده ایم . نمی دانیم   کدام   گوشۀ   کار را بگرییم : نگران  میوه  و سبزی  باشیم ؟ از 
هورمون   گوشت ها برتسیم ؟ از آلودگی  مرغ  و ماهی  وحشت   کنیم ؟ هوای  پر از دود و میکرب  
و ناپاکی  را به  درون ریه ها بفرستیم ؟ از آلومینیوم  و تفالن  و مکروویو دوری   کنیم ؟ روی  پل  
برویم ؟ با هواپیما پرواز  کنیم ؟ بدن  را مقابل  اش���عۀ  ایکس  بگذاریم ...؟ راستی  چه   کار باید 

بکنیم ؟

دوشنبه  24 آوریل  1989
گلدا مایر )Golda Meir(، نخس���ت  وزیر اسبق  اسرائیل ، در یکی  از جلسات   کابینۀ  خود با 
وزرایش  در بارۀ  ازدیاد حمله  به  زنان  در خیابان ها و به  هنگام  ش���ب  صحبت  می کرد و در 
پی  چارۀ  این  مش���کل  بود. وزیری  پیشنهاد می کند قانونی  بگذرانند  که  زنان  -شب ها پس  
از س���اعت  معینی - به  خیابان ها نروند تا جلوی  حم���الت  و احتمااًل تجاوزهای  مختلف  
جنسی   گرفته  شود.  گلدا مایر پاسخ  می دهد: »ویل  این  مردها هستند  که  به  زنان  حمله  می کنند. 
اگر قرار است  مقررات  منع  ورود به  خیابان  در شب   گذاشته  شود، بهرت است  مردها در خانه  

بمانند. در این  صورت  خیابان ها امن تر خواهد بود!«
 ،)Stephanie Rigger( و اس���تف�انی  ریگ���ر )Margaret Gordon(  مارگارت   گ���وردون
نویسندگان  کتاب  ترس  زنانه  -که  اخریاً منتشر شده  است - در یک  پژوهش  تازه  و بنیادی ، 
نش���ان  داده اند  که  چگونه  طرز فکر و طرز تلقی  مردم  امریکا، در برابر مشکلی  به  نام  تجاوز 
جنس���ی ، شبیه  به  طرز فکر همان  وزیری  است   که  مقررات  منع  عبور و مرور زنان  را پیشنهاد 
می کرد. در امریکا نیز، برای جلوگریی  از وقوع  جرمی  به  نام  تجاوز جنسی  بیشرت مسئولیت  
به   گردن  زنان  است . به  همني  دلیل زنان ، در صورت  مقابله  با چنني  مسئله ای ، دچار عواقب  
عاطفی  روانی  ش���دیدی  می ش���وند و به  طورکلی  به  خاطر ترس  از مقابله  با آن ، از شرکت  
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در بس���یاری  از فعالیت های  عمومی  و اجتماعی  خودداری  می کنن���د. در این   کتاب  -که  
مجموعه ای  از  گفتگوها و مصاحبه های  مختلف  با چهارصد زن  و مرد است - پاسخ دهندگان  
زن  اعرتاف  می کنند  که  برای  حفظ  خود، از بسیاری  فعالیت ها چشم  می پوشند، دائم  به  خطر 
حمالت   گوناگون  ناگهانی  در خانه  و خیابان  و آسانسور و پارکینگ  فکر می کنند در حایل   که  

برای  مردان ، این  یک  مسئله  یا مشکل  اصلی  به  شمار نمی رود.
جالب  است ! خالف  را مردان  می کنند، جریمه اش  را زنان  باید برپدازند. به  این  می گویند 

عدالت !

سه شنبه  25 آوریل  1989
دیروز، چهل  و نهمني  س���الگرد تأسیس  رادیو در ایران  بود و امروز پنجاهمني  سال  تأسیس  
تلویزیون  در امریکا. چه  تقارن  جالبی ، آن  هم  برای  یک  ایرانی   که  در امریکا به  سر می برد! 
دیروز یک  حال  و هوا داش���تم  و امروز حال  و هوایی  دیگر. من  هرگز روز چهار اردیبهشت  
-سالگرد تأسیس  رادیو ایران - را از یاد نمی برم ، دلیلش  را هم  نمی دانم . هر سال ، این  روز 
را مثل  سالگرد تولد یکی  از نزدیکانم  به  یاد می آورم  و با مرور خاطرات  بچگی  و نوجوانی ام  
-که  بسیار با رادیو  گره  خورده  است - صفا می کنم . به  یاد صبحی  می افتم ، قصه گویی   که  
تمام  داستان های  دوران  کودکی ام  را از زبان  او شنیده ام . به  یاد فریربز امریابراهیمی  می افتم   که  
با داستان های  تخیلی   کرات  دیگر، رؤیاهای  نوجوانی ام  را پر می کرد. به  یاد ابراهیم  رشیدپور 
می افتم   که  با خواندن   کتاب های  بلندی های  بادگری، ربه کا و داستان های  غربی  از رادیو دو، 
ش���ور و هیجان  جوانی ام  را پر و بال  می داد. به  یاد اسدالله پیمان ، به  یاد سوت  قطار برنامۀ  
بیائید با هم  دنیای  بهرتی  بس���ازیم   که  اولني  آشنایی  من  با روانشناسی  به  شمار می رفت ، به  
یاد روزهای  پرشور جمعۀ  رادیو  که  همۀ  خانواده  را در  کنار هم  با خنده  و شوق  و ذوق  جمع  
می کرد: فروزنده  اربابی  و مس���تجاب الدعوه ، عزجون ، حمید قنربی ، شاباجی  خانم ، آقای  
شنوا، نوذری ، تاجی  احمدی  و بقیه ، یاد مسابقۀ  بیست  سؤایل  و صدای  پرطنني  تقی  روحانی ، 
یاد جواهرکالم  با آن  صدای  شریین  و تعریف های  دوست داشتنی ، یاد دکرت بسیطی ، یاد دکرت 
خوش���قدم ، یاد آقابیژن  و برنامۀ  بچه ها، یاد برنامۀ   گل ها و یک  شاخه   گل  و صدای  مغموم  
روشنک ، یاد راه  شب  و همدم  شبانۀ  غالب  ما و باالخره  یاد مهدی  سهیلی  و برنامۀ  مشاعره  

و اشعاری   که  از این  برنامه  حفظ   کرده  بودم .
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من  و همنسالنم  با رادیو بزرگ  شدیم  اما تلویزیون  را در سنني  نوجوانی  تجربه   کردیم . به  همني  
دلیل  رادیو را بیشرت دوست  داریم . ویل  در امریکا، همسن  و سال های من  نسل  تلویزیون  هستند. 
به هم���ني  دلیل ، هنگامی   که  امروز در برنامه های  مختلف  تلویزیون  و رادیو و در روزنامه ها و 
مجالت از آن  ایام  خوش  پنج  دهۀ  پیش  یاد می کردند، همۀ  اسامی  تلویزیونی  بودند. حال  و 
هوای  یادآوری  ایام   گذشته  و خاطرات  مشرتک ، در امریکایی ها نیز چیزی  بود شبیه  خود ما. 
آن ها نیز اسامی  مجریان  برنامه های  تلویزیونی  پنجاه  سال  پیش  را به  یاد می آوردند، در بارۀ  
آن ها حرف  می زدند و ازخاطرات  خود می گفتند. تقریباً همۀ  آن هایی   که  اسم  می بردند برای  

من  ناشناس  بودند و به  استثنای  یکی  دو تن ، نام  بقیه  را نشنیده  بودم .
مگر نه  اینکه  یکی  از ویژگی های  یک  ملت ،  گذشتۀ  مشرتک  و خاطرات  مشرتک  است ؟ ما 
هرگز امریکایی  نمی ش���ویم ! حتی  اگر جواز شهروندی  را هم  با عزت  و احرتام  به  دستمان  

بدهند.

چهارشنبه  26 آوریل  1989
طی  چند هفتۀ   گذشته ، موضوع  سقط  جنني ، با طرح  پروندۀ  فرجام خواست  ایالت  میسوری  
توسط  دادستان  این  ایالت  در دیوان  عایل   کشور، به  شدتی  داغ  شد و باال  گرفت   که  بسیاری  
از اخبار داخلی امریکا را تحت الشعاع  خود قرار داد. تظاهرات   گروه های  موافق  یا مخالف  
سقط  جنني ،  گروه های  وابسته  به  سازمان های مختلف  حقوق  بشر و حقوق  زن ، راه پیمایی های  
چند هزار نفره  در پذیرش  یا رد قوانني  موجود، این  مسئله  را آن قدر مهم   کرده   که  مقدمۀ  یک  
مبارزه  بني  محافظه کاران  و تندروها واعضای  دو حزب  جمهوریخواه  و دمکرات  شده  است . 
دیدگاه های  مختلف  سیاسی ، اجتماعی ، اخالقی ، فرهنگی  و مذهبی  در رابطه  با سقط  جنني  
با اهمیت  فراوان  تجزیه  و تحلیل  و مطرح  می ش���وند.  گر چه  برای  ما ایرانیان  مقیم  امریکا، 
رویارویی  با این  موضوع  تازگی  ندارد ویل  ش���یوۀ  برخورد با آن  تازه  اس���ت . در  کشور ما و 
بسیاری  از  کشورهای  آس���یایی  )مثل  هند و چني ( سقط  جنني ، در  کنار شیوه های  جلوگریی  
از ب���ارداری  و عقیم   ک���ردن ، یک  راه  حل  برای  مقابله  و مبارزه  ب���ا ازدیاد جمعیت  بود. در 
مقابل ، در  کشورهایی   که  مذهب  و باورهای  مذهبی  بر جامعه  غالب  است  با سقط جنني  -به  
بهانه های  مذهبی - به  شدت  مبارزه  می شود. ویل  در امریکا  که  حکومت  و مذهب  از هم  جدا 
هستند و در هیچ  یک  از شئون ، به  مذهب  اجازۀ  دخالت  در سیاست  داده  نمی شود، این  مسئلۀ 
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 صف بندی   گروه های  مخالف  و موافق  سقط  جنني  شکل  سیاسی  پیدا  کرده  است .
در هر حال ، این  موضوع   کاماًل شخصی  و خصوصی ، بازیچۀ  دست  دو حزب  جمهوریخواه  
و دمکرات  ش���ده  اس���ت  و اعضای  آن  از این  مقوله ، برای  جلب  آرای  مردم  امریکا،  کسب  

محبوبیت  و انتقاد از حریف ، سوءاستفاده  می کنند.
شما را به  خدا زهدان  زنان  را از معرکۀ  مبارزات  سیاسی  بریون  بگذارید!

پنج شنبه  27 آوریل  1989
با تأثر  گفت : »شنیدی  لوسیل  بال  )Lucile Ball( مرد؟ بیچاره !«

گفتم : »بله  شنیدم . خداوند رحمتش   کند  که  هرنپیشۀ  دوست داشتنی  و بزرگی  بود، ویل  چرا 
بیچاره ؟!

جواب  داد: »دلم  برایش  خیلی  سوخت ، بعد از هفت  ساعت  عمل  و یک  هفته  در بیمارستان  
ماندن  آخرش  مرد!«

گفت���م : »خدا  کند  ک���ه  همۀ  مردم  دنیا مثل  لوس���یل  بال  زندگی   کنند و مث���ل  او دارفانی  را 
وداع   گویند. دل  س���وخنت  ندارد! زنی  زیبا، با استعداد، هرنمند  که  در طول  زندگی  هفتاد و 
هفت  سال هاش  قدر دید و بر صدر نشست ، پولدار شد و مشهور، همسر و فرزندان  شایسته ای  
داشت ، بسیار هم  جایزه  و مدال گرفت  و ستایش  شد؛ در سال های آخر عمر و  کهنسایل ، نریو و 
توان  خویش  را در راه   کارهای  خریصرف   کرد و عالوه  بر دنیا آخرت  را هم  برای  خود خرید؛ 
در سال هایی   که  بازی  می کرد، وجودش  شادی  و شعف  و خنده  به  همراه  می آورد؛ زنی  بود 
پرانرژی  و جذاب  و دوست داشتنی  و از همه  مهم تر سالم  و سالمت ؛ چیزی  هم  در حدود ده  
سال  بیش  از متوسط  عمر یک  امریکایی  زندگی   کرد. دیگر چرا دل  سوخنت ؟ آن  قدر هم  آزاده  
بود  که  وصیت   کرد برایش  تشییع  جنازه  و مراسم  یادبود نگریند و مخارجش  را صرف   کارهای  
خری بکنند. این  وصیت نامه  نشانۀ  رضایت  خاطر از زندگی  پرباری  است   که  پشت  سر  گذاشت . 
برای  این  انسان   که  تا یک  هفتۀ  قبل  از سکتۀ  قلبی  سرپا و سالم  بود نباید دل  سوزاند. باید 
آرزو  کرد تقدیر و سرنوشت  و آخر و عاقبت  شمار بیشرتی  از انسان های روی  زمني  این  چنني  
باشد. دلسوزی  را برای  آن   کودکی  نگهداریم   که  در آغوش  مادر از  گرسنگی  و سوءتغذیه  جان  
می سپارد؛ دلسوزی  را برای  آن  جوان  سیاهپوستی  نگهداریم   که  تنها به  جرم  سیاه بودن  محکوم  
به  زندگی  نکبت بار و فقرآلود است ؛ دلسوزی  را برای  آن هایی  نگهداریم   که  استعداد و ارزش  
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و توانایی  انسان  واال شدن  را دارند ویل  اجازه  و امکانش  را پیدا نمی کنند.

جمعه  28 آوریل  1989
بی سوادی  بد دردی  است ، این  واضح  و روشن  است . در این  دوره  و زمانه ، اگر  کسی  سواد 
خواندن  نداش���ته  باشد چه  بدبختی  عظیمی  اس���ت . مثاًل در همني  لوس آنجلس ، یک  آدم  
بی س���واد چگونه  باید زندگی اش  را بگذراند؟ پول  خورد و خوراک  را از  کجا در بیاورد؟ 
چگونه  رفت  و آمد  کند؟ چگونه  نام  ایستگاه  اتوبوس  را بخواند؟ و چگونه  براند  که  جان  خود 

و دیگران  را به  خطر نیندازد؟
اما از طرف  دیگر، خطرات  جانی  با س���واد بودن ، به  خص���وص  اگر با  کمی  -دور از جان  
شما- فضویل  و  کنجکاوی  همراه  باشد، دست   کمی  از بی سوادی  ندارد. خود بنده  را در نظر 
بگریید! من اصالتاً آدم  فضویل  هستم . به  همني  دلیل  خربنگار و روزنامه نویس  شده ام ! دلم  
می خواهد از همه  چیز سر در بیاورم : هر چه  را چشمم  می بینند می خوانم  و هر  کجا نوشته ای  
هس���ت  س���رم  را تویش  می کنم . باالخره  هم  این  فضویل  روزی   کار دست  من  خواهد داد. 
هنگامی   که  رانندگی  می کنم  یا مشغول  خواندن  تابلوهای  اعالنات  ریز و درشت  دو طرف  
خیابان  هس���تم ، یا در حال  حل  معمای  پالک  اتومبیل  جلویی   که  اغلبشان  پیامی  را در خود 
پنهان  دارند یا سرگرم  خواندن  برچسب  روی  سرپ اتومبیل ها )Bumper Sticker(. خداوند 
ش���اهد است   که  چقدر از دست  آن  برچس���ب هایی   که  ریز نوشته  شده اند حرص  می خورم . 
یک  روز در پش���ت  چراغ  قرمز، وقتی  برای  خواندن  برچس���ب  اتومبیل  جلویی ، تا آنجا  که  
می ش���د پیش  راندم  دیدم  رویش  نوشته  است : »اگر نزدیک تر بیایی  می زنی  به  سرپم !« و 
حس���ابی  خیط  شدم . روز دیگر، برچسب  اتومبیلی  را خواندم   که  نوشته  بود: »بیا جلو، بزن ، 
من  عاش���ق  سو  کردن  هستم !« البته  خیلی  از این  نوشته ها جالب  و خنده دار هستند، مثل  آن  
پریمرد مونقره ای   که  سوار یک  جگوار بود و روی  برچسب  پشت  شیشه اش  نوشته  بود: »من  
دارم  ارث  و مریاث  بچه هایم  را خودم  می خورم !« بعضی ها هم  پیام های  انسانی  و سیاسی  و 
اجتماعی  دارند. ویل   گاهی  اوقات   کار از این  هم  باالتر می گرد، چون   کوشش  می کنم  نوشتۀ  
روی  تی شرت  دیگران  را هم بخوانم . چند روز پیش  هنگامی   که  -با جدیت  تمام  و فضولتاً- 
داشتم  نوشتۀ  روی  تی شرت  یک  موتورسیکلت ران  را می خواندم ، طرف  حوصله اش  از  کج  و 
راست   کردن   گردن  من  سر رفت ، از موتورسیکلت  پیاده  شد و  گفت : »بخوان !«  گر چه   کمی  
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از فضویل  خودم  خجالت   کشیدم ، ویل  نوشته اش  بامزه  بود: »ریاضیات  مدرن  یعنی  9=2+2، 
5 تای  دیگر تبلیغات  است !«. داشتیم  از اوتشکر می کردم   که  صدای  بوق  خشم آلود اتومبیل  
عقبی  مرا به  پیش  رفنت  تشویق   کرد. پا را روی   گاز فشار دادم   که  اتومبیل  جاکن  شد و چیزی  

نمانده  بود به  جلویی  بخورد. خدا آخر و عاقبت  این  فضویل  را به  خری  کند!

شنبه  29 آوریل  1989
گابریل   گارسیا مارکز، نویسندۀ  مشهور  کلمبیایی  و برندۀ  جایزۀ  نوبل  ادبیات ، قوانني  احرتام  به  

قهرمانان  تاریخی  را شکست  و پریوان  این  عقیده  را علیه  خود بسیج   کرد.
ربرتو بالندیا )Roberto Belandia(، رئیس  آکادمی  تاریخ   کلمبیا، روز پیش  به  آخرین  نوول 
 مارک���ز به  نام  ژنرال  در ُنه توی  خویش  )General in his labyrinth( رس���ماً اعرتاض   کرد 
و  گفت :»مارک���ز از تاریخ  برای  از بني  بردن  حیثیت  نظام  ما و قهرمانانمان  بهره برداری   کرده  

است . این  یک   کتاب  ضد میهنی  است .«
کتاب  ژنرال  در ُنه توی  خویش  به  قلم   گارس���یا مارکز -که  در ماه  مارس  منتشر شده  است - 
 )Liberator(  بزرگ ترین  قهرم���ان  و ناجی )Simon Bolivar( دربارۀ  س���یمون  بولی���وار
امریکای  جنوبی  اس���ت . نویسنده  در این   کتاب ، قهرمان  بزرگ  را با جمالتی  چون  »پیش  
پا افتاده ای   که  دهانش  بوی  بد می داد و معده اش  پرگاز بود.« یا »هذیان گو و دیوانه ای   که  
همه   کلمبیایی ها از او فراری  بودند.« و »کسی   که  بیماری  جسم ، از دست  دادن  افتخارات  و 

مرگ  رویاها به  شدت  سرخورده اش   کرده  بود.« سخن  می گوید.
گر چه  این   گوش���ه های  زندگی  بولیوار ناشناخته  نبودند، ویل  هرگز در بارۀ  آن ها حرفی  زده  
 Francisco( نمی شد و در بارۀ  زنبارگی  و رقابت  سختی   که  بني  او و فرانسیسکو س�ان تان��در
Santander(، قهرمان  دیگرکلمبیایی ، وجود داشت  تقریباً سکوت  می شد. ویل   گارسیا مارکز 

نویس���ندۀ  رمان  مشهور صدسال  تنهایی  )One hundred years of solitude(، آگاهانه  و 
مشروح  از همۀ  این ها سخن  رانده  است .

البته  رئیس  آکادمی  تاریخ   کلمبیا در این  مخالفت  تنها نیست . به   گفتۀ  مدیر روزنامۀ  ال  تیمپو 
)El Tiempo(، از هر ده  نفری   که  در بارۀ  این   کتاب  نظر می دهند، هش���ت  نفر عصبانی  و 

مخالفند. ویل  مارکز همۀ  این  اعرتاض ها و س���ؤال ها را با یک  جمله  پاس���خ  داد: »درآمد 
حاصل  از فروش  این   کتاب  به  تأس���یس  یک  بنیاد برای  پژوهش  و مطالعه  و دوباره نویسی  
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تاریخ  واقعی   کلمبیا اختصاص  داده  خواهد شد.«

دوشنبه  اول  مه  1989
در میان  دوس���تان  و آش���نایانم  چند روانش���ناس  و روانپزشک  نیز هس���تند. من  همواره  از 
فرصت هایی   که  برای   گپ  زدن  و  گفتگو با آن ها پیش  می آید اس���تقبال  می کنم . بر خالف  
همۀ   کسانی   که  به  هنگام  برخورد حال  خودشان  را می پرسم ، از این  دوستان  متخصص  حال  
دیگران  را می پرسم  و آن ها نیز با این  شیوۀ  سؤال  آشنایی  دارند. آن ها می دانند هنگامی   که  
می پرس���م : »حال  ما چطور اس���ت ؟« منظ���ورم  جامعۀ  ایرانیان  لوس آنجلس  اس���ت . این  
یک  پرس���ش  و آمارگریی  غریرس���می  است  ویل  هر بار، در پاس���خ  هر یک  از آنان ، نکات  
و آگاهی های  جالبی  می یابم . امروز هنگامی   که  از هما دوس���ت  روانشناس���م  حال  ایرانیان  
لوس آنجلس  را پرسیدم ، با تأسف  سری  تکان  داد و  گفت : »بسیار بد، بسیار بد!« و در مقابل  
تعجب  من  ادامه  داد: »... تعداد مراجعان  به  من  و سایر همکارانم  روز به  روز بیشرت می شود. 
این   گونه   که  ما حس  می کنیم ، روابط  و اوضاع  و احوال  حاکم  بر خانواده های  ایرانی  چندان  
رضایت بخش  نیست . درگریی  بني  زن  و شوهرها هر روز بیشرت می شود. زنان  و مردان  مرتب  
از ه���م  فاصله  می گریند، حرف  یکدیگ���ر را نمی فهمند و نمی توانند با هم  ارتباط  صحیح  
برقرار  کنند. نوجوانان  مشکل  بزرگ  خانواده ها شده اند و -با عصیان  و سرکشی - به  آنچه  
برای  پدر و مادرها محرتم  و با اهمیت  است  پشت  پا می زنند.  کوچک ترها به   کلی  با فرهنگ  
و زبان  و بیان  فارسی  بیگانه اند و جوانان  روابط  اجتماعی  بني  دخرت و پسرهای  امریکایی  را 
به  شیوۀ  سنتی  ایرانی  ترجیح  می دهند. خالصۀ   کالم  اینکه  نوعی  سرگشتگی  یا سرخوردگی  
در بیشرت ایرانی ها پیدا شده  است   که  ما به  عنوان  روانشناس  یا روانپزشک  از قبل  در انتظارش  
بودیم  و می دانس���تیم  دیر یا زود سراغ  جامعۀ  ایرانیان  مهاجر خواهد آمد. این  دورۀ  سخت  
و بس���یار حساسی  است . امیدواریم  ایرانی ها،  که  انسان های  باهوش  و دقیقی  هستند، آن  را 

سرسری  نگریند و با  کوشش  الزم  از  کنار آن  به  سالمت  رد شوند.«

نگاه  نگران  دوست  روانشناس  من  با خوشبینی  بیانش  چندان  هماهنگی  نداشت .  گویا آنچه  
را  که  به  عنوان  یک  آرزوی  شریین  بر زبان  می آورد، چندان  هم  باور نمی کرد.
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سه شنبه  2 مه  1989
در میان  هزاران  انجمن  ریز و درش���ت  امریکایی ، انجمنی  ه���م  به  نام  انجمن  آیندۀ  جهان  
برای ارزیابی  و پژوهش  در مورد امکانات  آینده  وجود دارد. این  انجمن  نش���ریه ای  دارد به  
نام  آینده نگر )The Futurist(  که  حاوی  پیش بینی ها، تخیالت  و برنامه هایی  اس���ت   که  در 
آینده  عملی  خواهند شد. در آخرین  شمارۀ  این  نشریه ، پیش بینی هایی  در مورد اخرتاعات  و 
اکتشافات  ربع  قرن  آینده  شده   که  جالب  و خواندنی  است . البته  نویسنده  معتقد است   که  این  
نکات  پیش بینی  نیستند و با توجه  به  روند پیشرفت های  علمی  و تکنولوژیک ، می توان  به  

قطعیت  این  نتایج  مطمئن  بود.
به  عنوان  مثال  در اولني  دهۀ  قرن  بیست  و یکم ، اتومبیل ها بیشرت از پالستیک  ساخته  خواهند 
شد و عمر اتومبیل  به  طور متوسط  به  بیست  و دو سال  می رسد؛ در سال  2007 سازمان  ملی  
فضایی  امریکا )NASA( یک  پایگاه  در  کرۀ  ماه  خواهد داشت  و انسان هایی از  کشورهای  
مختلف  در آن  خواهند زیست ؛ در اوایل  قرن  بیست  و یکم  پنجاه  و دو درصد از مردم  جهان  
در شهرها زندگی  خواهند  کرد و این  رقم  در اواخر قرن  به  نود درصد خواهد رسید. در این  
نشریه  همچنني  پیش بینی  شده  است   که  ظرف  چند سال  آینده ، یک  بحران  اقتصادی  جهانی  
به  وقوع  خواهد پیوست . در پنجاه  سال  آینده  سرعت  معدوم  شدن  و انقراض  نسل  بعضی  
از حیوانات  و  گیاهان  به  ده هزار نوع  در سال  خواهدرسید، به  طوری   که  هر ساعت  نسل  یک  
نوع  حیوان  یا  گیاه  روی   کرۀ  زمني  منقرض  می شود و این  نتیجۀ  مستقیم  از بني  رفنت  جنگل ها 

در مناطق  استوایی  است .

آیا همۀ  آنچه  در ربع  قرن  یا نیم  قرن  دیگر اتفاق  خواهد افتاد، به  این  سادگی  قابل  پیش بینی است ؟ 
بیشرت عجایب  و اخرتاعات  شگفت آور قرن  بیستم  به  ذهن  انسان  قرن  نوزدهمی  خطور هم  
نکرده  بود. البته  انسان  همیشه  آرزوی  پرواز داشت ، همواره   کرۀ  ماه  را با اعجاب  می نگریست  
و هوای  رفنت  به  ماه  را در سر می پروراند، ویل   کدام  انسان  قرن  نوزدهمی  پیش بینی  تلویزیون ، 
لیزر، پیوند اعضا، انرژی  اتمی  یا  کمپیوتر را می کرد؟ به  همني  دلیل  نیز من  حتم  دارم  -در ربع  
قرن  یا نیم قرن  آینده - انسان ها به  چیزهایی  دسرتسی  پیدا خواهند  کرد  که  به  مغز بشر امروز نیز 

خطور نکرده  است . باید زنده  ماند و دید.
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چهارشنبه  3 مه  1989
پری  صابری   کارگردان  و نویسنده ، دوست  نازنینی   که  مدتی  است  به  ایران  بازگشته  و در آنجا 
زندگی  می کند، برای  اولني  بار پس  از مدت ها بی خربی  برایم  نامه  داده  اس���ت . نامه اش  را 

چندین  بارمی خوانم . پر از حرف  است ، بیشرت به  یک   گزارش  می ماند:
همای  بسیار عزیزم 

فکر نکنی  از یادم  رفته ای  یا اینکه  دوستان  را رها  کرده ام  و رفته ام  و بی وفایی  پیشه   کرده ام  نه ! 
فقط  نمی دانم  چرا نوشنت  آن  قدر برایم  سخت  بود. شاید هم  حضور زنده  و عکس العمل های  
آنی  هنوز از یادم  نرفته  بود و برای  حضور یک یک  دوس���تانم  دلتنگ  بودم . چقدر س���فر و 
جابه جا شدن  واز جا  کنده  شدن  مشکل  است . ویل  از ابتدای  خلقت ، همینطور در سفریم ، 
می رویم  و می رویم . به کجا؟ نمی دانم . مادرت  می رود، پدرت  می رود، دوس���تان  و آشنایان  
می روند و تو  گیج  و مبهوت  در راه  س���فر نیمه تم���ام  می مانی ، تالش  می کنی ، در بغرنجی  
افکار و آرزوهایت  دست  و پا می زنی . من  هم  به طریقی  در وادی  هرن دست  و پا می زنم ... 
می نویسم ...  کارگردانی  می کنم ... به  دل  جمع  می روم ، تنها می مانم . به  تنهایی  یک  پنجره   که  

وسعت  جهان  را دارد.
چندی  پیش  وسوسۀ  افکار سهراب  سپهری  وادارم   کرد نمایشنامۀ  من  به  باغ  عرفان  را به  روی 
 صحنه  بربم . بعد از س���ال ها دوری  از صحنه های  ایران ، دوباره  چراغ های  تاالر وحدت  یا 
رودکی  بر ما روشن  شد. مردم  تشنه  و مشتاق ، سوز و سرمای  سخت  زمستان  را به  تن  خریدند 
و با استقبایل  حریت انگیز به  ما  گرمی  بخش���یدند. زود  گذشت ، خیلی  زود... ویل  همني   که  
هفده  ش���ب  متوایل  از  گوشه  و  کنار و شهرس���تان ها آمدند و با حضور  گسرتدۀ  خودشان  در 
صندیل ها و راهروها و بالکن ها -نشسته  و ایستاده - محفل  ما را  گرم   کردند، امید بسیاری  در 
دل هامان  رخنه   کرد! من  با همان   گرما دوباره  مشغول  نوشنت  فیلمنامه ای  هستم   که  شاید روزی  
به  فیلم  تبدیل  شود! در ضمن  مصیبت  بیژن  و منیژه  سخت  مشغولم   کرده  است . در باره اش  
فکر می کنم  و می نویسم . وقتی  با غول های  مستقر شده  در فرهنگ  قومی ات  مواجه  می شوی ، 
سر به  زیر می شوی ، دست  و پایت  را جمع  می کنی  و می ترسی ! و نمی دانی  سکوت ، برحق  
است  یا جسارت ! ویل  زنان  قوم   گرفتار من  اشارات  مستقیمی  دارند  که  جسورند و شجاع  و 

سرسخت ...
جای  تو خایل  اس���ت . دلم  برای  همۀ  شما تنگ  شده  است  و هنوز هم  نمی دانم   کجا باشم  
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درس���ت تر است . وقتی  در انبار آرش���یو لباس  تاالر رودکی ، در جستجوی  لباس های مورد 
نیاز نمایش  پرس���ه  می زدم ، انگار انگشتان  ظریف  هما پرتوی  هدایتم  می کرد و او را در آن  
تاریکخانۀ  پر از  گنج ، لحظه  به  لحظه  می دیدم . شاید هم  مجموع  دلتنگی ها برای  دوستانم  
و بخصوص  پس���ر و دخرتم  مرا دوباره  راهی  آن  دیار بکند و خیلی  زود ش���ما را دوباره  و از 

نزدیک  ببینم . به  امید دیدار و با ارادت  وسالم  فراوان  برای  تو و همۀ  دوستان .
                                                                                                   پری 

پنج شنبه  4 مه  1989
امروز در س���الن  اپرای  شهر سیاتل ، بیش  از س���ه  هزار تن  شاهد یکی  از هیجان انگیزترین 
 صحنه هایی  بودند  که  لبخند بر لب  و اش���ک  بر چشمانش���ان  آورد. ماجرا به  یک  خوانندۀ  
اس���پانیویل  اپرا به نام  حوزه   کارراس  )Jose Carreras( مربوط  می ش���د و بی ش���باهت  به  
یکی  از داس���تان های  اپرا نبود: حکایت   کوشش  و استقامت  یک  هرنمند ارزنده  در مقابلۀ  
 با بیماری  مرگ آور س����رطان  خون . ح����وزه   کارراس  -که  پ���س  از لوچی��انو پ��اواروتی  
)Luciano Pavaroti( و پالسیدو دومینگو )Placido Domingo( یکی  از مشهورترین  

خوانندگان  تنور )Tenor( اپ��رای  جهان  اس���ت - در اواخر سال 1987 به  بیماری  لوکیمی��ا 
)Leukemia( ی���ا نوعی  س���رطان  خون   کمیاب  دچار ش���د و پزش���کان  به   کل���ی  از او قطع  

امید  کردند.  کارراس ،  که  در آن  زمان  در شهر خود بارسلون  به  سر می برد، با قاطعیت  اعالم کرد 
نمی خواهد بمرید و با این  بیماری  به  مبارزه  بر خواهد خاست . سپس  با مراکز مختلفی  تماس گرفت  
و نهایتاً مصمم  شد به  مرکز پژوهشی  سرطان  فرد هاچني سون  )Fred Hutchinson( واقع  در 
س���یاتل ،  که  شیوۀ  پیشرفتۀ  پیوند مغز اس���تخوان  در آن  انجام  می شد، برود. چهارده  ماه  قبل ، 
هنگامی   که  پزش���کان  او را از آن  مرکز پزش���کی  مرخص   کردند و بهبود  کامل  او را وابسته  
به   کوشش  و خواستۀ  خود وی  دانستند، حوزه   کارراس  قول  داد  که  -هر چه  زودتر و در نهایت  

سالمت - به  سیاتل بازگردد و در یک  برنامۀ  جمع آوری  پول  برای  این  مرکز آواز بخواند.
امش���ب   کارراس  ب���ه  قول  خود عمل   کرد و ب���رای  اولني  بار -پس  از آنکه  آثار س���رطان  از 
بدنش  کاماًل پاک  شده  است - در سیاتل  اپراهاوس  )Seattle Opera House( برنامه ای  

اجرا  کرد و عواید حاصل  از آن  را به  مرکز پژوهشی  سرطان  فرد هاچني سون  اهدا  کرد.
خوانندۀ  تنور چهل  و دو ساله ،  که   کمی  رنگ  پریده  به  نظر می رسید، در طول  اجرای  برنامه ، 



هما سرشار 294

چندین  بار از سوی  تماشاگران  مورد تشویق  فراوان  قرار  گرفت  و از نو جانی  دوباره  یافت . 
امشب  او زیباترین  و هرنمندانه ترین  اجرای  زندگانی اش  را روی  صحنه  برد، آواز پریوزی  سر 

داد و به  زندگی  سالمی  دوباره   گفت .

جمعه  5 مه  1989
من  از این  جناب  سرهنگ  الیور نورت  )Oliver North( هیچ  خوشم  نمی آید. از اول  خوشم 
 نمی آمد، حاال هم  خوشم  نمی آید. از رأی  هیأت  منصفۀ  دادگاه  نیز،  که  از دوازده  مورد اتهام  

او تنها سه  اتهام  را پذیرفتند و در ُنه  مورد او را تربئه   کردند، بیشرت بدم  آمده  است .
من  همواره  فکر می کردم  لقب  قهرمانی  به  س���ادگی  به   کسی  داده  نمی شود و هر  که  قهرمان  
خوانده  می شود باید خیلی  استثنایی  و واال باشد. البته  از روزی   که  عقل رس  شدم  و اطرافم  
را  کمی  کنجکاوانه تر نگریستم  متوجه  این  نکته  شدم   که  قهرمانی  نیز یک  سکۀ  دو روست . 
یعنی  برای  اینکه  تو قهرمان  یا فرشتۀ  نجات  یک  ملت  بشوی ، باید ضد قهرمان  یا شیطان  ملت  
دیگر  گردی . با وجود این  هرگز ارج  و قرب  قهرمان  تا این  حد برایم  نازل  نشده  بود. به راستی  
عجب  روزگاری  است ! ببینید چگونه  راست  راست  جلوی  چشم  من  و شما و میلیون ها انسان  
دیگر  کرۀ  خاکی ، یک  دالل اسلحه  -یعنی   کسی   که  به   گروهی  اسلحه  می فروشد تا انسان هایی 
را بکشند، سپس  از آن ها پول  می گرید تا به   گروه  دیگری  اسلحه  بدهد  که  آن ها هم  در  گوشۀ  
دیگر دنیا تعداد دیگری  را بکشند- به  جای  اینکه  مجازات  شود لقب  قهرمانی  می گرید و از 
رئیس جمهور و سناتور  گرفته  تا مردم  عادی  به  حمایت  از او بر می خیزند!  گویی  جناب  نورت  
و همکارانش  بني  حکومت  ایران  و مخالفان  رژیم  نیکاراگوئه  نقل  و نبات  پخش   کرده اند. 
هیأت  منصفه  هم  تمام  این  موارد را نادیده  می گرید و برای  اینکه  حسابی  ادای  دمکراسی  
را در آورد، او را به خاطر پذیرفنت  یک  دس���تگاه  سیستم  ایمنی  از یکی از طرف های  معامله  
-به عنوان  هدیه  یا رشوه - و پاره   کردن  اسناد دولتی  و دروغ   گفنت  به   کنگره  به  اشد مجازات  
یعنی  ده  سال  زندان  و هفتصد و پنجاه  هزار دالر جریمۀ  نقدی  محکوم  می کند. جدًا  که  این  

اشد مجازات  است !
مسئوالن  اصلی  ماجرا هم  دست  و دهانشان  را شسته اند و  کنار نشسته اند. من   که   گمان  نمی کنم 

 سرهنگ  نورت  اصاًل یک  روز هم  زندانی  بکشد. حاضرم  شرط  ببندم !
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شنبه  6 مه  1989
از روزی   که  س���ر و صدای  دو دانش���مند امریکایی  دانش���گاه  یوتا )Utah(، یعنی  استانلی  
پون���ز)Stanley Pons( و مارتني  فالیش���من  )Martin Fleishman(، درآمده  اس���ت   که  
می توانند ترکیب  و اتحاد هسته های  اتمی  را در حرارت  پائني  امکان پذیر سازند، چه  خوشحایل  
و رضایت  خاطری  به  اینجانب  دست  داده  است !  گمان  نمی کنم  خرب هیچ  اخرتاع  و اکتشافی  
در سال های اخری می توانست  تا این  حد موجب  انبساط  خاطر شود. واخ   که  به  دست  آوردن  
انرژی  فراوان  و بسیار ارزان  و رایگان ، از طریق  یک  عمل  شیمیایی  )یعنی  ترکیب  هسته های  
اتم  هیدروژن  س���نگني (  که  تا به  حال تصور می شد جز در حرارت های  جهنی  مثل  حرارت  
خورشید امکان پذیر نیست ، چه  تغیریاتی  درسراسر دنیا به  جود خواهد آورد!!! اگر این  ادعا 
درست  باشد -که  خدا  کند درست  باشد- منبع اصلی  تولید انرژی  جهان  امروز، یعنی  نفت ، 
بی ارزش  می ش���ود. در نتیجه  چشم  طمع  بسیاری  از  کشورهای  صنعتی  جهان  از  کشورهای  
صاحب  نفت  برداشته  می شود و دیگر از این   کشورها، به عنوان  بازیچه ای  برای  بهره برداری  
اقتصادی ، سوءاستفاده  نخواهد شد. یعنی  به  زبان  ساده ،  کشورهایی  چون   کشور ما را به  حال  

خود خواهند  گذاشت  و هر چند سال  یکبار برنامه ای  را در آن  مناطق  پیاده  نخواهند  کرد.
البته  خودم  می دانم   که  این  نتیجه گریی  و تفسری می تواند ساده لوحانه  و خوشبینانه  تلقی  شود، 
ویل  دلم  می خواهد همچنان  با هیجان  در انتظار نتایج  هیاهوی  حاصل  از مسئلۀ  ذوب  اتمی
Nuclear Fusion، بمانم  و  گرچه  انسانی  سیاسی  نیستم ، از سر تفنن  تفسریی  هم   کرده  باشم .

یکشنبه  7 مه  1989
زن  و شوهر جوان   کمی  دیرتر از بقیه  رسیدند. زن  آخرین  ماه های  بارداری  را می گذراند و به  

آهستگی  و سختی  راه  می رفت . فرزند اولشان  بود و بسیار هیجان  داشتند.
یکی  از دوستان  پرسید: »اولرتا ساند )Ultra sound(  کردی ؟«

دیگری  پرسید: »میدونی  بچه  چیه ؟«
م���ادر جوان  جواب  داد: »نه ،  گفتم  نگه . تنها بخش  خوب  حاملگی  اینه   که  آدم  ندونه  بچه  

چیه  - دخرت یا پسر.«
مادر دخرت  گفت : »چه  فرقی  می کنه ؟ بچۀ  اول  هر چی  می خواد باشه !«

با این  جمله ، بحث   گرم  و داغی  آغاز شد. راستی  فرق  می کند؟ پسر بهرت است  یا دخرت؟ بچۀ  
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اول  پسر باشد چه  فوایدی  دارد؟ اگر دخرت باشد چطور؟
تعداد طرفداران  پسر خیلی  بیشرت بود. آن هایی   که  دخرت را ترجیح  می دادند در اقلیت  قرار  گرفته 
 بودند. ایوب  خان   که  با دخرت میانۀ  خوشی  ندارد -و بر سر این  موضوع  بارها با هم  جر و 
بحث کرده ایم - باز سر درددلش  باز شد و به  زن  باردار  گفت : »اگر دخرت زاییدی  به  من  خرب 

نده ، هیچ  خوشم  نمیاد!«
باورم  نمی شد این  بحث  در میان   گروهی  افراد تحصیلکردۀ  امروزی  درگری است . ویل  واقعیت 
 داشت . هنوز  کسانی  هستند  که  نمی توانند به هیچ روی  با داشنت  دخرت  کنار بیایند. برای  اینکه  
قضیه  را خاتمه  دهم  رو به  پدر آینده   کردم  و  گفتم : »فرقی  نمیکنه ، بچه  سالم  باشه ، هر چی  

می خواد باشه ! مگه  نه ؟«
پدر آینده  چشمکی  زد و  گفت : »بله ، فرقی  نمیکنه ، بچه  سالم  باشه ، هر چی  میخواد باشه ...« 

بعد سینه اش  را صاف   کرد و ادامه  داد: »ویل  پسر باشه !«
خنده  روی  لبانم  خشک  شد.



به  ژاله  بصریی 

باد و آتش 

              عشق   گوید: راست  می گویی  ویل  از خود مبنی 
                                         من  چو بادم ، تو چو آتش ، من  ترا انگیختم 

موالنا

م���ا ایرانی ها همواره  همۀ  پدیده های  جهان  را به گونه ای  با چهار عنصر طبیعت  -آب ، باد، 
خاک  و آتش - همسنگ  می کنیم  و برای   کنش  و واکنش های  مختلف  تعبریهای  شایسته ای  
می یابیم . برای  من ، رابطۀ  بني  زن  و مرد در مقام  همس���ری  و همبالینی  یا در مقام  عاش���ق  و 
معش���وق ، نمادی  از رابطۀ  تنگاتنگ  آتش  و باد است . با نگرشی  به  فرهنگ  غالب  و الهام  
از س���نت  رایج  جامعۀ  خودمان ، می توان  مرد را به  آتش  و زن  را به  باد تش���بیه   کرد: آتش  و 
بادی   که  در هم  می آمیزند تا زبانه  بکشند وگرمی  و روشنی  بدهند. زن  در پایگاه  عنصر باد، با 
توانایی های  غری قابل  انکاری   که  در وجودش  نهفته  است ، می تواند  گاه  غرش  سهمگني  طوفان  

باشد،  گاه  چرخش  جانبخش  و هستی بخش   گردباد شود و  گاه  وزش  رقص گونۀ  نسیم   گردد.
اگر زن  طوفان  شود و به  جان  آتش  افتد –در دم  و بی محابا- چنان  به  خروشش  می آورد  که  
هرمش  تر و خش���ک  را یکجا می سوزاند و حاصلی  جز خفه  شدن  آتش  و به  جای  ماندن  
خاکسرت نمی دهد. زن  اگر نسیم  باشد و از  کنار آتش  بگذرد، ولوله ای  در آتش  نمی افکند  که  
هیچ ، از  گرمای  آن  نیز جان  می گرید و از نریوی  آن  یارای  زندگی  می یابد. ویل  اگر  گردبادی  
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مس���اعد  گردد، به  دور آتش  حلقه  می زن���د، آن  را افروخته  می کند، درش  می پیچد و لهیب  
شعله هایش  را با خود به  باال می کشاند.

زن  طوفانی  را  کمرت مردی  می خواهد، چون  توان  مقابله  با او را ندارد. زن  نس���یمی  و اثریی  
راگروهی  از مردان  دوس���ت  می دارند چون  وزش  آرام  نس���یم ، روزگارشان  را  گرچه  شریین  
نمی کند، تلخی  هم  به  هم���راه  ندارد. ویل  آن  معدود زنانی   که  آگاه  به  نریو و توان  خویش ، 
آتش  وجود خود را  گداخته تر می کنند و به همراه  خود حرکت  و پرواز را به  ارمغان  می آورند 
موجوداتی  استثنایی  هستند  که  نادر و  کمیابند. آن   که  می داند  کیس���ت  و چه  در درون  دارد، 
آن   که  می داند اگر بخواهد قادر است  خود را برپوراند ویل  این  همه  را در برانگیخنت  دیگری  
به کار می گرید، آن   که  می داند چگونه  از قدرتی   که  می تواند با لغزش���ی  مخرب  باش���د و با 
لرزشی   کاستی زا، سازندگی  بیافریند، یک  انسان  عادی  نیست . آن   که  از خود بگذرد تا دیگری  
را جان  دهد، همیش���ه  و همه  جا یافت  نمی شود. اشتباه  نکنید! این  ایستایی  و پس رفتگی  
نیس���ت  -که  من  در زندگی  هرگز با آن  س���ر آشتی  نداشته  و ندارم - این  از خودگذشتگی ، 

بی نیازی ، ایثار و فناپذیری  است .
مردانی   که  در طول  زندگی  خویش  چنني  پیوندی  را تجربه  می کنند، به راس���تی  بخت یارانی  
هستند  که  معدودیشان  قدر عافیت  خویش  را نمی دانند، بسیاری  نیز  که  می دانند -به حکم  

سنت  رایج  وفرهنگ  شرقی - به  روی  خود نمی آورند ویل  منکر آن  نیز نمی توانند بشوند.
بسیاری  از مردان  ما چنني  زنانی  در  کنار خویش  دارند: زنانی  با قدرت  و صالبت   گردباد  که  
-به حکم  عاش���ق  بودن - همۀ  نریو و توان  خویش  را در جان  همراه  خود می دمند تا آتش  
وجود وی  را شعله ورتر  کنند. این  زنان ، جانانه  عشق  و محبت  را به  پای  مرد خود می ریزند 
تا از او موجودی  بس���ازند  که  قادر باشد روشنی  و  گرما دهد و شمع  محفل   گردد. این   کاری  

است   کارستان !
زنی  این چنني ، همۀ  پریوزی های  عالم  را برای  مردش  طلب  می کند، از محبوبیت  وی  سرافراز 
می شود، به  او حسادت  نمی کند، با غرور و سربلندی  از مرد خود می گوید و پریوزی  او را 
به  شادی  می نشیند. اگر این  انتخاب  آگاهانه  از قدرت  و توان  زن  سخن  نمی گوید پس  از 

چه  می گوید؟
قدر این  ابرزنان  عاشق  را -که  خود توانایی  پیشرفت  و رشد دارند ویل  همه  نورند و می تابند، 
همه  ایثارند و می بخشند و در تمام  عمر در سایۀ  دیگری  باقی  می مانند- باید بسیار دانست .
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ای   کاش  مردان  عاشق  نیز چنني  باشند!
دوشنبه  8 مه  1989

دوشنبه  15 مه  1989
 Social Security  Officeبه  همراه  دوستی  و برای  انجام   کاری  به  ادارۀ  بیمه های  اجتماعی
رفت��ه ایم . از قبل  می دانیم  اگر  گذر  کسی  به  این  ساختمان   کذایی  شهر بیفتد باید تمام  روز را به  
نشسنت  و انتظار  کشیدن  بگذراند و صدایش  هم  در نیاید.  کارمند دولت  همه  جای  دنیا  کارمند 
دولت  اس���ت : نه  عش���قی  به   کارش  دارد، نه  از ارباب  رجوع  خوشش  می آید و نه   کوششی  
برای  رسیدگی  به   کار او نشان  می دهد. انگار افرادی   که  برای  انجام   کار در بخش  اطالعات  
اداره های  دولتی  برگزیده  می شوند از یک  مدرسه  فارغ التحصیل  شده اند و دورۀ   کارآموزی  
یکسانی  دیده اند: اکثراً بداخالق ، بی حوصله ، طلبکار و بی ادب  هستند و به گونه ای  رفتار 
می کنند  که  توی  مراجعه   کننده  احساس   کنی  سرنوشت  و روزگارت  در دست  آن هاست  و اگر 
نخواهند  کارت  انجام  نمی شود. از قرار چنني  نیز هست . در حایل  که  وظیفۀ  آن ها فقط  توزیع  
نمرۀ  نوبت  یا آگاهی  دادن  به  مراجعه کنندگان  اس���ت ، اگر میلشان  نکشد، می توانند  کارت  
را حسابی  عقب  بیندازند یا پرونده ات  را  گم  و  گور  کنند. با اطالع  از این  سوابق  و در مقام  
مراجعه کننده ، دست  به  عصا و با احتیاط  پیش  می رویم  و دلمان  هم  می طپد  که  مبادا جناب  
مأمور اطالعات  ما را مورد عنایت  خود قرار ندهد. نگرانی  بی جهت  نیست . ایشان  از قیافۀ  
ما هم ، مثل  بسیاری  قیافه های  دیگر، خوشش  نمی آید و تمام   کوشش  خود را به   کار می برد تا 
س���رمان  را به  طاق  بکوبد. دوس���تم  از او حساب  می برد و می گوید: »اگر با این  آدم ها یک  
و دو بکنیم   کارمان  خراب  می شود!« ویل  خدا را شکر  که  در امریکا، یک   کلی�د حل  معم��ا 
وجود دارد و شاید هم  یک  نام  رم��ز یا نام  شب   که  سوپ��روای��زر )Supervisor( یعنی  ناظر 
عایل  خوانده  می شود. ده  سال  پیش ، هنگامی   که  تازه  به  امریکا رسیدم ، دوستی   گفت : »اگر 
می خواهی  در امریکا  کارت  بگذرد، هر  کجا به  اشکال  برخوردی  و دیدی  طرف  اذیت  می کند 
فوراً سراغ  س���وپروایزر را بگری. این  جناب ، همه   کاره  است .« به  یاد حرف  او می افتم  و از 
مسئول  اطالعات   که  همچنان  چپ  چپ  و  گستاخ  ما را نگاه  می کند و از انجام  دادن   کارمان  
س���رباز می زند، سراغ  سوپروایزر را می گریم . ده  دقیقه  بعد مشکل  ما به   کف  با  کفایت  ناظر 
عایل  حل  می شود و مأمور اطالعات  با نگاهی   که   گویی  نمی خواهد سر به  تنمان  باشد، ما 
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را بدرقه  می کند.

سه شنبه  16 مه  1989
این  روزها در ایران ، فیلمسازی  به  نام  محسن  مخملباف  با ساخنت  فیلم  عروسی  خوبان  سر و 
صدای  زیادی  بر پا  کرده  است . از قرار معلوم  فیلم  او به  یکی  دو فستیوال  هرنی  جهانی  نیز 
راه  یافته  وحتی  در فستیوال  لوکارنو )Lucarno( ایتالیا هم  مقام  سوم  را به  خود اختصاص  
داده  است . این فیلمساز جوان ،  که   گویا تحصیالت  دبریستانی  را نیز تمام  نکرده ، چند  کتاب  
نوشته  است . یکی  ازکتاب های  او به  نام  باغ  بلور،  که  در سال  1365 چاپ  شده ، رمانی  است  
از زندگی  انس���ان هایی ساکن  در یک  خانۀ  مصادره  ش���دۀ  پس  از انقالب  و شرح  حال  و 

روابطشان  با یکدیگر.
آنچه   که  در باغ  بلور جلب  توجه  می کند، این  است   که  مخملباف  در این  دورۀ  وانفسا،  کتاب  
خ���ود را به  زن ، زن  مظلوم  ای���ن  دیار تقدیم   کرده  اس���ت  و در آن  از محرومیت های  زنان  و 
ستم هایی   که  دراین  دوران  به  زن  می رود آشکارا سخن  می گوید. چنني  توجهی  از سوی  یک  

مرد نویسنده ، من  خوانندۀ  زن  را بدون  آشنایی  قبلی  با وی ، به  سوی   کتابش  جلب  می کند.
در بخش���ی  از  کتاب ، نویسنده  از غم  بزرگ  سوری  یکی  از قهرمانان  داستان  حرف  می زند. 
شوهر سوری  در جنگ  شهید شده  است ، مادر شوهر او را آزار می دهد و می چزاند و  کسی  را 
ندارد تا به  دردش  برسد. مخملباف  از بی کسی  و بی همزبانی  سوری ، زن  جوان  دردکشیده   که  
نمی تواند حرفش  را به   کسی  بگوید و دهان  به  شکوه  باز  کند آن  چنان  می نویسد  که   گویی  غم  
تمامی  انسان هایی است   که  -تحت  تأثری فرهنگ  و سنت  دیرپای   کشورمان  و زیر فشار فضای  

حاکم - به  چنني  سرنوشتی  دچارهستند.

چهارشنبه  17 مه  1989
امریکایی ه���ا باید جملۀ  قصار »روس ها دارند می آین���د!« )Russians are coming( را 
فراموش   کنند و »ژاپنی ها دارند می آیند!« را جانش���ینش  س���ازند. ژاپنی ها دارند می آیند، 
آنهم  با چه  س���رعت  و قدرتی ! نامشان  و تصویرشان  و قصدش���ان  لرزه  بر اندام  شهروندان  
امریکایی  به ویژه  ساکنان  غرب  امریکا انداخته  است . ژاپنی ها تک تک  نمی آیند، دسته دسته  
و  گروه گروه ،  کراوات  زده ،  کت  و شلوارسرمه ای  بر تن ، تمیز و براق ، آگاه  و تیزهوش ، سوار بر 
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هواپیما و با دالرهای  فراوان  بر سرزمني  امکانات  فرود می آیند و چون  اجل  معلق  سایه  بر سر 
ساکنني  این  منطقه  می افکنند. هفته ای  نیست   که یک  ساختمان  عظیم ، یک   کمپانی  مشهور، 
یک  بانک  معترب یا یک  شرکت  بیمۀ  چند میلیونی  توسط  ژاپنی ها خریداری  نشود. ژاپنی ها 
دارن���د بخش  عمده ای  از زمني های  ایاالت  متحدۀ  امریکا را به  خود اختصاص  می دهند و 
بر مساحت  جزیرۀ  پر جنب  و جوش  خود می افزایند. همني  یکی  دو هفتۀ  پیش  هتل  مشهور 
بل ار )Bel Air(،  که  شیک ترین  و  گران ترین  هتل  لوس آنجلس  و حتی  غرب  امریکا به شمار 
می رود، توس���ط  یک  ژاپنی  به  مبلغ  یکصد میلیون  دالر نقد خریداری  شد. امریکایی ها را 
وحش���ت  غریبی  برداشته  است ، به ویژه  امریکایی  متوس���ط الحال  را  که  نه  از سیاست  سر در 
می آورد، نه  از اقتصاد و  گمان  می کند ژاپنی ها دارند ملک  پدرش  را از دستش  در می آورند 
و ممکن  است  به زودی  مملکتش  را اشغال   کنند.  گرچه  دولتمردان  امریکایی  سعی  می کنند به  
آن ها بفهمانند  که  »این  هتل ها و ساختمان ها به  زمني  امریکا چسبیده اند و جایی  نمی روند و 
مهم  این  است   که  سرمایه های خارجی  وارد مملکت  می شود.« امریکایی  با باور زیاد به  این  

استدالل  نمی نگرد.
امریکایی  از نژاد زرد می ترسد: ایمان ، پشتکار، سخت کوشی  و تیزهوشی  او را دشمن  بزرگ  

خود می داند و سرمایه  و تخصصش  را رقیب  اصلی  خود می شمارد.

پنج شنبه  18 مه  1989
جوان ها را دیدید؟ هزار هزار؟ در میدان  تیان  مان  )Tian Man( پکن ؟  کاری  به  این  ندارم   که  
رسانه های  همگانی  امریکایی ، با چه  ذوق  و شوقی  این  تظاهرات  را نشان  می دادند و برای  
آن  ساده اندیشانی   که  در این  مواقع  دنبال  سیاست  خارجی ، دست  خارجی  و دخالت  اجنبی  
هستند چه  بهانه ای  فراهم  می کردند. این  تجزبه  و تحلیل  باشد برای  عاشقان  مرام  دایی جان  
ناپلئون . آنچه  برای  من  جالب  اس���ت  به پا خاسنت  مردمی  بود  که  -در طول  تاریخ  نه  چندان  
دور خود- چند بارچنني   کردند و هر بار فریبی  تازه  را آزمودند  که  می توانس���ت  پشتشان  را 
خم   کند ویل  نکرد. جوان ها دوست داشتنی  هستند: پرشور، آرمانخواه  و پرتوان . از تساهل  و 
مسامحه  رنج  می برند و با سازش  و ضعف   کاری  ندارند و در عني  حال ، سری  نرتس  دارند. 
ترس  و بزدیل  -که  با سن  و تجربه  بر ما غالب  می شود- وادارمان  می کند تا بنشینیم  و صرب 
پیش   گرییم ، دنبالۀ   کار خویش   گرییم ، ویل  جوان  چنني  روشی  را نمی پسندد. به  همني  دلیل ، 
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اغل���ب  جنبش های آزادیخواهی  و عدالت طلبی  را جوان���ان  آغاز می کنند تا بزرگ ترها از 
خواب  خرگوشی  و سنگني  خود بیدار شوند. ای کاش   که  این  بیداری  به هنگام  روی  دهد و 

شور جوان  و آگاهی  بزرگ ترها به  اتفاق  نتیجۀ  مطلوب  را بدهد.

جمعه  19 مه  1989
برای  چند ساعتی  نگاهداری  از بچۀ   کوچک  خواهرم  را،  که  پسرکی  شیطان  و دوست داشتنی 
 اس���ت ، به  عهده   گرفت���ه ام . با هم  عالمی  داریم : خاله  و خواه���رزاده . بی خجالت  با او بچه  
می شوم ، دنبالش  می دوم . سر و صدا راه  می اندازیم ، باال و پائني  می پریم ، به  زبان  بچه ها با 
هم  حرف  می زنیم . مدت هاست  سر و صدای  خنده های  شاد یک  بچۀ   کوچولو در خانۀ  ما 
طنني  نینداخته  است . بچه های  خودم  بزرگ  شده اند ویل  در رفتار با بچه ها، هنوز همان  حال  
و هوای  دو دهۀ  پیش  را دارم . هنگامی  که  از دویدن  و جست  و خیز خسته  می شوم  و میدان  
را به  رقیب   کوچولوی  پرتوانم  می بازم ، با شگردی  مادرانه  او را روی  زانویم  می نشانم  و چند 
بازی  ایرانی  را برایش  شروع  می کنم : یل یل حوضک ، آتیش  دارم  باالترک ، اتل  متل  توتوله . 
او با چشمان   گرد درشت  خود مرا نگاه  می کند و نمی داند چه  باید بکند یا چه  باید بگوید.

قلم  و  کاغذ را پیش  می کش���م  برایش  چش���م  چش���م  دو ابرو، دماغ  و دهن  و یک   گردو را 
می کش���م . از سر اجبار خنده ای  می کند ویل  حواس���ش  جای  دیگر است . مرتب  تلویزیون  
را نش���ان  می دهد. تلویزیون  را روشن  می کنم : خوشبختانه  برنامۀ  سسامی  سرتیت  را پخش  
می کن���د: بیگ  برد)Big Bird(، برن���ی  )Berny(، ماری���ا )Maria( و بقیه . با آن ها جان  
می گرید و زبانش  باز می ش���ود: ABCD رامی خواند و One Two Three را می شمارد. 
من  با ش���وق  زیاد او را نگاه  می کنم  ویل  از خود می پرسم : پس  یل یل  حوضک  و اتل  متل  

توتوله  را چه   کنیم ؟
 )Andrew( هنگامی   که  خواه��رم  سراغ  پس��رش  می آید، از او می پ��رسم : »م��ژگان ، ان��درو

را با چه بازی هایی سرگرم  می کنی ؟«
می گوید: »خیلی  بازی  بلده ، شعراشم  میخونه !«

می پرسم : »کدوما؟«
پس���رش  را ص�دا می زن�د و ه�ر دو ب�ا ه���م  ش��روع  می کنن���د ب�ه  ب��ازی،
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 "Itsi Bitsi Spider" "Ring around the corner"، "Row, Row, Row your boat" 

و پسر خواهر شیطان و دوست داشتنی ام  تندتند آن ها را می خواند و مادر را همراهی  می کند. 
انگش���ت  شصت  دست  چپم  را با انگشتان  دست  راس���تم  می گریم  و با حسرت  می گویم : 

»این   کله   گندهه  خوردش ! Itsi Bitsi Spider اینا یل یل  حوضک  مارو خوردش !«

شنبه  20 مه  1989
در طول  این  هفته  مرگ  دو بانوی  هرنمند مرا خیلی  دگرگون   کرد. هر دوی  آن ها را از طریق  
هرنشان  می ش���ناختم ، بدون  آنکه  با هیچ کدام  از نزدیک  آشنایی  داشته  باشم : یک  بانوی  
ترانه س���را و شاعر ایرانی  یعنی  لیال  کسری  و یک  بانوی   کمدین  امریکایی  یعنی   گیلدا رادنر 
)Guilda Radner(. هر دو در اوج  ش���کوفایی  زندگی  هرنی  خود، با مرگی  زودرس  و در 

چنگال  عفریت  سرطان ، از جهان  رفتند. ترانه های  لیال  کسری  را دوست  می داشتم  -که  لطیف  
و پراحساس  و زنانه  بودند- و مبارزۀ  بی امانش  را با بیماری  سرطان  از چند سال  پیش  دنبال  
می کردم . یک  بار نیز -چهار سال  پیش  در همني  برنامه - از ترانه ای   که  در  گالیه  از ابتال به  
سرطان  سروده  بود حرف  زدم  و از این   که  چگونه  یک  شاعر با چنني  غول  لگام   گسیخته ای  
مقابله  می کند.  گالیه ای  بود ظریف  و پراحساس  از انسان  شکننده ای   که  می خواست  قوی  

بماند.
گیل���دا رادنر  کمدین  مش���هور امریکایی  نیز -که  بازی  هرنمندانه اش  در برنامۀ  زندۀ  ش���نبه 
 شب ها)Saturday Night Live( از او چهره ای  استثنایی  ساخته  بود، در مصاف  با بیماری  
سرطان  تخمدان ، بی امان  و شجاعانه  جنگید.  گیلدا چهار سال  تمام  روحیه اش  را قوی  نگاه  
داشت  و به  بیماری اش  نگاهی  طنزآلود افکند. یکبار در تلویزیون  مصاحبه گری  از او پرسید: 
»مدتی  بود از توخرب نداش���تیم . چه  می کنی ؟« وی  جواب  داد: »سرطان  می گریم ، تو چی  
میگریی ؟« و قهقهۀ  خنده  را س���ر داد! ح���ال  و روز او را نیز با  کنجکاوی  دنبال  می کردم . 
چندی  پیش   گیلدا،  کتابی  در این  زمینه  نوشت  و از تجربیاتش  سخن   گفت   که  به زودی  منتشر 
می ش���ود. در این  مدت  فکر می کردم  این  دو زن  ش���جاع  و مبارز، پشت  غول  سرطان  را به  
خاک  خواهند مالید. ویل  عاقبت  این  هفته  هر دو -خسته  از این  مبارزۀ  بی امان - وادادند. 

لعنت  بر سرطان !



مرخصی  استعالجی 

دوشنبه  22 مه  1989
صبح ، هنگامی   که  چشمانم  را باز  کردم  تمام  بدنم  درد می کرد،  گلویم  به شدت  می سوخت ، 
بینی ام   گرفته  بود،  گوش هایم  زنگ  می زد و سرم  به  اندازۀ  یک   کوه  سنگني  شده  بود. دستی  
به  پیشانی ام   گذاش���تم ،  گرم  بود. »مثل  اینکه  تب   کردم !« تا این  فکر به  ذهنم  خطور  کرد، در 
نهایت  تعجب ، شعف  بیهوده ای  وجودم را فرا  گرفت . من   کمرت سرما می خورم  یا تب  می کنم . 
ویل  سایر افراد خانواده ام  -غالباً سایل  دو سه  بار-  گرفتار آنفلوآنزا و تب  و سرماخوردگی  
می ش���وند. در این  مواقع ، وظیفۀ  پرستاری  و بیمارداری  نیز بر سایر وظایف  افزوده  می شود. 
احساس  شعف  بی موقع  من  از این  بابت  بود  که  پیش  خود فکر  کردم : »امروز، زمان  خوابیدن  
و اس���رتاحت  است  و روز پذیرایی  شدن  از س���وی  سایر افراد خانواده . برنامه ها و قرارها را 
به  هم  می زنم ، پاها را دراز می کنم  و از این  فرصت  نایاب  برای  یک  اس���رتاحت   کامل  بهره  
می گ���ریم !« با این  تصمیم   کف  پاهای   گرم  و دردناکم  را زی���ر مالفۀ  خنک  دراز  کردم  و با 
صدایی   گرفته  به  اولني  فرد خانواده  اعالم  بیماری   کردم : »مثل  اینکه  حالم  خوش  نیس���ت ، 

سرما خورده ام !«
همسر مهربان  دستی  روی  پیشانی ام   گذاشت  و  گفت : »نه  هیچیت  نیست ، پیشونیت  خنکه ، 

حاال چه  وقت  سرما خوردنه ؟!«
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خودم  را به  آن  راه  زدم  و  گفتم : »راس���تی  میگم ، احتی���اج  به  یه  لیوان  آب پرتقال ، یه  پیمونه  
چهارتخمۀ  دم کرده ، دو تا قرص  مسکن  دارم  و سکوت  و آرامش  تا بخوابم !«

این  توضیح   کار خودش  را  کرد چون  بالفاصله  پرسید: »چه   کار دیگه ای  میتونم  برات  بکنم !«
خودم  را لوس   کردم  و  گفتم : »همون   کارهایی   که ، وقتی  ش���ماها مریض  هستني ، من  براتون  
میکنم : یک  ش���وربای  س���اده  برای  ظهرم ، س���اعت  به  س���اعت  هم  مایعات  و آب میوه  و 

انجام   کارهای  خونه !«
همس���ر مهربان   گفت : »چش���م ، حتماً، ویل  تو مریض  نیس���تی ها! حاال اگه  دلت  میخواد 
اسرتاحت   کنی  میل  خودته !« سپس  نگاهی  به  ساعت  انداخت  و  گفت : »هنوز فرصت  داری  

یه  ساعت  دیگه  بخوابی !« و مالفه  را روی  سرش   کشید و به  خواب  رفت .
از این  قضیه  زیاد شاد نشدم ، ویل  در دل  به  خود امیدواری  دادم   که  حتماً تا یک  ساعت  دیگر، 
آب  پرتقال  دست افشار و چهارتخمه  را باالی  سرم  خواهم  دید. علی الحساب  خودم  از جا 
برخاستم ، از قفسه  داروها دو قرص  مسکن  برداشتم ، همانجا دستم  را زیر شری دستشویی   گرفتم ، 
ب���ا چند قل���پ  آب  قرص ها را فرو دادم  و به  طرف  تختخواب  برگش���تم . با هر قدمی   که  بر 
می داشتم   گویی  پتکی  به  سرم  می کوبیدند. جداً حال  خوشی  نداشتم . دراز  کشیدم ، چشمانم  

را بستم  و سعی   کردم  بخوابم .

با صدای  »مامان ، مامان !« ناگهان  از خواب  پریدم . سپهر بود. متعجب  و نگران  می پرسید: 
»ساعت  دهه ! چرا تا حاال خوابیدی ؟«

چند ثانیه  طول   کشید تا بفهمم   کجا هستم . بی حال  افتاده  بودم ، بدنم  عرق  داشت  و  گرمای  
مطبوعی  س���رتاپایم  را  گرفته  بود. با ص���دای  خواب آلود  گفتم : »حال  ن���دارم ، مثل  اینکه  

فلو  گرفتم !«
گفت : »شوخی  میکنی !«

- نه ، شوخی   کدومه ؟ مگه  من  حق  مریض  شدن  ندارم ؟
- چرا. چی  میخوای  برات  بیارم ؟

- یک  لیوان  آب پرتقال !
چن���د ثانیه  بعد، صدای  داد و فریاد دو مرد خانه  مرا سرآس���یمه   کرد: »چرا بیدارش   کردی ! 
حال  نداره ، من  خودم  براش  آب پرتقال  می گریم « و جواب  دیگری   که : »من  چه  میدونستم  
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مریضه ! فکرکردم  خوابه !« و صدای  بلندتر همسر  که : »حاال مریضم  نباشه ، خواب  باشه ، باید 
بیدارش   کنی ؟«

از توی  اتاق  فریاد زدم : »بابا، داد نزنني  س���رم  رفت ! حاال  که  بیدار شدم ، آب پرتقالو بیارین  
برام ، یه  لیوان  آب  بهم  بدین ، دهنم  خشکه  خشکه !«

- صرب  کن  بابا، سر آوردی ، االن  میارم ، دارم  دنبال  آب میوه گریی  می گردم !«
صدای  به  هم  خوردن  در بلند شد:  گمان  می کنم  هر چه  در توی  خانۀ  ما وجود داشت ، باز 
و بس���ته  گردید و هر چه   کشو در آشپزخانه  بود،  کشیده  شد. چند دقیقۀ  بعد، یک  لیوان  لربیز 
از آب پرتقال  به  لب  تختخواب  من  رسید. آب پرتقال  از دور و بر لیوان  و البه الی  انگشتان  
پسرم   که  مأمور آوردنش  بود به  زمني  می ریخت . خدا می داند در خط  سری او -از آشپزخانه  
تا اتاق  خواب - چه   کثافتکاری  ش���ده  بود و چه  به  سر موکت ها آمده  بود؟! با عجله  لیوان  
را  گرفتم   که  بقیۀ  آب پرتقال  روی  مالفه  نچکد. تشکر  کردم  و تذکر دادم  بهرت بود یک  بشقاب  
یا پیش دستی  زیر لیوان  می گذاشت . لبم  را  که  به  لیوان  زدم ، تمام  مهره های  پشتم  از سرمای  

آب  پرتقال  به  لرزش  افتاد.
گفتم : »آب پرتقال  مریضو باید با  کمی  آب  جوش  مخلوط   کرد، نمیدونی !؟«

با دلخوری   گفت : »مگه  بابا میذاره ؟ میخواد همۀ   کارو خودش  بکنه !«
لیوان  را باالی  سرم   گذاش���تم  تا در مجاورت  هوای  اتاق   گرم  شود. از نو زیر مالفه  خزیدم  و 

چشمانم  را بستم .

حوایل  ساعت  یازده  صبح ، بوی  تند سوختگی  چیزی  به  مشامم  خورد.  گیج  و منگ  بودم  و 
برای  چند ثانیه  نمی توانستم  تشخیص  بدهم  سوختگی  از چیست . آن قدر بلند یک یک  افراد 

خانواده  را صدا زدم   که  به دنبال  هر نام  یک  سرفۀ  محکم   گلوخراش  چاشنی اش  شد.
هومن  به  س���رعت  باالی  سرم  آمد، وقتی  از بوی  س���وختگی  با او  گفتم  جواب  داد: »آره ، 
نمیدونم  بابا چی  بار  گذاشت  و رفت ، به  من  سرپده  بود هواشو داشته  باشم ، منم  داشتم  درس  
می خوندم ، تا بهش  رسیدم  سوخت ، حاال دارم  قابلمه شو می شورم . پنجره ها را واز  کردم  بوش  

بره !« خوب  این  هم از شوربای  ظهر!
آب پرتقال   گرم  و ته نش���ني  شده  را به  زور سر  کش���یدم  و  گفتم : »عیب  نداره ، ولش   کن ، آش 

 نخواستیم !«
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چند دقیقه  بعد،  کتاب  و دفرت به  دست  باالی  سرم  آمد و  گفت : »من  باید برم  دانشگاه ، عیب  
نداره  تو خونه  تنها باشی ؟! چی  میخوای  بیارم  باالی  سرت  بذارم ؟«

برای  خایل  نبودن  عریضه   گفتم : »یک  لیوان  چای  و چند تا بیسکوئیت .«
گفت : »آبو میذارم  جوش  بیاد، خودت  دمش   کن ، من  دیرم  شده !«

هنگامی   ک���ه  از در بریون  می رفت  با خود عهد  کردم   که  دیگر در زندگی  از هیچیک  از افراد 
سرماخورده  و آنفلوآنزا  گرفتۀ  خانه  پرستاری  و پذیرایی  نکنم . حالت  شعف  صبح ، خیلی  زود 
ج���ای  خود را به  عصبانیت  و دلخوری  داده  بود: »مثل  اینکه  زن  خونه  و مادر حق  مریض  
شدن  نداره ؟! نکنه  بخاطر همینه   که  ما زنا اینقدر پوست   کلفتیم ؟« بنده  ماندم  و خانه ای   که  
بوی  سوختۀ  برنج  و پیاز و آب  مرغ  در فضای  آن  معلق  بود و تنی  تبدار و تلفنی   که  پشت  سر 

هم  زنگ  می زد و این  و آن  را می خواست .

خودم  را به  زور از رختخواب  بریون   کشیدم  تا چایی  را دم   کنم . از دیدن  آشپزخانه  یکه  خوردم ! 
نمی توانس���تم  باور  کنم   که  می شود، در مدت  زمانی  به  آن   کوتاهی ، چنني  آشوبی  در یک  جا 
برپا  کرد. همه  جا ریخته  و پاشیده  بود: آب میوه گریی   کثیف  و بشقاب  و لیوان  صبحانه  روی  
میز پهن ، نان  تس���ت  و پنری و پاکت  ش���ری به  حال  خود رها، ظرفشویی  را قابلمۀ  نیمه سوخته  
پر  کرده ، دِر اغلب  قفس���ه ها باز و نیمه باز مانده  و روی  زمني  مایعات  چس���بناک  به  فراوانی  
و  گوشه  به   گوش���ه  ریخته  بود. نصف  تنۀ  یک  مرغ  خام  در  گوشه ای  بیکار و بیعار رها شده  
ب���ود، نیمۀ  دیگر را هم  درون  قابلمه  به  صورت  یک  تکه  ذغال   کج  و معوج  پیدا  کردم . حاال 
دیگر عالوه  بر همۀ  حاالت  بیماری ، فش���ار خونم  هم  باال رفته  بود! چایی  دم نکش���یده  را 
با عجله  ریختم ، یکی  دو تا بیس���کوئیت  برداش���تم  و شوربای  سوخته  را برای  شام  اعضای  
خانواده   گذاشتم  تا مزۀ  دست پخت  خودشان  را بچشند و قدر عافیت  دستشان  بیاید. آن گاه  
جلوی  تلویزیون  روی   کاناپه  ولو شدم  و یک  تصمیم  انقالبی   گرفتم . چند تلفن   کردم  و با پوزش  
فراوان ، قرار مصاحبه ها یا جلساتی  را  که  ظرف  یکی  دو روز آینده  داشتم  به  هم  زدم . جالب  
اینجاست   که   کمرت  کسی  باورش  می شد به راستی  بیمارم . شاید دیگر همکاران ، آن قدر وقت  و 
بیوقت  برای  دیگران  بهانۀ  بیماری  آورده  بودند و قرارهایشان  را به  هم  زده  بودند  که  این  بنده  
نیز از بدبینی  و ناباوری  مصاحبه  شوندگان  بی نصیب  نماندم . آخرین  تلفن  را به  رادیو زدم  تا 
از آن ها بخواهم  یک  برنامۀ  در  کوچه پس کوچه های  غربت  تکراری  بگذارند و مرا از نوشنت  
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برنامۀ  جدید معذور بدارند.  گفتند: »حیفه ! یه  چیزی  بنویس ، یه   کاریش  می کنیم !« با حال  
نزار قلم  و  کاغذ به  دست   گرفتم  و قبل  از نوشنت  برنامه ، یک  بیانیۀ  باال بلند خطاب  به  افراد 

خانواده  و همکاران  خود نوشتم :
به  اطالع  همگان  می رس���اند  که  این  جانب  هما سرشار، از این  ساعت  تا یک  هفتۀ  دیگر، 
ضمن  اس���تفاده  از مرخصی  استحقاقی  و استعالجی ، از انجام   کلیۀ  وظایف  محوله  سر باز 
می زنم  و فقط  به  یک   کار، یعنی  رسیدگی  به  جسم  و روح  خویشنت  می پردازم . امروز با نهایت  
تأس���ف  متوجه  شدم  اگر زن  خانه  به  فکر خویش���نت  نباشد، آبی  از سایر افراد خانواده  برای  
او  گرم  نمی گردد. متعاقباً، این  هفته  نیز از نوشنت  در  کوچه  پس کوچه های  غربت  خودداری  
می کنم  تا همکارانی   که  در غیبتش���ان  وظیفۀ  اجرا و نوشنت  برنامۀ  آن ها به  اینجانب  محول  

می گردد، فکری  به  حال  پر  کردن  این  ساعت  بکنند.
با تقدیم  احرتامات  فائقه 

هما سرشار

به  این  ترتیب  از سه ش���نبه  به  بعد برنامۀ  در  کوچه  پس کوچه های  غربت  این  هفته  مش���مول  
مرخصی  استعالجی  اینجانب   گردید.

عزت  زیاد!

دوشنبه  29 مه  1989
در میان  جمعی  نشسته ام   که  دوشنبه های  هر هفته   گرد هم  می آیند و از هر دری  سخن  می گویند. 
بحث ها بیشرت جنبۀ  ادبی  و عرفانی  دارد ویل  دامنۀ  آن   گاه  به  سیاست  هم  می کشد. اولني  بار 
است   که  در این  جلسه  شرکت   کرده ام  و ترجیح  می دهم  سکوت   کنم  و به   دیگران   گوش  دهم .

در فاصلۀ   کوتاهی   که  پیدا می ش���ود، یکی  از حاضران  تازه  از ایران  رسیده ، از اینکه  ایرانیان 
 داخل  مملکت  در بارۀ  خارج نشینان  -به ویژه  ما  که  مقیم  لس آنجلس  هستیم - چه  می گویند  گله  
می کند و س���ر درددلش  باز می شود. همان طور  که  تصمیم   گرفته  بودم  وارد بحث  نمی شوم ، 
ویل  در راه  بازگش���ت  ب���ه  خانه ، با خود فکر می کنم : »اگر هموطنان  م���ن  در ایران  بر این  
باور هستند  که  ما لوس آنجلس نشینان  همواره  در حال  عیش  و نوش  و ساز و ضرب  هستیم ، 
اگر می گویند ما قدرت  خالقیت  را از دس���ت  داده ایم ، چشم  خود را روی  یک  اصل  مهم  
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بسته اند: در دوران  بحرانی  زندگی  یک  ملت ، آن  عده ای   که  درد تبعید و دوری  را با  گوشت  و 
پوست  خود حس  می کنند، اگر نه  بیشرت از آن هایی   که  خفقان  و ظلم  را در خاک  خود تجربه  
می کنند و مزۀ  غربت  را در دل  خاک  خود می چشند، حتماً در حد آن ها می توانند شاهکار 
بیافرینند. اگر می گویند  کتابخوان  در ایران  زیاد شده  است  و رقم  شصت هزار جلد تریاژ یک  
رمان  پرفروش  را به  رخ  ما می کشند، به  رقم  تریاژ و فروش  کتاب  در لوس آنجلس  و امریکا و 
اروپا عنایتی  نمی کنند. اگر برای  جمعیت  شصت میلیونی  ایران  امروز، شصت هزار جلد تریاژ، 
رقم  باال و قابل  توجهی  است ، معنی اش  این  است   که  از هر هزار ایرانی  یک  نفر  کتابخوان  
است . حال  اگر در امریکا، از همان   کتاب  دوهزار نسخه  هم  به  فروش  برود -که  می رود- و 
با احتساب  حضور یک  میلیون  ایرانی  در این  سرزمني  -که  البته  آمار سخاوتمندانه ای  است - 
از هر هزار ایرانی  مقیم  امریکا، دو نفر  کتابخوان  هستند: یعنی  دو برابر ایران . اگر در ایران  
شصت میلیونی  امروز، سایل  چند ده  فیلم  با حمایت  سرمایۀ   کالن  دولت  جمهوری  اسالمی  
س���اخته  می شود و باز با پشتیبانی  همان  دولت  به  فس���تیوال های  خارجی  راه  پیدا می کند، 
هرنمندان  ایرانی  برون مرزی  با دس���ت  خایل  و امکانات  ناچیز و اندک  خود، اگر سایل  دو 
فیلم  هم  بس���ازند -که  البته  بسا بیش  از این  است - شاهکار  کرده اند. به عالوه ، بسیاری  از 
این  فیلم ها هم  به  همان  فستیوال ها راه  می یابند. سرنوشت  تئاتر و نقاشی  و مجسمه سازی  و 

موسیقی  و هرنهای  دیگرنیز در همني  معیار مقایسه  می گنجد.
اگر خرب انتش���ار این  همه   کتاب ، رساله  و نوشته   که  پژوهشگران  و شعرا و نویسندگان  ایرانی  
در غربت  به  زبان های  فارس���ی ، فرانس���ه ، انگلیس���ی  و دیگر زبان ها نوش���ته اند، این  همه  
فیلم هایی   که  فیلمسازان  توانای  ما با دست  خایل  و امکانات   کم  و ناچیز ساخته اند، این  همه  
نمایشنامه هایی   که  هرنپیشگان  خوب  ما روی  صحنه  برده اند، به  ایران  نمی رسد،  کوتاهی  از 
هموطنان  ما در ایران  است   که  خواستار نوارهای  ساز و ضربی  لوس آنجلس  هستند و نه  هرن 
واالی  هرنمند غربت نش���ني   که  تبعید و دوری  از وطن ، غم  اوس���ت  و الهامش  برای  آفریدن  

شاهکارهای  فراموش  نشدنی .

سه شنبه  30 مه  1989
کارن  پلیس���کني  )Karen L. Pliskin( یک  بانوی  مردم شناس  امریکایی  است   که  دو سال  
پیش   کتابی  به  نام  مرزهای  خاموش  )Silent Bounderies( نوشت . این   کتاب  را، هفتۀ  پیش  
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دوس���تی  به  من  داد و توصیه   کرد بخوانم . این  نوشته ، حاصل  یک  پژوهش  دو سال  و اندی  
وی  در بارۀ  »محدودیت های  فرهنگی  در ش���ناخت  و تشخیص  بیماری  نزد ایرانیان  ساکن  
اس���رائیل « است . بیشرت تکیۀ  نویس���نده  روی  ایرانیانی  است   که  پس  از انقالب  به  اسرائیل  
مهاجرت   کرده اند و بیماری هایی   که  دس���ت  به   گریبانش  هس���تند. این  بانوی  پژوهشگر،  که  
فارس���ی  نیز می داند، یک  س���ال  قبل  از انقالب  به  ایران  رفته  بود تا در بارۀ  هرن  کنده کاری  
روی  نقره  در ش���ریاز  کتابی  بنویسد: هرن رو به  زوایل   که  تنها دو هرنمند زنده  در شریاز به  آن  
می پردازند. با وقوع  انقالب ،  کار  کارن  پلیسکني  نیمه کاره  می ماند و به ناچار، با یک  پرواز 

اضطراری  به  اسرائیل  می رود.
س���فر این  بانوی  مردم شناس  به  اس���رائیل  و نگاه  دقیق  و  کنجکاوانۀ  او به  آنچه  در اطرافش  
می گذرد، اقامتی  طوالنی  در این   کشور و تدوین   کتاب  مرزهای  خاموش  را به  دنبال  می آورد. 
در رسالۀ  خود، خانم  پلیسکني  از یک  مشکل  بزرگ  ایرانیان  مهاجر صحبت  می کند  که  در میان  
پزشکان  اسرائیلی  به  بیماری  پارسی  )Parsitis( یا )Persian Syndrome( شهرت  دارد. 
بیماران  ایرانی  مراجعه کننده  به  پزشکان  خارجی  -که  غالباً از دردهای  شدید استخوانی ، 
پشت  درد،  کمر درد، سر درد، پا درد، معده  درد و بسیاری  دردهای  دیگر شکایت  می کنند- 
عماًل و از نظر  کلینیکی ، هیچ  نوع  بیماری  ندارند و از سالمت  نسبی  برخوردارند. این  مسئله  
بس���یاری  از پزشکان  و پژوهشگران  پزشکی اسرائیل  را  گیج   کرده  است . آن ها نمی دانند چرا 
این  همه  ایرانی  مراجعه کننده  -در حایل   که  به وضوح  از دردهای  جس���می  رنج  می برند- 
هیچ  مرضی  ندارند. بیماری  پارسی   که  می تواند  گونه ای  واکنش  روانی  ناشی  از مهاجرت ، 
ناراحتی های  اقامت  در  کشور جدید، غم  دوری  از وطن ، مشکالت  خانوادگی ، افسردگی ، 
نارضایی  از وضع  زندگی  به شمار  رود، در اثر بی توجهی  بسیاری  ازپزشکان  اسرائیلی  -که  
به  تفاوت  فرهنگی  و دگرگونی  زندگی  ایرانیان  آشنا نیستند- و در اثر ناهمزبانی  پزشک  و 
بیمار، به  صورت  معما نیز در آمده  است .  کارن  پلیسکني  در  کتاب  خود، با دقت  و موشکافی  

و از دید یک  مردم شناس ، به  علل  و عوامل  این  مشکل  اشاره  می کند.
امروز، با یک  پزش���ک  متخصص  ایرانی  مقیم  لوس آنجل���س ، در بارۀ  این   کتاب  صحبت  
می کردم . انگار  گمشده ای  را یافته  باشد، اظهار تمایل   کرد  کتاب  را بخواند چون  معتقد بود 

این  بیماری  در میان  ایرانیان  لوس آنجلس  -به ویژه  زنان  ایرانی - نیز به  شدت  رواج  دارد.
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چهارشنبه  31 مه  1989
ساعت  چهار بعدازظهر، فرهاد دوست  جوان  خانوادگی  ما زنگ  می زند و می گوید: »خرب 

را شنیدی ؟«
می پرسم : »کدام  خرب؟«

جواب  می دهد: »خرب حمله  به  یک  زن  و شوهر ایرانی  در شهر الورن  )Lavern( و زخمی   کردن  
آن  دو توسط  یک   گروه  نژادپرست  امریکایی ؟ منظورم   کله تراشیده  )Skin Head( هاست !« 
خرب را نشنیده  بودم  و از او بیشرت توضیح  خواستم . قضیه  را مفصل  تعریف   کرد: از زن  و شوهر 
جوانی   که  در پارکینگ  یک  فروشگاه  بزرگ  مورد حمله  قرار  گرفته اند، از مضروبان   که  مرتب  
فریاد می زده اند - خاورمیانه ای های   کثیف   گم  شوید! و از اینکه  با دخالت  پلیس  حادثه  به  

پایان  رسید و پسرک های  جوان هم  دستگری شدند.
فرهاد،  که  آشکارا مضطرب  است ، می گوید: »باید  کاری   کرد! فوراً. باید عکس العمل  نشان  

داد و اعرتاض   کرد. این  وحشتناک  است . باید جلویش را  گرفت !«
عقلمان  را روی  هم  می گذاریم  و تصمیم  می گرییم  از طریق  میکروفون  رادیو، شنوندگان  را 
بسیج   کنیم  و فریادمان  را به   گوش  دفرت دادستان  لوس آنجلس  برسانیم . بالفاصله  دست  به کار 
می شوم  و شمارۀ  دفرت آیر رایرن )Ira Reiner( دادستان  لوس آنجلس  را پیدا می کنم . ساعت  
هفت  بعدازظهر بس���یاری  از ایرانیان  خرب را ش���نیده اند و شمارۀ  تلفن  را هم  دارند. از آن ها 
خواسته ام  با همکاری صمیمانه  دنبال  قضیه  را بگریند و فریاد اعرتاض  را به   گوش  دادستان  

برسانند.

پنج شنبه  اول  ژوئن  1989
ظهر امروز، سندی   گیبنز )Sandy Gibbons( از روابط  عمومی  دفرت دادستانی  با من  تماس 
 می گرید و از تعداد زیاد تلفن هایی   که  ش���ده  است  ابراز تعجب  و خوشحایل  می کند. خرب 
می دهد  که آیرا رایرن دستور داده  است  قضیه  بسیار سریع  و جدی  دنبال  شود و برای  هر یک  
از ضاربان ، تقاضای  پنج  س���ال  زندان  -به جرم  ایراد ضرب  و ش���تم  همراه  با نقض  حقوق  

مدنی -  کرده  است .
س���ندی  توضیح  می دهد  که  اخریاً در  کالیفرنیا قانونی  به  تصویب  رس���یده  است   که  ضرب  و 
ش���تم  مبتنی  بر نژادپرستی  یا اختالف  مذهبی  مجازاتی  در حد جنحه  خواهد داشت  و این  
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اولني  آزمایش  اجرای  قانون  جدید در  کالیفرنیا به شمار می رود. انصافاً رادیو و تلویزیون های  
امریکایی  نیز با عالقه  و پشتکار زیاد ماجرا را دنبال  می کنند.

سندی   گیبنز مس���ئول  روابط  عمومی  اس���ت  و می گوید: »آقای  رایرن  کنجکاو است  بداند 
جمعیت  ایرانی  لوس آنجلس  چند نفر است . این  همه  تلفن ، او را نیز حریت زده   کرده  و مایل  

است  بیشرت دربارۀ  جامعۀ  ایرانی  بداند.«
ب���ه  او می گویم : »با  کمال  میل  آمار و ارق���ام  و اطالعات  مورد نیاز او را برایش  جمع آوری  

می کنم  و به  دفرتشان  خواهم  فرستاد.«
پیشنهاد می کند صبح  فردا مالقاتی  با آیرا رایرن داشته  باشم  و به  پرسش های  او رودررو پاسخ  

بدهم . دعوت  او را با اشتیاق  می پذیرم  و از این  ابراز عالقه  و توجه  سپاسگزاری  می کنم .

جمعه  2 ژوئن  1989
به  اتفاق  باربد طاهری  همکار فیلمربدارم ، در دفرت دادس���تانی  نشسته ایم  و منتظر آقای  رایرن 
هستیم . سر وقت  می آید و قبل  از اینکه  با ما به  مصاحبه  بنشیند می پرسد: »راستی  ایرانی های 
 لوس آنجلس  چند نفر هستند؟« هنگامی   که  می فهمد در  کالیفرنیا نیم  میلیون  ایرانی  زندگی  
می کنند س���ری  تکان  می دهد و از اینکه  یک   گروه  اقلیت  قابل  توجه  را یافته  اس���ت  اظهار 
خوش���حایل  می کند. می گوید دلش  می خواهد با ما بیشرت در تماس  باشد و اظهار تمایل  

می کند  که  در یکی  دو جلسه  یا  گردهمایی  همگانی  ایرانیان  شرکت   کند.
در مورد حادثۀ  حمله  به  زن  و ش���وهر ایرانی  می گوید: »البته  صدمات  بدنی  خیلی  ش���دید 
نبودند، ویل  قطعاً هر دو از نظر روحی  خیلی  لطمه  خورده اند. این  مسئله  باید بسیار جدی  
تلقی  شود. این  یک  کتک کاری  ساده  نیست ، یک  جرم  سرچشمه   گرفته  از نفرت  و انزجار 
است  و من  با چنني  واکنش هایی  با شدت  عمل  روبه رو می شوم . بسیاری  فکر می کنند چون  
این   کله  تراشیده ها زیاد نیستند، مشکلی  هم  به شمار نمی روند. ویل  این  یک  جرقه  بود، آتش  
اصلی  زیر خاکسرت خوابیده  اس���ت . اگر این  عده  را نادیده  بگرییم  به زودی  تبدیل  به  آتش  

بزرگی  می شوند.
من  برای  این   گونه  افراد مجازات  حبس  در زندان  ایالتی  را پیشنهاد  کرده ام  و به  این  وسیله  پیام  
روشنی  به   گروه های  انزجار می دهم . این  انسان های پرنفرت ، شهروندان  خوبی  نیستند و ما 

باید از دخالت  آن ها در زندگی  دیگران  جلوگریی   کنیم  و این   کار را می کنیم .«
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می پرسم : »از دست  ما چه   کاری  بر می آید؟«
جواب  می دهد: »رسیدگی  به  این  مسائل   کار و وظیفۀ  ماست . این  را به  ما بسپارید و نگران  
نباشید. البته  از حمایت  و پشتیبانی  ایرانی ها -ظرف  دو روز  گذشته - بسیار سپاسگزارم  و به  
توجه  شما عمیقاٌ ارج  می گذارم . بهرتین   کاری   که  یک  جامعۀ  اقلیت  می تواند انجام  دهد این  
است   که  آگاه  و سریع  واکنش  نشان  دهد، در صورت  مشاهدۀ  هر تبعیض  یا نقض  حقوقی  
اعرتاض   کند و خواهان  احقاق  حق  خود شود. این  بار، شما ایرانی ها وظیفۀ  خود را به  بهرتین  

وجه  انجام  دادید. به  همني  روش  ادامه  دهید.«

شنبه  3 ژوئن  1989
وارد خانۀ  دوس���تمان   که  شدیم ، پدر شهال نگذاشت  س���الم  و احوالرپسی   کنیم  و فریاد زد: 

»مرد! مرد! بیاین  جلوی  تلویزیون !«
-  کی ؟  کی  مرد؟

- خمینی ! نفهمیده  بودین ؟ همني  چند دقیقۀ  پیش  اعالم   کردند!
به سرعت  جلوی  تلویزیون  دویدیم  و تعارف های  معمول  را فراموش   کردیم . در جمع   کوچک  
ما ولوله ای  برپا بود. هر  کس  چیزی  می گفت  و  کاری  می کرد. همه  هیجان زده  بودند: یکی  
تلفن  را برداش���ت  و به  هر  که  به  نظرش  می رسید خرب داد؛ دیگری  جعبۀ  هدایت  از راه  دور 
تلویزیون  را از دست  پدر شهال قاپید و به  عوض   کردن  فرستنده ها مشغول  شد تا خرب را دو بار 
و سه  بار بشنود؛ یکی   گفت : »االن  تو ایران  شورش  میشه !«؛ خانم  جوانی  ظرف  شریینی  را 
به  دست   گرفت  و -در حایل   که  به  بقیه  تعارف  می کرد- مرتب  می گفت : »مبارک  است ! 
مبارک  است !« و همسرش  نگران  بود  که  جورج  بوش  چه  عکس العملی  نشان  خواهد داد. 
همه  بني  حس  چندگانه ای   گری  کرده  بودیم : تعجب ، نگرانی ، انتظار، خوشحایل ، امیدواری  

و...
نمی دانس���تیم  مرگ  آیت الله خمینی  چه  پی آمدی  به دنبال  خواهد آورد. ویل  این  سردرگمی  
مانع  از آن  نشد  که  تمام  شب  به  تفسری و تعبریهای  مختلف  برپدازیم  و شرایط  موجود را -از 

زوایای مختلف - مورد تجزیه  و تحلیل  قرار دهیم .
ایران  فردا، آبسنت  حوادث  زیادی  است !



در وطن  خویش  غریب 

در آن  دیار  که  در چشم  خلق  خار شدی 
                                               سبک  سفر  کن  از آنجا برو به  جای  دگر

درخت  اگر متحرک  شدی  ز جای  به  جای 
                                       نه  جور اره   کشیدی  و نه  جفای  ترب

سعدی  

آخرین  بخش  مصاحبۀ  خودم  را دو خانم  روانش���ناس  - در رابطه  با مرگ  آیت الله خمینی  
-ویرایش  می کنم  و برای  پخش  از رادیو آماده  می سازم ، نوار را به  دست  امیل  می دهم ، سوار 

اتومبیلم  می شوم  و به  طرف  خانه  راه  می افتم .
س���اعت  چهار بعدازظهر روز دوش���نبه  پنجم  ماه  ژوئن  1989 است . اندکی   کمرت از چهل  و 
هشت  ساعت  از درگذشت  او می گذرد. جمالت  و  کلماتی   که  در باره اش  -در این  دو روز- 
شنیده ام  قطارگونه  از مغزم  عبور می کنند: تلخ ریشه ، انتقامجو، یکدنده ، قدرتمند، بی احساس ، 

جنایتکار،مذهبی ، متعصب ، بی گذشت ، درویش مسلک ، بی وطن  و...

در خیابان  سان ست  رانندگی  می کنم  و سخت  غمگینم . ظرف  دو روز  گذشته ، به  خاطر مشغلۀ 
 فکری  و درگریی   کاری ، فرصت  این  را نیافته  بودم   که  با خود خلوت   کنم  و -کمی  به  تنهایی - 
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به  آنچه  در این  دو روز  گذش���ت  و اتفاق  افتاد بیندیشم . اکنون   که  این  فرصت  را یافته ام ، با 
سرعتی  باورنکردنی  به  ده  سال  و اندی  پیش  بر می گردم  و از نو آن  احساس  خالء، اندوه ، غم  
از دست  دادن  و دردی   که  قلبم  را در چنگال  خود می فشرد بر من  مستویل  می شود. تقریباً دور 
و بر و اطرافم  را نمی بینم . بدون  اراده  و از روی  عادت  رانندگی  می کنم  و آن  روز لعنتی  را به  
یاد می آورم . آن  روزی   که  هزاران  بار به  یاد آورده ام  ویل  برای  اولني  بار از آن  صحبت  می کنم .

روز شش���م  اکترب 1978 برابر با چهاردهم  مهر 1357 اس���ت . من  مثل  هر روز بچه ها را به  
مدرسه  می گذارم  و به  سوی  خیابان  فردوسی  راه  می افتم ، به  طرف  ساختمان  روزنامۀ   کیهان ، 
محل   کارم . در تحریریۀ   کیهان ، همه  سر جای  خود نشسته اند و مثل  هر روز دیگر، همه  سرشان  
به   کار خود مشغول  است . به  طرف  اتاق  تلکس  می روم  تا از روی  ماشني  تلکس  فرانس  پرس  
)France Press( اخبار روز جمع  شده  را بردارم  و به  ترجمه  برپدازم . مسئول  تلکس  با دیدن  

من  می گوید: »امروز فرانس پرس  خرب نداره !« با تعجب  می پرس���م : »چطور خرب نداره ؟ 
فرانسه  و پاریس  االن  مرکز خرب برای  ما ایرانیاس . خمینی  امروز وارد پاریس  شده . باید خرب 

داشته  باشیم !« می گوید: »نه ، نیومده . هروقت  اومد براتون  میارم .«
به  سر میز خود بر می گردم  و در انتظار رسیدن  خربها، سرم  را به  خواندن  روزنامه های  خارجی  
و داخلی   گرم  می کنم . تا ظهر آن  روز خربی  به  دست  من  نمی رسد و به  ناچار، ساعت  یک  
بعدازظهر  که  ش���یفت   کارم  تمام  می شود، با حریت  به  خانه  برمی گردم . با خود فکر می کنم  
حتماً خربها سانسور شده اند و پیش  خود غری  می زنم  و قضیه  فراموشم  می شود. بعدازظهر، 
روزنامه ای   کیهان  را می آورد و در صفحۀ  اول  و دوم  و س���وم  آن   گزارش های  متعددی  را از 
خربگزاری  فرانسه  می خوانم . بر حریتم  افزوده  می شود. خربها  گوناگون  هستند و خربهایی  نیز 
از رفنت  خمینی  به  پاریس  هست ، ویل   کوچک  و به  ظاهر بی اهمیت . پیش  خود فکر می کنم  
شاید خربها بعد از رفنت  من  مخابره  شده اند.  کمرتین  شکی  به  ذهنم  راه  پیدا نمی کند. چون  
همیش���ه ، در اولني  برخورد با یک  مشکل  یا مسئله ، سعی  می کنم  با خوش بینی  با آن  قضیه  

روبه رو شوم  و توجیهی  برایش  بیابم .

همچنان  در خیابان  سان س���ت  رانندگی  می کنم ، از تقاطع  بزرگراه  405  گذشته ام  و فراموش 
 می کنم  به  طرف  خانه ام  بپیچم . آن  قدر در فکر فرو رفته ام   که  ترجیح  می دهم  در این  خیابان  
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مارپیچ  مرموز برانم  و به  سویی  نامعلوم  بروم .
فردا صبح ، باز روز از نو و روزی  از نو: مثل  همیش���ه  س���ر س���اعت  سر  کار، مراجعه  به  اتاق  
تلک���س ، باز هم  چون  روز پیش  اظهار بی اطالعی  مس���ئول  تلکس  از خربهای  خربگزاری  
فرانس پرس  و بیکار نشس���نت  من  در سر میز سرویس  خربی  در حایل   که  همه  به   کار مشغول  
هستند و س���خت  در تکاپو. زیرچشمی  همه  را نگاه  می کنم . امروز قیافه ها  کمی  تغیری  کرده  
اس���ت .  گویا رویدادی  در شرف  تکوین  است . چند نفری  سر در  گوش  هم  پچ پچ  می کنند. 
در بخش  شهرس���تان های   کیهان  -که  بیش���رت بچه چپی ها را در خود جا داده  بود- تحرک  
زیادی  اس���ت . بچه ها به  هم  عالمت  می دهند، با ایما و اش���اره  صحبت  می کنند و تلفن ها 
مرتب  زنگ  می زنند. از بیکاری  خودم   کمی  خجل  و بعد عصبانی  می شوم . مجدداً سراغ  
اتاق  تلکس  می روم  و از نو: »خرب مخابره  نش���ده !« می پرس���م : »خربای   کیهان  دیشب  چه  
ساعتی  رس���ید؟« می گوید: »نمیدونم !« س���ر جایم  برمی گردم . از ن . الف  دبری سرویس 
 خربی   که  مردی  میانسال ، خوش مشرب ، لوده  و اهل  مشروب  و قمار و  گاهی  هم  شیطنت های  
دیگر است ،  کس���ب  تکلیف  می کنم   که  چه   کار  کنم ؟ می خن���دد و می گوید: »دیگه  ندیده  
بودیم   کس���ی  از  کار نکردن  شکایت  داشته  باشه . تا حاال  که  همۀ  شکایت ها از پرکاری  بود! 
برو  کتابخونه   کتاب  بخون ، یه  جوری  سرتو  گرم   کن !« می گویم : »ویل  خمینی  االن  تو پاریسه ، 
پاریس  مرکز خربه ، فرانس پرس  باید  کیلوکیلو خرب مخابره   کنه !« و به  شوخی  اضافه  می کنم : 
»آخه  امروز بره کش���ون  ما مرتجمای  فرانسه  اس���ت !« خودش  را به  آن  راه  می زند و مرا از 
س���ر خود باز می کند. این  بار، زودتر از س���اعت  یک  و قبل  از تمام  شدن  شیفت ، به  خانه  

برمی گردم . حسی  غریب  به  من  می گوید این  قضیه  دنباله دار خواهد بود.

نزدیکی های  ویل  راجرز پارک  )Will Rogers Park( هس���تم . خیابان  سان س���ت  دارد به  
صورت  جاده ای  سرسبز و پردرخت  در می آید و چراغ  قرمزهایش  با فاصلۀ  بیشرت از یکدیگر 

و در مدتی  طوالنی تر جلوی  حرکت  یکنواخت  اتومبیل ها را می گرید.
روز س���وم ، ساعت  ده  صبح ، دیگر قضیه  برایم  خیلی  جدی  شده  است . خربها به  دست  من 
 نمی رسند ویل  ترجمۀ  آن ها هر شب  در  کیهان  چاپ  می شود. سر آقای  ن . الف بسیار شلوغ  
اس���ت  ویل  به  این  مس���ئله  توجهی  نمی کنم  و س���راغش می روم و از او می پرسم : »ممکنه  
بفرمای���ني  چرا خربارو  کس  دیگه ای  ترجمه  میکن���ه  و دائم  به  من  میگن  خرب از فرانس پرس  
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ندارن ؟« می گوید: »دخرت جون  زیادی  وارد معقوالت  میش���ی . برو بشني  سر جات ، فعاًل 
چند روزی  مطالب  دیگه ای  برای  س���رویس های  دیگه  مثل  خان���واده  ترجمه   کن  یا از اون  
مطالب  انتقادی   کذاییت  بنویس  تا ببینیم  چی  میش���ه !« از این  بالتکلیف���ی  و رمز و راز و 
دوپهلو س���خن  شنیدن   کالفه  می شوم . هرگز تا به  امروز نتوانسته ام  به  راحتی  با پچ پچ  و ایما 
و اشاره ، حرف های  درگوشی  و رازهای  پشت  پرده   کنار بیایم  - هنوز هم  از روبرو شدن  با 
این  نوع  بازی ها سخت   کالفه  می شوم . خویشنت داری  را از دست  می دهم  و با پرخاش  به  او 
می گویم : »اواًل من  دخرت جون  نیستم  و یه  خانم  خرس   گنده ام . دوماً وارد معقوالت  نشدم 
و در مورد  کار خودم  از شما سؤال  می کنم . سوماً من  تا نفهمم  قضیه  از چه  قراره  از جلو میز 

شما  کنار نمریم !«
نگاهی  به  من  می اندازد  که  آمیخته ای  از عصبانیت  و نفرت  را یکباره  در آن  حس  می کنم  و 
بعد بالفاصله ، نوعی  حالت  تحقری. عینکش  را از روی  نوک  بینی  برمی دارد و بعد با نوعی  
لجاج  می گوید: »دخرت جون  عقلت   کجا رفته ؟ مگه  خرب آیت الله خمینی  را میدن  یه  جهود 

ترجمه   کنه  اونم  یه  زن  جهود؟ خرب نجس  میشه !«
و من  روز ش���انزدهم  مهر 1357 س���اعت  ده  و نیم  صبح  در موسسۀ   کیهان ، جایی   که  بیش  از 
چهارده سال  س���ابقۀ   کار و نوشنت  و رفت  و آمد داشتم ، وامی روم : درست  مثل  تکه  یخی  که 

روی  آتش   گداخته   گذاشته باشندش!
سر جایم  بر می گردم ، روی  صندیل  پهن  می شوم . مثل  یک  عروسک   کوکی  در  کشوی  میزم  
را باز می کنم  و درون  آن  را نگاه  می کنم : مقداری  بریدۀ  جراید و  کاغذ و نوش���ته  اس���ت ، 
یک  فرهنگ  لغات  و چند قلم .  کلید را درون   کشو می اندازم ،  کشو را می بندم ، درش  را قفل  
نمی کنم ،  کیفم  را برمی دارم  و در حایل   که  سالن  تحریریۀ   کیهان  دور سرم  می چرخد آهسته  و 
آرام  از راهرو بریون  می آیم . در راه  پله ها اش���ک  امانم  نمی دهد  که  جلوی  پایم  را نگاه   کنم . 

مثل   کسی   که  پتکی  سنگني  برسرش  خورده  باشد  گیج  و مبهوتم  و نمی فهمم  چه  می کنم .
درون  اتومبیل ، به  جلوی  در آهنی  پارکینگ  می رسم ، بوق  می زنم  تا آقامهدی  در را باز  کند. 
آقامهدی  در س���نگني  را با زور می کشد و وقتی  نزدیک  او می رسم  می گوید: »به  سالمت  
خواهر!« با تعجب  به  چهرۀ  او خریه  می شوم . این  اولني  باری  است   که  آقامهدی  مرا خواهر 

صدا می زند. همیشه  مرا به  نام  خانوادگی  و پیشوند خانم  صدا می کرد.
در غروب  روشن  تابستان  لوس آنجلس ، در حایل   که  آفتاب  همچنان  بر شاخ  و برگ  درختان 
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 خیابان  سان ست  می تابد از یادآوری  اشک هایی   که  در آن  روز -در خیابان  فردوسی  و پشت  
فرمان  اتومبیل - ریختم  از نو  گریه ام  می گرید. همان  احساس  خالء و تنهایی  و فشار دردی   که  
بر قلبم  چنگ  انداخته  بود از نو در من  زنده  می شود. در ازدحام  و شلوغی  خیابان  فردوسی ، 
در آن  نیم روز پائیزی  بیش  از هر زمان  دیگر احساس  تنهایی  و خالء می کردم . نمی خواستم  
حرفی  را  که  شنیده  بودم  باورکنم ، ویل  حقیقت  داشت . آقای ن . الف ، مردی   که  سال ها رو به  
رویش  نشسته  بودم  و او را به عنوان  یک  انسان  تحصیلکرده ، روشنفکر، متمدن  و اهل  سیاست  
و درایت  می دانس���تم  داشت  در مقابل  چشمانم  تغیری ش���کل  می داد، درست  مثل  ماری   که  

پوست  بیندازد.
به   کنار دریا رسیدم ، اتومبیل  را پارک   کردم ، پیاده  شدم  و روی  نیمکتی   که  آنجا بود -روبه روی 
 دریا و خورشیدی   که  داشت  می رفت  تا غروب   کند- نشستم . درست  مثل  آن  روز  که  تک  و 
تنها به  خانه  رس���یدم  و روی  صندیل  آشپزخانه  نشستم  و از پنجره  به   کوه  الربز  که  رو به  رویم  
قد  کشیده  بود خریه  شدم . حال  و احوالم  برای  خودم  هم  عجیب  بود. تا به حال  چنني  حسی  
را تجربه  نکرده  بودم . اصاًل سال ها بود فراموش   کرده  بودم  دین  و مذهبم  چیست ، زن  بودن  
هم  آزارم  نمی داد. بارها  که  بزرگ ترها از خاطرات  تلخ  تبعیض های  مذهبی  در شهرستان ها و 
در  گذشته  حرف  می زدند، با آن ها به  بحث  و جدل  می پرداختم   که  مبالغه  و اغراق  می کنند یا 
اینکه  می گفتم  مردم  و دنیا عوض  شده اند. اکنون ، در خانۀ  خود، تنها و سرخورده  نشسته  بودم  

و احتیاج  داشتم   که   کسی  به  من  بگوید اتفاقی  نمی افتد،  کسی  که بگوید  نباید نگران  باشم .
به  فریده  تلفن   کردم ، دوست  چندین  و چند ساله ام . او نیز روزنامه نگار بود، حرف  یکدیگر را 
خوب  می فهمیدیم  و هر دو احساس  می کردیم  از زنان  پیشتاز و پیشروی  اجتماع  خود هستیم . 
به  اوتلفن   کردم  و با بغض  زیاد ماج���را را برایش  تعریف   کردم . فریده  حرف های  مرا  گوش  
داد و در حایل   که  س���عی  می کرد با احتیاط  حرف  بزند  گفت : »ببني  عزیز جون ، البته  تو با 
بقیۀ  هم مس���لکات  فرق  میکنی ، آدم  متعصبی  نیستی ، مذهبیم  نیستی . ویل  راستشو بخوای ، 
به  نظر من  بهرته  ش���ما یهودیا برگردین  مملکت  خودتون ، اونجا برای  شما بهرته !« به واقع  
معنی  حرف  او را نفهمیدم . ناچار س���ؤال کردم : »مملکت  خودمون ؟ مگه  مملکت  ما غری 
از ای���ران  جای  دیگه ایه ؟«  گفت : »خودت  می فهمی چی  میگم  دیگه ، چرا خودتو به   کوچۀ  
علی چپ  می زنی ، منظورم  اسرائیله  دیگه . شما  که  تمام  پوالتونو میفرستني  اونجا، برید همون  

جام  زندگی   کنني . بی  دردسر!«
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این  بار دیگر چون  یخ  وانرفتم . این  بار چون  آتش  زبانه   کش���یدم  و فریاد زدم : »اگه  اسرائیل 
 مملکت  منه ، شبه  جزیرۀ  عربم  مملکت  توئه ! تو اول  برگرد اونجا چون  هزار و صد سال  دیرتر 
از من  به  ایران  آمدی . موقعی   که  شماها به  ایران  حمله   کردین  ما هزار و صد سال  بود تو این  
س���رزمني  زندگی  می کردیم .« فریاد زدم  و نعره  زدم  و او فریاد زد و نعره  زد.  گوشی  تلفن  را 

روی  زمني   کوبیدم ، از جا بلند شدم  و بی اختیار شروع  به  قدم  زدن   کردم  - تند و عصبی .

هوا داشت  سرد می شد. نسیم  خنک  و مرطوب  دریا صورتم  را نوازش  می کرد و لطافت  هوا 
داش���ت  حالم  را  کمی  جا می آورد. بلند شدم ، سوار اتومبیل  شدم ، دور زدم  و به  طرف  خانه  
راه  افتادم . ویل  نه  آن  خانه ای   که  آن  روز نعره زنان  بر سر فریده  داد زدم ، به  او ناسزا  گفتم  و از 
او ناسزا شنیدم  - دوست  و همکار قدیمی ام   که  با هم  چون  دو خواهر بودیم . سال هاست  از 

فریده  خرب ندارم ، از آقای  ن . الف نیز و از بسیاری  دیگر. 
آن  روز، خانم  همس���ایۀ  طبقۀ  باال به  س���رعت  خود را به  در آپارتمان  ما رس���اند، در زد و 
وحشت زده  پرسید چرا فریاد می کشم ، چرا  گریه  می کنم .  گفتم : »فرزانه  جون ، آیت الله خمینی  
در صندوقچۀ  پاندورا )Pandora( رو باز  کرد، پریمرد با حضور خود پوست  همۀ  ما رو  کند، 
مرد روحانی  تبعیدی  جینی رو از شیشه  بریون   کرد، دیگه  برگردوندنش  به  درون  شیشه  محاله . 
آیت الله خمینی  دیوار حرمت  بني  مسلمان  و  کلیمی  و بهایی  و ارمنی  را فرو ریخت  و برادرو 
رودرروی  برادر وایس���وند.«  گفت : »خودتو ناراحت  نکن ، این  اوضاع  موقتیه ، آب  از آب  
تکون  نمیخوره ، هیچی  نمیشه !« و رفت  سراغ  بچه اش   که  او را صدا می کرد. این  تسلی ها 
خیلی  به  دلم  ننشست ، حق  هم  داشتم . من  روز شانزدهم  مهر 1357 در وطن  خویش  غریب  
شدم . فکری  داشت  در مغزم  نضج  می گرفت ، سرم  را به  شدت  تکان  دادم   که  جان  نگرید،  که  
شکل  نگرید - ویل  نتوانستم . به  دیوار راهرو تکیه  دادم  و برای  اولني  بار در طول  زندگی ام  

به  خود  گفتم : »باید از اینجا رفت !«

آیت الله وطن  را از من   گرفت . از آن  روز، هر بار  که  نام  او را در رابطه  با واقعه ای  می شنوم ، آن  
غم  سنگني  دوری  و هجران  سراسر وجودم  را می گرید و آن  خالء و تنهایی  به  سراغم  می آید. 
نام  آیت الله خمینی  چه  زنده  و چه  مرده ، مرا به  یاد جدایی  از ریشه ام ، به  یاد جدایی  از خانه ام ، 
به  یاد جدایی  از  کارم  و به  یاد  گسسنت  از دوستم  و دوستانم  می اندازد و در یک  آن ، همۀ  مردم  



هما سرشار 320

ایران  را می بینم   که  چگونه  پوست  انداختند و به  جای  آن  پوست  نرم  و مهربان ، تیغ های   کشندۀ  
دشمنی  و نفاق  و نفرت  از بدنشان  سرزد.

دوشنبه  5 ژوئن  1989

دوشنبه  12 ژوئن  1989
در دنیا چیزی  بدتر از انتظار هم  وجود دارد؟ حتماً بسیاری  معتقدند نه . ویل  من  می گویم  
چرا بدتر از انتشار خشک  و خایل ، انتظار در مطب  پزشکان  است . اصاًل نمی دانم  این  چه  
شیوۀ  غریمرضیه ای  است   که  در این  ملک  رواج  دارد؟ برای  رفنت  به  پزشک ، از یکی  دو هفته  
قبل ،  گاهی  اوقات  هم  خیلی  پیش���رت، باید وقت  بگریید. با ش���ما سر یک  ساعت  معني  قرار 
می گذارند، س���فارش می کنند دیر نروید و به  موقع  در مطب  حاضر شوید. شما سر ساعت  
خود را به  قرار می رس���انید و منش���ی  یا مسئول  مربوطه  را از حضور خود مطلع  می کنید. از 
ش���ما دعوت  می ش���ود روی  مبل  یا صندیل  اتاق  انتظار بنشینید. مجله ای  را بر می دارید تا 
بخوانید. این  مجالت  مطب  پزشکان هم  حکایتی  هستند! معمواًل از تاریخ  انتشارشان  دو سه  
ماهی   گذشته  است . غری از آن ، یا مجلۀ  ورزشی  هستند یا مجلۀ   کلکسیونرهای  اجناس  عتیقه  
یا نشریاتی   که  در قوطی  هیچ  عطاری  پیدا نمی شود. سرتان  را با همني  نوشته ها  گرم  می کنید، 
نیم  س���اعتی  می گذرد، پرس���تاری  در را باز می کند و نام  ش���ما را بلند می خواند. دنبالش  
راه  می افتید و پس  از عبور از چند راهروی  باریک  به  درون  اتاقی  راهنمایی  می ش���وید  که  
یک  تخت ، یک  دستشویی ، چند قفس���ه  و تعدادی  وسایل  معاینه  و آزمایش  در آن  هست . 
یک  روپوش   کاغذی  بی قواره  دستتان  می دهد  که  بپوشید و منتظر آمدن  دکرت بنشینید. روپوش  
به زحمت  بدن  شما را می پوشاند و اتاقک  معاینه  نیز به  شدت  سرد و بی روح  است . ناچار 
در خود مچاله  می شوید. در حایل   که  روی  تخت  نشسته اید و پاهای  بدون  جوراب  و  کفششان  
در هوا تکان تکان  می خورد، به  در و دیوار خریه  می ش���وید و نمی دانید چکار  کنید. در این  
اتاق  دربستۀ   کوچک ، دور دوم  انتظاری  فرا می رسد  که  سخت  جانفرساست  و از انتظار اویل  
غری قابل  تحمل تر! خانم  یا آقای  دکرت هم  -که  پنج  یا ش���ش  مریض  در پنج  یا ش���ش  اتاق  
انتظارش  را می کش���ند- زیاد دلشوره ای  ندارد و هنگامی  سر وقت  شما می آید  که  در واقع  
فراموش   کرده اید برای  چه  مشکلی  به سراغش  رفته  بودید و دلتان  می خواهد در اولني  فرصت  
از آنجا در بروید و خود را به  خیابان  برسانید. راستی   که  انتظار در مطب  پزشک  از هر انتظار 
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دیگری  غری قابل  تحمل تر است .

سه شنبه  13 ژوئن  1989
خدا نکند  کس���ی  تصمیم  بگرید در این  شهر لوس آنجلس  و در میان  جامعۀ  محرتم  ایرانیان  
خارج  از  کش���ور،  کاری  انجام  دهد، آن  هم  به  صورت   گروهی  و با  کمک  چند نفر  که  خیال  
می کنند صاحب  اندیش���ه  و صاحب  طرح  و صاحب  توان  هس���تند. آن چنان  دچار مسئله  و 
مش���کل  می ش���ود و دس���ت  و بالش  بند می آید  که  نگو و نرپس . آخر ما ایرانی ها عاشق  و 
ش���یدای   کمیته  و  کمیسیون  و سوکمیسیون  و...هستیم . تا حرف  بزنید -اگر جمع  از پنج  نفر 
بیشرت باشد- فوراً شخصی   که  در  گذشته  در ایران  پست  و منصبی  اداری  داشته  است  پیشنهاد 
می کند یک   کمیتۀ  سه  نفری  تشکیل  شود تا  کارها را به صورت  جدی  دنبال   کند. معمواًل سه  
نفر از زحمتکشانی   که  برای  اجرای  هر  کاری  پیشقدم  هستند و سرشان  درد می کند تا  کاری  را 
به  سامان  برسانند، مسئول  اجرای  طرح  می شوند و  کمیته  تشکیل  می شود. البته  تا اینجای  قضیه  
زیاد مهم  نیست .  کار از آنجا باال می گرید و خراب  می شود  که  بقیۀ  اعضای   گروه  را غم  دوری  
میز و صندیل  از دست  رفتۀ  ریاست  ادارات  دولتی  فرا می گرید و فوراً یادشان  می آید  که  روزی  
رئیس  هیأت  مدیره ، عضو هیأت  رئیسه  یا مدیر عامل  جایی  بوده اند. آن وقت  باید خر آورد و 
باقایل  بار  کرد. دستورها از چپ  و راست  صادر می شود: باید  کار اساسی   کرد، باید یک  بنیاد 
به وجود آورد، باید یک  صندوق  همگانی  تأسیس   کرد، باید یک  مرکز پایه ریزی   کرد. خالصه  
هدف  را آن قدر پیچیده  می کنند  که  برنامۀ  اول  هم  لوث  می ش���ود و سنگ  را آن  قدر بزرگ  

می گریندکه  نمی توانند بلندش   کنند!

چهارشنبه  14 ژوئن  1989
امریکایی ها خدای  خالصه   کردن ، تقسیم بندی  و  کوتاه  و موجز نوشنت  هستند. مشکل ترین  و 
پیچیده ترین  مسائل  زندگی  را در چهار خط  یا چهار بخش  تقسیم بندی  می کنند. سپس  در 
مقابلش ، چهار راه  حل   کوتاه تر از آن  هم  می یابند و می گذارند  کف  دس���تت . جالب  این   که  
بسیار هم  خوشبني  و امیدوار هستند  که  با اجرای  این  دستورالعمل های  نیم  خطی ،  گرفتاری ها 
به  س���رعت  برطرف  خواهد شد. البته  اگر چنني  شیوه ای  برای  لکه گریی  پریاهن  یا دم   کردن  
برنج  یا درست   کردن  سس  ساالد باشد، قبول . ویل   کار به  این  جا ختم  نمی شود. امریکایی ها 
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روانشناسی  و روانکاوی  و علم  اجتماع  را نیز مثل  رستوران هایشان  سریع السری  کرده اند. هرگاه  
با متخصص  یا  کارشناس���ی  حرف  می زنید، یا در سمیناری  شرکت  می کنید، فوراً یکی  دو 
ورقۀ  فتوکپی  شدۀ  دستورالعمل  زندگانی  به  شما می دهند و ادعا می کنند  که  با این  مینی تراپی  
)Mini Therapy( بس���یاری  از مشکالت  به سرعت  حل  می شوند. به عنوان  مثال  امروز در 

 Stress(  سمیناری  شرکت   کردم   که  سخرنان  آن  یک   کارشناس  برنامه ریزی  مدیریت  اضطراب
Management( بود. وی  در پی  تشریح  دالیل  اضطراب  و تنش ، ورقه ای  به  دستمان  داد  که  

معتقد بود به کار بسنت  دستورات  مندرج  در آن  معجزه  خواهد  کرد: »چهار  گام  برای  رسیدن  
به  هدف :

1- مجسم   کنید: تمام  احساس  خود را به   کار بگریید و هدف  را زنده  و ملموس  مجسم   کنید.
2- طلب   کنید: تنها آرزو نکنید، آرزو به  تنهایی   کافی  نیست ، بخواهید و پیش  بروید.

3- ایمان  داشته  باشید: به  خودتان  ایمان  داشته  باشید تا  کارهایتان  را پیش  بربید و به گونه ای  
عمل کنید  که   گویی  به  هدف  رسیده اید.

4- پرشور و پرهیجان  باشید: با هیجان  طرح ریزی   کنید و  گام  به   گام  پیش  بروید.«
برای  خواندن  و شنیدن  این  نصایح ، بنده  یک  نصفه  روز وقت   گذاشتم  و شصت  و پنج  دالر 
پول  رایج  مملکت  ایاالت  متحده  را پرداختم  و همچنان  منتظر معجزه  هس���تم . ویل  جناب  

سخرنان ، با هزار و نهصد و پنجاه  دالر پول  در جیب ، معجزه  را تجربه   کرد.
چاه کنی  در حال   کندن  چاه  چند بار به  صاحب  ملک   گفت : »این  چاه  آب  ندارد، بی جهت  
دارم  می کنم !« صاحب  ملک  پاسخ  داد: »به   کارت  ادامه  بده ، اگر برای  من  آب  ندارد، برای  

تو  که  نان  دارد!«

پنج شنبه  15 ژوئن  1989
هنگامی   ک���ه  مراجع  قانونی  ش���خصی  را مقصر یا  گناهکار می شناس���ند و برای  او حکم  
مجازاتی صادر می کنند،  کمرت محکومی  اس���ت   که  به  رأی  قاضی  یا هیأت  منصفه  اعرتاض  
نداش���ته  باش���د، خود را بیگناه  نخواند یا دس���ت کم  خواهان  مجازات  سبک تری  نشود. 
ویل   گهگاه  انسان هایی نیز، در مقابل  این احکام ، سر به  شورش  بر می دارند، به  جنگ  قانون  

و قانونگزار و مجری  آن  می روند و برای  احقاق  حق  خود، این  مبارزه  را ادامه  می دهند.
جني  الیزابت  مورگان  )Jean Elizabeth Morgan( جراح  پالس���تیک  بس���یار مش���هور، 
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تحصیلکردۀ  دانش���گاه های  هاروارد و ییل  )Yale( و نویسندۀ  چند  کتاب  پزشکی ، چندی  
پیش  از همسر سابق  خود به  دادگاه  محل  اقامتش  شکایت   کرد. شکایت  حاکی  از این  بود  که  
همس���ر سابقش ، اریک  فورتیش  )Erick Foretich(،  که  او نیز یک  جراح   گوش  و حلق  و 
بینی  مشهور است ، در روزهای  مالقات  با دخرت شش  سال  و نیمه اش ، او را مورد آزار و اذیت  
و سوءرفتار جنسی  قرار می داده  است . قاضی  دادگاه  پس  از رسیدگی  به  پرونده ، دستور داد تا 
اتخاذ نتیجۀ  نهایی  و بررسی  دقیق تر شواهد و مدارک ، پدر همچنان  اجازۀ  مالقات  دخرتش  را 
داشته  باشد. دکرت مورگان   که  مالقات  پدر را برای  دخرت خطرناک  می دانست ، با رأی  قاضی  
به  ش���دت  مخالفت   کرد. این  مخالفت  نتیجه ای  ن���داد و وی  تصمیم   گرفت  بر خالف  رأی  
دادگاه  عمل   کند و خود مج�ری  قان��ون  شود. در نتیجه  هی��ل����ری  )Hillary( دخرت شش  سال  
و نیمه اش  را پنهان   کرد )گفته  می شود وی  را همراه  پدر ومادرش  به  خارج  از امریکا فرستاده  
اس���ت ( و خود به  خاطر س���ر باز زدن  از اجرای  دستور قاضی  به  زندان  رفت . اکنون  تقریبًا 
بیس���ت  و یک  ماه  است   که  جني  الیزابت  مورگان  در  کنار فروشندگان  موادمخدر، روسپیان ، 
دزدها و جانیان  زندان  زنان  محبوس  و زندانی  است . وی  بارها  گفته  است  تا روزی   که  قاضی  
دادگاه  به  حقانیت  او رأی  ندهد و تا روزی   که  مطمئن  نشود دخرتش  از امنیت   کافی  برخوردار 
است ، نشانی  وی  را بروز نخواهد داد و خود نیز در زندان  باقی  خواهد ماند. دکرت مورگان 
 برای  آن  دسته  از زنان ،  که  دچار این  مشکل  هستند و فرزندانشان  اسری دست  پدرانی  بدرفتار 
و بیمارند، به  صورت  یک  قهرمان  و نماد راس���تني  مادری  درآمده   که  زندگی  و آزادی اش  را 
فدای حمایت  از فرزند  کرده  است . برخی  او را قربانی  بیگناه  یک  سیستم  فضایی  می دانند  که  
مسئولیتش  را به درستی  انجام  نداده  است  و  گروهی  نیز او را نمونه ای  از انسان های پرخاشگر 
و بی توجه  به شمار می آورند  که  خود را برتر از قانون  می دانند. ویل  دکرت مورگان  همچنان  به  

مبارزۀ  خود ادامه  می دهد.

جمعه  16 ژوئن  1989
سرعت  ورود  کلمات  و اصطالحات  تازه  و ناآشنا به  زبان  محاوره ای  امروز به   گونه ایست   که  
انسان  اگر چهاراسبه  هم  بتازد به   گرد زبان  تازه  و رایج  نمی رسد. هر روز و هر لحظه ،  کلمات  

و اصطالحاتی  به   گوش  می خورند  که  انسان  در مقابلشان  خلع  سالح  می شود.
چندی  پیش   کامران ، مهندس  معمار جوان   که  انس���انی  پیشرو و پیش���تاز است  و همواره  به  
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استقبال  نوآوری ها می رود، از من  سؤال   کرد: »Fax دارید؟«
بالفاصله  پرسیدم : »چی  دارم ؟«

."Fax" :او تکرار  کرد
هنگامی   که  متوجه  نگاه  پر از تعجب  و پرس���ش  من  ش���د توضیح  مفصلی  در مورد دستگاه 

 )Facsimile( داد  که  چشمانم  را  گرد  کرد.

پرسیدم : »یعنی  می ش���ود  کاغذی  را توی  تلفن  بکنی  و یک  نفر دیگر در  گوشۀ  دیگر شهر 
آن   کاغذ را از تلفنش  بریون  بکشد؟«

پاسخ  داد: »نه  تنها در  گوشۀ  دیگر شهر بلکه  در  گوشۀ  دیگر دنیا! به  سرعت  برق  و باد!«
امروز پس  از یک  س���ال  و اندی  س���ؤال  »فکس  داری ؟« یا جملۀ  »فکسش   کن !« دیگر 
برای  من  یک  اصطالح  متداول  و عادی  ش���ده  است ، به  همني  ترتیب  نام  بسیاری  دیگر از 
اخرتاعات  و اکتش���افات  جدید. ویل  هنگامی  با مش���کل  روبه رو می شوم   که ، برای  نامیدن  
پدیده های  مختلف  قرن  اتم  وتکنولوژی ، حروف  اختصاری  به   کار می گریند. یک  دهۀ  پیش  
ش���اید تنها حروف  اختصاری  برای  نامیدن  اتومبیل ها به   کار  گرفته  می شد، ویل  امروزه  و در 
امری���کا، همواره  مورد هجوم  این  حروف  اختصاری  هس���تیم  و باید آن قدر حضور ذهن  و 
حافظۀ  قوی  داشته  باشیم   که  وقتی  پزشک  می پرسد:»PMS داری ؟ از PND رنج  می بری ؟ 
ی���ا TMG داری ؟« وقتی  در خرب می خوانی   که  س���خنگوی  DEA یا DAO یا FCC یا 
GOP...  کاری  انجام  داده  اس���ت ، یا هنگامی   که  از دانشگاه  UCSD یا UCI یا MIT نام  

می برند فوراً معنی  و ربط  این  حروف  را بفهمیم .

شنبه  17 ژوئن  1989
از صب���ح  زود، برای  مصاحبه  با تعدادی  ایرانی  و فیلمربداری  از محل   کارش���ان ، به  چندین  
نقطۀ  شهر،  که  بیشرت ایرانی ها را در خود جای  داده  است ، سر می زنیم . روز به  نیمه  نرسیده ، 
به  داون تاون  لوس آنجلس  می رس���یم . هوا بدجور  گرم  است  و ما در تکاپوی  یافنت  تصاویر 
بهرت و افرادی   که  با آن ها  گفتگو  کنیم ، به  هر مغازه  و دفرتی  سر می زنیم . در این  محوطۀ  وسیع  
داون تاون  -که  اغلب   کسبه ایرانی  هستند- خیلی  زود یادمان  می رود  کجا هستیم . محبت  و 
مهمان نوازی  از در و دیوار بر سر و رویمان  می ریزد. به  هر جا قدم  می گذاریم ، به  شیوۀ  ناب  
و دوست داش���تنی  ایرانی  با یک  »یاالله بفرمایني  تو!« و یک  لیوان  چای   گرم  یا نوشیدنی  
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خنک  استقبال  می شویم  و با دستی  پرمحبت  بر پشت  شانه  و جمالتی  چون : »قربون  شما!«، 
»قابل  نداره !«، »منزل  خودتونه !«، »بازم  تشریف  بیارین !« بدرقه . همه  بی دریغ  به  تو -که  
احس���اس  می کنی  با آن  فضا  کمی  ناآشنا هستی -  کمک  و راهنمایی  می کنند و با  کوششی  
سخت  می خواهند نشانت  بدهند  که  چقدر ایرانی  باقی  مانده اند. راستی  در آن  محوطۀ  پر از 

صفای  داون تاون  یا در آن  محدودۀ  دوست داشتنی  وست وود صفا می کنی !
با این  حال  و هوا، مگر می شود از خوردن  چلوکباب  صرفنظر  کرد؟ این  توصیۀ  همۀ   کسانی  
اس���ت که  با ما برخورد می کنند. توصیه   که  نه ، دعوت . همه  ما را به  ناهار دعوت  می کنند: 
»بفرمایني ، یه  لقمه  نون  و پنری در خدمتتون  باش���یم !« و صد البته   که  نان  و پنری تازه  آغاز  کار 
اس���ت . در آن   گرمای  زنندۀ  ظهر جمعه  -در چلوکبابی  ایرانی - جمع  دوستان  جمع  است  و 
بوی  زعفران  و سماق  و ریحان ، چاشنی   گفتگوی   گرمی  است   که  دور میز ما سر  گرفته  است : 

»چه  باید  کرد؟ پس   کی  برمی گردیم  ایران ؟!«

دوشنبه  26 ژوئن  1989
احس���ان  یارشاطر، پژوهشگر و دانش���مند عالیمقام  ایرانی ، استاد پیش���ني  دانشگاه  تهران ، 
استاد  کنونی  دانش���گاه   کلمبیا و رئیس  مرکز ایرانشناسی  این  دانشگاه  -که  عمر پربار خود 
را در راه  آم���وزش  و تحقیق  در فرهنگ  و ادبیات  فارس���ی   گذرانده - به  لوس آنجلس  آمده  
است . اقامت   کوتاه مدت  این  انسان  آزاده  فرصت  با ارزشی  برای  ایرانیان  شهر فرشتگان  به  
شمار می رود. دکرت یارشاطر بیش  از دو دهه  از زندگی  خود را صرف  اجرای  طرحی   کرده   که  
 برای  هر ایرانی  غرورآفرین  اس���ت . او با عشقی  استثنایی  در  کار تدوین  دانشنامۀ  ایرانی��کا 
)Encyclopaedia Iranica( است  و در این  راه  از هیچ   کوششی  فروگذار نمی کند. آنان   که  

دکرت یارش���اطر را می شناسند می دانند تنها این  مرد خستگی ناپذیر می توانست   کاری  چنني  
عظیم  را آغاز  کند، سر و سامان  دهد، پی گرید و از مرحلۀ  فکر به  مرحلۀ  عمل  در آورد. طرح  
دانشنامۀ  ایرانیکا  که  قرار است  در شانزده  مجلد منتشر شود، پس  از دو دهه  برنامه ریزی  و  کار، 
هنوز در نیمۀ  راه  است . دکرت یارشاطر –با همکاری  بیش  از دویست  تن  از ایرانشناسان  سراسر 
جهان - در دفرت  کوچکی   که  پنج  یا شش  دستیار یاری اش  می دهند، چهار مجلد را آماده  و 
منتشر  کرده  است . جلد پنجم  هم اکنون  در دست  تدوین  است  و وی  آرزو دارد باقیماندۀ   کار 

را -که  به  آرامی  و سختی  پیش  می رود- حتماً به  پایان  رساند.
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امروز با  گروهی  از عالقه مندان  به  دانش���نامه ، این  شناس���نامه  و هویت  ایرانی  و مرجع  معترب 
برای  آگاه   کردن  مردم  جهان  از تاریخ  و سرگذشت  ایران  و ایرانی ، جلسه ای  داشتیم  تا برای  
ادامۀ   کار این  انسان  بزرگوار -که  زندگی  خود را وقف  چنني  برنامه ای   کرده  است - از جامعۀ  

ایرانیان  خارج  ازکشور مدد بگرییم  و راهی  جستجو  کنیم .
طرح  دانش���نامۀ  ایرانیکا در دوران  سلطنت  محمدرضاشاه  پهلوی  و با بودجه  و  کمک  مایل  
بی دریغ  حکومت  وقت  آغاز ش���د اما از س���وی  رژیم  جمهوری  اسالمی  غریالزم  تشخیص  
داده  ش���د و بودجه اش  قطع   گردید. ویل  احسان  یارشاطر از پای  ننشست  و با مدد  گرفنت  از 
دانشگاه   کلمبیا و بنیاد ملی  هرنها )National Endowment For Arts(  کاری  را  که  بنا بود 
با استفاده  از امکانات  مایل  دولت  ایران  انجام   گرید، یک  تنه  بر عهده   گرفت . اکنون  ادامۀ   کار 
دانشنامۀ  ایرانیکا از سوی  دانشگاه   کلمبیا و بنیاد ملی  هرنها وابسته  به  شرایطی  شده  است   که  
یاری  و همدیل  ایرانیان  خارج  از  کشور را می طلبد. بودجه ای   که  این  دو مؤسسه  برای  این   کار 
اختصاص  داده اند -یعنی  سایل  صد هزار دالر ازسوی  هر مؤسسه - به خودی  خود  کفاف  
ادامه   کار را نمی دهد. باوجود این ، پرداخت  س���ایل  دویست هزار دالر را هم  مشروط  به  این  
امر  کرده اند  که  دکرت یارش���اطر بتواند س���ایل  صدهزار دالر، یعنی  یک سوم  مخارج  خود را، 
از طریق  یاری   گرفنت  از بخش  خصوصی  و انس���ان های عالقه مند تأمني   کند. تاکنون  یکی  
دو ایرانی  با همت ، دس���ت  یاری  در دست  دکرت یارشاطر  گذارده اند، ویل  این   کافی  نیست  و 
دانش���نامه  نیاز به   کمک  بیشرتی  دارد. باید این  بزرگوار خستگی ناپذیر را مدد رساند و این  
طرح  عظیم  را،  که   گنجینۀ  بسیار  گرانبهایی  برای  فرزندان  ما خواهد بود، به  پایان  برد. دانشنامۀ  
ایرانیکا به  زبان  انگلیس���ی  است  و عالوه  بر مصارف  متعددی   که  خواهد داشت ، بی شک  
برای  نسل  بعدی  ایرانیان  -که  خواه  ناخواه  در این  سرزمني  یا خارج  از ایران  خواهند زیست  
و در نهایت  تأسف  قادر به  نوشنت  و خواندن  زبان  مادری  خود نخواهند بود- مرجع  الزم  و 

مفیدی  به شمار خواهد رفت .
امروز راه هایی  برای  جلب   کمک  به  نظر ما رسید، ویل  هر  گونه  همراهی  فکری  را -از سوی  

ایرانیان  عالقه مند به  فرهنگ  و ادب  و تاریخ  ایران - با آغوش  باز می پذیریم .

سه شنبه  27 ژوئن  1989
روزا از روزگار دل  خوشی  نداشت . سر  گالیه اش  باز شده  بود و شکایت  پشت  سر شکایت 
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 ردیف  می کرد: از دست  فرزندان ، از دست  روزگار، از دست  آشنایان  و نزدیک ترین   کسان . 
در البه الی  صحبتش   گفت : »آن  روزی   که   گفتند انسان  سی  سال  آدم  است ، پانزده  سال  خر، 
پانزده  سال  سگ  و پانزده  سال  میمون ، باورم  نمی شد روزی  خودم  به  دوران  میمونی  برسم  و 

ناچار باشم  به  ساز همه  برقصم !« اشارۀ  او به  حکایتی  بود  که  قباًل نشنیده  بودم :
»روزی   ک���ه  خداوند عمر مخلوقات  خود را تعیني  می کرد، اول  س���راغ  حضرت  آدم  رفت  
و  گفت : »برایت  س���ی  سال  عمر در نظر  گرفته ام !« آدم  طماع  از این  قسمت  خشنود نشد و 
با نارضایی  در بارگاه  الهی  باقی  ماند شاید چانه ای  بزند. نوبت  به  خر رسید. خداوند برای  
او هم  سی  سال  عمر مقرر فرمود. خر  گفت : »بارالها! تحمل  سی  سال  باربری  و حمایل  را 
ندارم  پانزده  سال  مرا  کافی  است !« بشر دوپا به میان  دوید و  گفت : »بارالها! پانزده  سال  دیگر 
را به  من  بده !« خداوند پذیرفت . سگ  نیز از پذیرفنت  سی  سال  عمری   که  شب  و روزش  به  
پاس���داری  و مراقبت  بگذرد، اظهار  گله   کرد. سهم  او هم  پانزده  سال  مقرر شد و آدم  طماع  
پانزده  سال  زندگی  سگ  را نیز به  عاریت   گرفت . میمون  هم ، چون  نمی توانست  سی  سال  به  
هر سازی  برقصد، به  پانزده  سال  رضایت  داد. خداوند پانزده  سال  عمر میمون  را نیز، به  دنبال  
التماس  فراوان  آدم ، به  بشر دوپا هدیه   کرد. نتیجه  این  شد  که  بشر سی  سال  اول  عمر را در شأن  
انسان  زندگی  می کند؛ از سال  سی ام  تا چهل  و پنجم  چون  خر به  باربری  و حمایل  مشغول  
است  تا آسایش  زندگی  فرزندان  را فراهم   کند؛ از چهل  و پنج  سالگی  تا شصت  سالگی  سگ  
وفادار و پاسدار خانه  و زندگی  و فرزند و عروس  و داماد و نوه  می شود؛ چون  به  پانزده  سال  
زندگی  میمونی  خود رسید، باید به  هر سازی   که  برایش   کوک   کردند برقصد و نفسش  هم  در 
نیاید. این  پانزده  س���ال  آخری  از همه  غریقابل  تحمل تر است . ای   کاش  آدم  ابوالبشر  کمی  از 
حرص  و طمع  خود می کاست  و خواستار این  پانزده  سال  آخری  نمی شد  که  به  تجربه   کردنش  

نمی ارزد.«

چهارشنبه  28 ژوئن  1989
دادگاه  ع���ایل  لوس آنجلس ، از یک  روانش���ناس  ایرانی  خواس���ته  بود تا به  عنوان  ش���اهد 
متخصص )Expert witness( در جلس���ۀ  دادرس���ی  شرکت   کند و در بارۀ  یک  مورد بسیار 
جدی  اختالف  پسر جوان  سیزده  سالۀ  ایرانی  و پدر و مادرش  نظر بدهد. پسر جوان ، چندی  
پیش ، به  خاطر یک  نافرمانی ، از دست  پدرش   کتک  مفصلی  خورده  و سر و صورتش  زخمی  
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و  کبود شده  بود. روز بعد، در مدرسه ، معلم   که  متوجه  آثار ضرب  و شتم  بر چهرۀ  او می شود، 
از پسر دانش آموز جریان  را سؤال  می کند و بالفاصله  به  پلیس   گزارش  می دهد. پلیس  وارد 

عمل  می شود و پدر و مادر را برای  بازرسی  می خواند.
امروز،  کار این  خانواده  به  دادگاه   کشیده  است . امکان  دارد قاضی ، نوجوان  ایرانی  را، به  یک  
خانۀ  سرپرستی  )Foster home( بسپارد. این  در صورتی  است   که  وی  تشخیص  دهد والدین  

پسر شایستگی  نگهداری  و تربیت  صحیح  فرزند خود را ندارند.
وکیل  خانواده  به ناچار دست  به  دامان  این  روانشناس  ایرانی  می شود تا به  دادگاه  ثابت   کند  که  
در فرهنگ  ما  کتک  زدن  والدین  بخش���ی  از روش  تربیتی  است ، پدر و مادر بیماری  روانی  

ندارند و قصدشان  آزار و اذیت  بچه  )Child abuse( نبوده  است .
دوس���ت  روانشناسم  تعریف  می کرد  که  به سختی  توانس���ت  این  واقعیت  را به  رئیس  دادگاه  
بقبوالند. عاقبت  قاضی  پدر و مادر را -به  قید ضمانت  و با  گرفنت  این  تعهد  که  اگر یکبار 

دیگر بچه  را بزنند او را از آن ها خواهد  گرفت - حریان  و متعجب  به  خانه  می فرستد.
گمان  می کنم  بهرت است  ما پدر و مادرهای  ایرانی  -که  با پریوی  از روش  تربیتی  منسوخ  چوب  
معلم   گله ، هر  کی  نخوره  خله ! بزرگ  شده ایم  و هنوز جای  سوزش  سیلی ها، پس گردنی ها، 
لگدها، نیشگون ها و س���وزن ها را روی  پوست  خود احساس  می کنیم  و همچنان  سنگینی  
حقارت  آن  آزارهای  جسمی  و روحی  را روی  دوش  داریم - به  خود آییم  و شیوۀ  بهرتی  را  که  

در فرهنگ  خودمان  نیز مقامی  واال داشت  بیازماییم :
                 درس  معلم  ار بود  زمزمۀ   محبتی 

                                                                جمعه  به  مکتب  آورد طفل   گریزپای  را

پنج شنبه  29 ژوئن  1989
کارهایی   که  در امریکا می شود با هیچ   کجای  دیگر دنیا قابل  مقایسه  نیست : منظورم  از نظر 
ابعاد و  کمیت   کار است . آنچه   که  امریکایی  را جذب  می کند -حتی  در عرصۀ   کارهای  هرنی  
و فرهنگی  و ادبی - عدد و رقم های  بزرگ  و باورنکردنی  است . در این  مملکت ، برای  جلب  
توجه  مردم ، باید چیزی  ارائه  شود  که  چشم ها را  گرد  کند. به عنوان  مثال  روز شنبه ، در  گالری  
هن��ری  شه�رداری  ل��وس آنج��لس  واقع  در پارک  ب��ارن��زدل  )Barnsdall(، یک  نمایشگاه  
جمعاً هزار و سیصد و هفده  نقاش   کالیفرنیای  جنوبی ، برای  ارائۀ   کارهای  هرنی  خود، شرکت  
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می کنند و هر یک  چندین  اثر را به  معرض  تماشای  مردم  می گذارند. تصور  گرد هم  آمدن  این  
همه  نقاش  در یک  محوطه ، شگفت انگیز و تعجب آور است . تنها شرط  شرکت  در نمایشگاه  
هم  این  است   که  نقاش ، بیش  از هجده  سال  داشته  باشد و ساکن   کالیفرنیای  جنوبی  باشد. 
این  نمایشگاه ،  که  سال ها در لوس آنجلس  برگزار می گردید، از سال  1978 تعطیل  شد و امسال  
-برای  اولني  بار- در این  ابعاد  گس���رتده  به  اجرا در می آید. در هرحال  نتیجۀ  رنگ  و بوی  

امریکایی  دادن  به  فعالیت های  فرهنگی ، این  می شود  که  می بینید. به  قول معروف :
یا مکن  با پیل بانان  دوستی         یا بنا  کن  خانه ای  در خورد فیل 

با آرزوی  موفقیت  برای   کسانی   که  به  دیدار این  بازار شام  هرنی  می روند.

شنبه  اول  ژوئیه  1989
دو س���ه  هفته ای  اس���ت  در میان  ایرانیان  لوس آنجلس نشني  شور و هیجان  فرهنگی  و هرنی  
باال  گرفته  و حال  و هوای  خوبی  در ش���هر جریان  دارد: جلس���ات  س���خرنانی ، سمینارهای  
فرهنگی ، توجه  به  مردان  بزرگ  ادب  و هرن ایران زمني ، اجرای  موسیقی   کالس���یک  توسط  
یک  ارکسرت امریکایی  به  رهربی  یک  جوان  هرنمند ایرانی ، روی  صحنه  آوردن  نمایش  توسط  

یک   گروه  ایرانی ، نمایشگاه های  نقاشی  و...
در شهری   که ، هشت  یا ُنه  سال  پیش ، ایرانی ها برای  دیدن  یکدیگر و  گرد هم  آمدن  فقط  به  
مجالس  ختم  و ترحیم  چشم  دوخته  بودند و -تشنه  و جستجوگر- به دنبال  فرصت هایی  بودند 
ت���ا از محضر بزرگان  ادب  و فرهنگ  و هرن لذت  بربند، حاال چنني  فرصتی  به  اندازۀ   کافی  
فراهم  شده  است .  گروه ها و سازمان های   گوناگون  هر یک  در حد توان  خود  کوششی  در خور 
ستایش  و توجه  نشان  می دهند و مردم  نیز انصافاً -هر روز بیش  از روز  گذشته - به  اهمیت  
چنني  نشست هایی  پی  می برند. تأیید این   گفتۀ  من ، سالن های  مملو از جمعیتی  بود  که  ظرف  
دو هفتۀ  اخری در جریان  برگزاری  سمینار فردوسی ، بزرگداشت  نادر نادرپور، سخرنانی  بزرگ  

علوی  و برنامه هایی  از این  دست  شاهد بودیم .
امیدوارم  آن  راویانی   که  س���ال ها، از لوس آنجلس  نشینان ، خربهای  ریز و درشت  یا راست  و 
دروغ  به  ایران  و اروپا می رساندند و با  کنایه  و طعنه  از سطحی  بودن  و ابتذال  فرهنگ  و هرن 
این  سرزمني  داد سخن  می دادند،  کم کم  به  این  نکته  توجه   کنند  که ، در این  شهر و به دلیل   کثرت  
جمعیت  ایرانی ، همه گون���ه  رویدادهای  فرهنگی  و هرنی  جریان  دارد: هم  از نوع  مبتذل  و 
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بازاری  و هم  از  گونۀ  واال ودر خور ستایش . 
تا یار  کرا خواهد و میلش  به   که  باشد.

دوشنبه  3 ژوئیه  1989
دوس���تی  از تهران  نامه  نوشته  اس���ت  و بسان  همۀ  درون مرزی ها  که  می دانند تا چه  حد تشنۀ  
دانسنت  خربهای  داخل   کشور هستیم   گزارشی   کوتاه ، جالب  و خواندنی  از تهران  داده  است  - 

به   گونۀ  یک   گزارشگر دقیق   که  نگاهی  طنزآلود هم  دارد:
»از تهران  نمی دانم  چه  برایت  بنویسم . همان  تهران  با راه بندان های  پرگره اش ، طال فروشی های  
زیاد، هوای  پردود و چش���م  و ابروهای  قش���نگ  آدم هایش . در مورد مسائل  هرنی  تجدید 
حیاتی صورت   گرفته ، تلویزیون  برنامه ای  مخصوص  برای  س���هراب  سپهری  داشت . سالروز 
مرگ  فروغ  با سکوت  نگذشت  و از او یادی  هر چند  کوتاه  شد. نمایشگاه های  خط  و نقاشی  
مرتب  بر پا می شود و ژاله   کاظمی  هم  چندی  پیش  نمایشگاهی  داشت   که  به  دیدنش  رفتم . 
یک  فیلمساز ایرانی  به  نام  محسن  مخملباف  خیلی  درخشیده  و آخرین  فیلمش  به  نام  عروسی  
خوبان   که  انتقادی  بسیار تند از جنگ  و مسائل  روز بود باالخره  اجازۀ  نمایش   گرفت . مجله های  
مفید و دنیای  سخن  و یکی  دو تای  دیگر مسائل  هرنی  و ادبی  را مطرح  می سازند. تلویزیون  
برای  آهنگ هایش  از شعرهای  حافظ ، سعدی  و مولوی  استفاده  می کند و موسیقی   کالسیک  
و آهنگ های  سبک  غربی  هم  جای  خود را دارند. سختگریی  نسبت  به  حجاب  در خیابان ها 
چندان  شدید نیست  و لباس های زنان  شیک پوش  به  این  صورت  است : مانتوهای  خیلی  بلند 
چند دامنه  به  صورت  لباس  زنان  اسپانیا، آستني های   گشاد، جوراب   گیپور یا ساده ،  کفش های  
پاشنه  بلند ظریف ، آرایش  محو صورتی  یا آجری ، عینک های   گربه ای ، شلوارهای   گشاد باالی  
قوزک  پا، موها نود درصد مش   کرده  و از حجاب  بریون  و اکثر مانتوها مشکی  با زینت آالت  

طالی  بسیار - به  قویل  پریرو تاب  مستوری  ندارد.«
برخالف  او، دوست  دیگری  در نامۀ  خود به  بخش  دیگری  از زندگی  مردم  در تهران  توجه  

دارد:
»تهران  شهر شلوغ  بی رحمی  شده  است  ویل  دل ها هنوز  گرم  است . به  خانۀ  دوستی  می روی  
و دق���ۀ  دری  را می کوبی  و فراموش  می کنی . برای  اینکه  خودت  را زیاد فراموش  نکنی  به  
سفر می روی : ایران گردی . چه  سرزمني  فراموش  شدۀ  غریبی  است ! از تهران  با یک  اتوبوس  
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دربست ، بیست  و پنج  نفر دوست  به  طرف  مشهد و  کالت  نادری  راه  افتادیم . هر چه  پیشرت 
رفتیم ، هر چه  بیشرت در هرم   گرمای  سوزان   کویر پیش  رفتیم ، محبت  این  آب  و خاک  در دلمان  
بیشرت زبانه   کشید. بیشرت وهم  بیابان  ما را  گرفت . چه  عظمتی  و چه  فراموشی  سنگینی !  کافی  
است  انگشتت  را در شن های   کویری  فرو بربی  و تمدنی  عظیم  و به  خواب  رفته  را دریابی .  کی  
این  غول  به  خواب  رفته  بیدار خواهد ش���د؟! خدایا ما وارثان  ناخلف   کدامني   گنجینه ایم ؟ 

امیدوارم  خری باشد.«

سه شنبه  4 ژوئیه  1989
روز چهارم  ژوئیه  و تعطیل  سراس���ری  اس���ت . بعدازظهر برای  فرار از  کس���الت  روزی   گرم  و 
سنگني  و عبث ، به   کنار دریا می رویم  تا قدمی  بزنیم  و هوایی  بخوریم . در اوشن  پارک ، پاتوق  
ایرانی ها، تقریباً همۀ  میزها را هموطنان  ما  گرفته اند. بر سر هر میز، دو نفر یا بیشرت به  بازی  
تخته نرد مشغولند و عده ای  دورشان  جمع  شده اند. سر و صدا و داد و فریاد و لغزخوانی  -که  
از اسباب  بازی  تخته نرد است - غوغا می کند.  گاهی  هم  دعوا و بگومگو برپاست . عده ای   که  
اصول  بازی  را رعایت  نمی کنند دیگران  را عصبانی  می کنند و وادار به  پرخاش .  گویا خرب 
ندارند این  بازی  ملی  و میهنی   که  بس���اطش ، هر  کجا  که  می روی  پهن  اس���ت ، چه  آداب  و 
رسومی  دارد و چگونه  از قدیم االیام  در بارۀ  آن  نوشته اند و  گفته اند. عنصرالمعایل   کیکاووس  

بن  اسکندر در باب  سیزدهم  قابوسنامه  اندر مزاح کردن  و نرد باخنت  می فرماید:
».. تا بتوانی  از مزاح  سرد  کردن  پرهیز  کن  و اگر مزاح   کنی  باری  در مستی  مکن ،  که  شر بیشرت 
خیزد،  که  مزاح  پیشرو شر است . و از مزاح  ناخوش  و فحش  شرم  دار، اندر مستی  و هشیاری ، 

خاصه  در نرد و شطرنج  باخنت ...
... و نرد و شطرنج  باخنت  بسیار عادت  مکن ، اگر بازی  به  اوقات  باز و به   گروه  بمباز، اال به  
مرغی  یا به  مهمانی  یا به  چیزی  از محقرات . به  درم  مباز  که  بی درم  باخنت  ادب  اس���ت  و به  

درم  باخنت  مقامری ...
... و اگر با  کس���ی  محتشم تر از خویشنت  بازی ، در نرد و شطرنج ، ادب  هر دو آن  است   که  تو 
دست به  مهره  نکنی  تا نخست  او آنچه  خواست  برگرید. اگر نرد باشد نخست   کعبتني  بدو ده  

تا  گشاد  کند. اما با مستان  و ترکان  و  گران جانان  هرگز به   گرو مباز تا عربده  نخیزد.
... و بر نقش   کعبتني  با حریف  جنگ  مکن  و س���وگند مخور  که  تو فالن  زخم  زدی   که  اگر 
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راست گویی  همه   کس   گوید  که  دروغ  همی   گوید.«

چهارشنبه  5 ژوئیه  1989
این  روزها هر هرنمندی  در زمینه های   گوناگون  طبع آزمایی  می کند: مثاًل موس���یقیدان  فیلم  
هم  می س���ازد، شاعر نقاشی  هم  می کند، نقاش  فروشنده  می شود و دکان  خرده فروشی  باز 
می کند، هرنپیشه   گوینده  می شود یا برعکس . ویل  در اوایل  قرن  بیستم ، قبل  از آنکه  اصطالح  
چندابزاری  )Multimedia( باب  ش���ود، ژان   کوکتو )Jean Cocteau( هرنمند فرانس���وی  
-که  در جامعۀ  هرنی  به عنوان  بچۀ  تخس  )Enfant Terrible( ش���هرت  داش���ت - به  
تجربیات   گوناگونی  از جمله  نقاش���ی ، طراحی  پوسرت، مجسمه سازی ، داستان   کوتاه نویسی ، 
س���رودن  شعر، خ��لق  یک  اپ��را با همکاری  است��راوینسکی  )Stravinsky( و یک  ب��اله  با 
دی��اگیل��ف  )Diaghilev(  کارگردان  فیلم  فرشته  و دد )Beauty and the Beast( دست  

زده  بود.
امروز صدمني  سالگرد تولد ژان   کوکتو است  و در اولني  سدۀ  تولد این  هرنمند بزرگ ،  کارهایی که  
در روزگار او عجی���ب  و جدی���د و ابتکاری  بودند، دیگر روایل  ع���ادی  و روزمره  یافته اند. 
امروزه ،  کم���رت هرنمندی  خود و زندگی اش  را تمام  و  کمال  در اختیار یک  بخش  فرهنگی  و 
هرنی  قرار می دهد - نه  می خواهد و نه  می تواند. در دنیای  امروز،  گویی  هرنمند و عالم  جا 
عوض   کرده اند: در  گذشته  بر دانشمندان  فرض  بود  که  بر همۀ  علوم  زمان  خویش  احاطه  داشته  
باش���ند و هرنمند تنها دریک  رشته  به   کار می پرداخت . ویل  امروز، عالم   کسی  است   که  تمام  
آگاهی  و دانش  خود را در یک  رشتۀ  خاص  به   کار بربد و هرنمند  کسی   که  با تمام  هرنهای  

زمان  خویش  آشنایی  داشته  باشد و در حد توان  خود از آن ها بهره  بگرید.

پنج شنبه  6 ژوئیه  1989
نامه ای  اطالعیه   گونه  از هادی  خرس���ندی ، دوس���ت  و همکار قدیم���ی  و طنزنویس  یگانۀ    
کشورمان ،  که  در انگلستان  اقامت  دارد، به  دستم  می رسد. هادی  خرب از انتشار مجدد اصغرآقا 
می دهد و این   که  با همۀ  امکانات   کم  و دس���ت  تنگ ، باز هم  آن  وسوس���ۀ  لعنتی  -که  هرگز 
یک  دست  به  قلم  را راحت  نمی گذارد- به  جانش  افتاده  است  و از نو می خواهد اصغرآقا 
را، پس  از یک  تعطیلی  طوالنی ، راه  بیندازد. از این  خرب بس���یار خوشحال  می شوم  و برای  
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هادی  آرزوی  موفقیت  و استقامت  می کنم . می دانم  سخت  است ، ویل  امیدوارم . حیف  است  
اصغرآقا تعطیل  شود. این  نشریه ،  که  هفت  سال  به عنوان  تنها مجلۀ  طنز و فکاهی  به  دست  ما 
می رسید، به خاطر  کوشش  صادقانه  و یک تنۀ  هادی  خرسندی  -برای   گفنت  از ایران  و نوشنت  
از ایران - از هر  کار جدی  دیگری  جدی تر بود. هادی  عاشق  ایران  است  و عاشق  مردم  ایران . 
در لندن ، آن هایی   که  این  طنزنویس  شاعر را می شناسند می بینند  که  چگونه  -با وجود چندین  
سال  دوری  از وطن - هر لحظه  و هر ثانیه اش  را با یاد ایران  می گذراند و هرگز از این  اندیشه  
خسته  نمی شود. در این  سال ها، هادی  خرسندی  زیباترین جلوه های  احساس  خود را هنگامی  
روی   کاغذ آورده  است   که  از ایران  می گوید. نویسنده ای   که ، هرگاه  پای  صحبتش  می نشینی ، 
لحظه ای  تو را از خنده  باز نمی دارد، وقتی  به  ایران  می اندیش���د انس���ان  دیگری  می شود و 

حاصل  این  اندیشه  سخت  به  دل  می نشیند:
ای  وطن  فارغ  از سیاست ها

من  ترا صادقانه  می خواهم 
صحبت  از سال  و ماه  نیست ، ترا

ای  وطن ، جاودانه  می خواهم 
دیگران   گرم  صحبت  از چپ  و راست 

من  ترا این  میانه  می خواهم 

جمعه  7 ژوئیه  1989
لیالی   کوچولو دستم  را می گرید و به  اتاقش  می برد تا اسباب بازی هایش  را نشانم  دهد. اتاق  
غرق  اسباب بازی  است ، حتی  به  در و دیوار هم  عروسک  و خرس  و میمون  و سگ  و  گربۀ  
پشمالو آویزان کرده اند. رنگ های  زرد و قرمز و آبی  و سفید همه  جای  اتاق  را پر  کرده  است .

می پرسم : »کدوم  اسباب بازیارو بیشرت دوست  داری ؟«
"I don't know, all of them" :شانه هایش  را باال می اندازد و می گوید

عروسک   کوچکی  را از روی  تخت  برمی دارم  و می گویم : »اسم  این  چیه ؟«
لیال پوزخندی  می زند و می گوید: "!Barby doll, silly" می خواهد بگوید: »تو خودت  

می دانی ،چرا می پرسی ؟«
خودم  را به  آن  راه  می زنم  و می گویم : »تو چه  اسمی  روش   گذاشتی ؟«
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"She already has a name. I told you!" :حوصله اش  سر می رود و می گوید
س���پس  از من  می خواهد  که  با او به  تماش���ای  آخرین  ویدئوکاستی   که  مادرش  خریده  است  
بنش���ینم . او را در مقابل  تلویزیون  ب���ه  حال  خود می گذارم  و به می���ان  جمع  بزرگ ترها بر 
می گردم .  کمی  بعد، ضمن  اش���اره  به  اینکه  بچه های  امروز چقدر اسباب  بازی  زیر دست  و 
پایشان  ریخته  است ، می گویم :»با وجود این ، انگار ما بچه های  دیروز قدر آنچه  را  که  داشتیم  
بیشرت می دانستیم ، از آن ها بیش���رت لذت  می بردیم  و خودمان  برای شان هویتی  می ساختیم . 
بچه های  حاال محکومند ذوق  خود را با تصمیم  صاحبان   کارخانه ها تطبیق  بدهند. خود من  
یادم  می آید، در تمام  دوران   کودکی ، یک  عروس���ک  بیشرت نداشتم . اسمش  را  گذاشته  بودم  
سوسن ، همیشه  هم  توی   گنجه  پنهان  بود، روزی  چند دقیقه  بیشرت با آن  بازی  نمی کردم  و از 

ترس  اینکه  خراب  شود بیشرت نگاهش  می کردم !«
هر  کدام  از حاضران  سری  به  تأیید تکان  دادند و حرف  و نقل  و خاطره ای  تعریف   کردند. مادر 
لیال هم  اشاره   کرد  که  با وجود این  همه  اسباب بازی  و سرگرمی  و تفریحاتی   که  بچه های  امروز 
دارند، همه  از نوعی   کسالت  و بی حوصلگی  رنج  می برند، مرتب  یک  چیز تازه  می خواهند و 

"I am bored!" :یک حرف  هم  بیشرت بلد نیستند

شنبه  8 ژوئیه  1989
در زندگی ، روزهایی  هس���ت   که  آدم  اصاًل حال  و حوصلۀ  هیچ   کاری  ندارد. وقتی  می گویم  
هیچ منظورم  دقیقاً همني  است . صبح   که  از خواب  بلند می شود، نمی داند با خودش  چکار  کند 
و چه  خاکی  بر س���ر  کارهایی   که  دارد بریزد. دلش  می خواهد بی دغدغه  صبحش  به  ش���ب  
برسد و از عالم  و آدم  فارغ  باشد. این  روزها آدم  بیخود و بی جهت  به   کاناپۀ  جلوی  تلویزیون  
عالقه مند می ش���ود. هنوز چای  صبح  از  گلویش  پائني  نرفته ،  کاناپه  به  او چشمک  می زند  که  
بزن  بر طبل  بی عاری   که  آنهم عالمی  دارد! پس  می رود دراز به  دراز روی   کاناپه  ولو می شود، 
تلویزیون  را روشن  می کند، برایش  هم  فرق  نمی کند به  تماشای  چه  برنامه ای  بنشیند. مدتی  به  
همان  حال  می ماند و به  تلویزیون  چشم  می دوزد، بدون  اینکه  بفهمد چه  صحنه هایی  از جلوی  
چشمش  رد می شوند. رمق  جواب  دادن  به  مراجعني  تلفنی  را ندارد و از صدای  زنگ  تلفن  
هم  دلخور می ش���ود. هرازگاهی  سراغ  یخچال  می رود، هله هوله ای  بر می دارد، بدون  آن که  

اشتها داشته  باشد چیزی  از  گلوی  خود پائني  می دهد و باز روی   کاناپه  ولو می شود.
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در همني  روزها، آدم  مدتی  هم  جلوی  آینه  می ایستد، در البه الی  موهایش  دنبال  موی  سفید 
تازه  درآمده ای  می گردد، یاد دندان هایش  می افتد و دندان   کرم خوردۀ  تازه ای  را پیدا م یکند. 
هنگامی   که از سر بی حوصلگی   کتابی  یا مجله ای  را دست  می گرید، صفحات  آن  تبدیل  به  
ورقۀ  آزمایش  دید چشم  می شود، آن  را جلو و عقب  می برد تا بفهمد عینک  پریچشمی  الزم  
اس���ت  یا نه ؟ خالصه  در چنني  روزهایی ، آدم  یادش  می آید مدت هاست  از خود غافل  شده  
و آن  قدر مش���غول  و سرگرم کارهای  روزمرۀ  تکراری  بوده   که   گذر عمر را حس  نکرده  است . 

روزها آمده اند و رفته اند و او این  اشارات  از جهان   گذران  را نادیده   گرفته  است .

جمعه  14 ژوئیه  1989
لخ  والسا )Lech Walesa(، رهرب جنبش   کارگری  همبستگی  لهستان  -که  در آغاز فعالیت های 
 سیاسی  خود و مبارزۀ  بی امانش  با دولت   کمونیستی  لهستان ، جوان  و الغراندام  و تکیده  بود- 
این روزها چاق  و س���رحال  و سرمست  از لذت  پریوزی ، در حایل   که  چشمانش  برق  عجیبی  
می زند، با  گزارشگران  امریکایی  به   گفتگو می نشیند. راستی  چه  رازی  در موفقیت  و پریوزی  
هست   که  انسان  را این  چنني  دگرگون  می کند؟ هر چه  هست ، احساس  خوشی  است  و مرد 
محبوب  لهستان  اصراری  در پنهان   کردن  این  احساس  خوش  خود ندارد. آن قدر موفقیت  او را 
شاد  کرده  است   که  حتی  از رقیب  سرسخت  خود ژنرال  یاروزلس��کی  )Jaruzelski(، مردی   که  
او را ده  ماه  به  زندان  انداخته  بود، با احرتام  س���خن  می گوید و رقیب  شکست  خورده  را به  
همکاری  برای  بازس���ازی  اقتصاد رو به  زوال   کشورش  دعوت  می کند. والسا از همه   کمک  
می خواهد، از تقاضای  همکاری  از  کشورهای  دیگر و به ویژه  امریکا را دارد و تصمیم  دارد 
وام  خارجی  بگرید تا در راه  بازسازی  لهستان  مصرف  شود.در حال  حاضر، لهستان  زیر بار 
س���ی  و نه  میلیارد دالر وام  خارجی  است  و هنوز هم  نیاز به  وام  بیشرت دارد.  کسی  نمی داند 
این  رقم  هنگفت  وام  خارجی  چگونه  در لهستان  خرج  شده  است   که  اقتصادش  چنني  وضع  
اسفباری  دارد. ویل  والسا باز چشم  امید به  وام  خارجی  دوخته  است  تا به   گفتۀ  خودش  این  

بار آن  را در راه  صحیح  به   کار  گریند.
آیا امکان  دارد؟ بهره گریی  درست  از وام  خارجی  برای  بازسازی  یک   کشور دیگر؟ یک  مفسر 
بدبني  سیاسی  یک  روز  گفت : »وام  خارجی  پول  آدم های  فقری یک  مملکت  غنی  است   که  

دولتمردان  آن  به  آدم های  پولدار یک  مملکت  فقری می دهند و آزادی  آن ها را می خرند!«
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شنبه  15 ژوئیه  1989
شمارۀ  اخری فصلنامۀ  نقد  کتاب  امریکا )American book review( ویژه نامه ای  است  با 
عنوان  زنان  خاور میانه . در این  شماره ، چند بانوی  پژوهشگر ایرانی  نیز نوشته هایی  در بارۀ  
ادبی���ات  زنان  ایران ، فروغ  فرخزاد و آینده  ادبیات  پس  از خمینی  عرضه   کرده اند  که  همگی  
جالب  هستند. اما خواندنی ترین  مطلب  این  نشریه ، از آن  یک  بانوی  نویسندۀ  امریکایی  است  
به  نام  سایل   گرین  )Sally Green( استاد دانشگاه های   کلرادو، استانبول  و آنکارا با عنوان  
نگاهی  به  زنان  نویسندۀ  خاورمیانه . در این  مقالۀ  مفصل ، نویسنده  -با شکایت  و نارضایتی - 
از تصویری   که  غربیان  از زن  شرقی  به  وجود آورده اند، سخن  می گوید. وی  از اینکه  غربیان  
تا چه  حد در شناخت  زن  شرقی  و به ویژه  زن  شرقی  امروز  کوتاهی   کرده اند و تا چه  اندازه  در 
این  زمینه  ناآگاهند، به ش���دت  متأثر است  و می نویسد: »هنوز زنان  شرقی  برای  ما غربی ها 
موجوداتی  محکوم  به  زندگی  در حرم  هس���تند یا دست باال اجراکنندگان  چریه دست  رقص  

شکم !«
س���ایل   گرین  در  گوشۀ  دیگری  از مقالۀ  خود، با برش���مردن  اسامی  بسیاری  از زنان  نویسنده  
و پژوهش���گر شرقی  می نویس���د: »تقریباً از یکصد س���ال  پیش ، جنبش  و حرکتی  به  سوی  
خودشناسی ، از خود  گفنت  و آشکارگویی  در میان  زنان  شرقی  پیدا شده  است   که  -با وجود 
افزایش  روز به  روز جوامع  مذهبی  افراطی - همچنان  در حال  ش���کوفایی  اس���ت . به  همني  
دلیل ،  کوش���ش  و فداکاری  زنان  نویسندۀ  مش���رق زمني ، برای  اینکه  حرف  خود را به   گوش  
دیگران  برس���انند، قابل  ستایش  است . این  زنان  ش���رقی  دیگر به  وعده های  هموطنان  مرد 
خود  که  می گویند: »اول  باید از شر امرپیالیزم  غربی  رها شد و سپس  به  زنان  پرداخت « دل 
 خوش  نمی کنند. این ها خود پا به  میدان  و عرصۀ  مبارزه   گذارده اند و موضوع  زن  را از  کل  
مسائل   کشور و حتی  منطقه  جدا نمی شمارند. در نتیجه ، زنان  شرقی  دیدگاه های  قابل  مطالعه  
و در خور توجهی  از  کش���ور خود، منطقۀ  خود و جهان  اطراف  خود دارند  که  باید ش���نیده 
 شود. هر چند بسیاری  از آنان  آزادی  نشر نظریاتشان  را -به  زبان  مادری  خویش - ندارند و 
در وطن خود شنونده  و خواننده  پیدا نمی کنند، ویل  در جای  دیگر دنیا -که  چنني  فرصتی  

می یابند- باید  کشف  شوند.«
س���ایل   گرین ، در پای���ان  مقال���ۀ  خ���ود، از  کتاب خوان ه���ای  امریکایی  و از م���ردم  امریکا 
می خواهد  کوششی  برای   کشف  این  بخش  عظیم  و نریوی  اثرگذار نشان  دهند و زنان  شرقی  
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را به  درستی  بشناسند. ای   کاش  چنني  بود!

دوشنبه  17 ژوئیه  1989
دیشب ، پس  از اینکه  برنامۀ  ارتباط  مستقیم  ویژه ای  را  که  به  »جوانان  و اعتیاد به  مواد مخدر« 
اختصاص  داش���ت  به  پایان  رساندم . همراه  یوسف  راهی  منزل  شدیم . این  جوان  ایرانی ،  که  
دیشب  بسیاری  از شما را با سخنان  خود دگرگون   کرد، می خواهد برای  جامعه   کاری  بکند  که  
دیگران  برای  او نکردند. یوس���ف  پیش  آمده  است ، از درد بزرگ  خود سخن  می گوید، از 
حکایت  سراسر اندوه  چندین سالۀ  اعتیاد و ترک  اعتیاد خویش  حرف  می زند، از تنهایی  خود 
و یار و همراه  نداشنت  می گوید تا بلکه  پدر یا مادری  حرف  او را بشنود و به  فکر فرزند خود 
بیفتد. دیشب ، پس  از پایان  برنامه ، تلفن های  زیادی  داشتیم : مادرانی   که  اشک  می ریختند و 
می گفتند حتی  جرأت  ندارند با همسر خود، با پدر فرزندشان ، از بدبختی  بزرگی   که   گریبانگری 
وی  شده  است  حرف  بزنند. یوسف  دیشب  حرف  آخر را زد: »تنها عشق  و عالقه ، حمایت  
و پشتیبانی  و دلسوزی  پدر و مادر است   که  می تواند به  یاری  فرزند بیاید. تحقری و توهني  و 
سرزنش ، خشونت  و عصبانیت  و مجازات ، طرد  کردن  و فرار از مقابله  با مشکل ، به  هیچیک  

از افراد خانواده   کمک  نمی کند!«
به  حرف  یوسف   گوش   کنیم .

سه شنبه  18 ژوئیه  1989
صبح  زود، برای  خرید مواد غذایی  از خانه  خارج  می ش���وم . در راه  بازگش���ت ، برای  فرار 
ازترافیک  خیابان های اصلی  و بزرگراه ، یک  راه  باریک  سرباالیی  فرعی  را -که   کمرت محل  
رفت  و آمد اتومبیل هاس���ت - انتخاب  می کنم . خوش���حال  و سرحال  از فکر بکر خویش ، 
نواری   کوک  می کنم  و زیر لب  همراه  با خواننده  زمرمه  سر می دهم . در سرباالیی  تپه ، هیکل  
سرمه ای  رنگ  مردی  چکمه پوش  و عینک  دودی  بر چشم  توجهم  را جلب  می کند. آن  طرف  
خیابان ،  کنار یک  موتورسیکلت  ایستاده  است  و با دست  مرا به   کنار خیابان  و توقف   کردن  
دعوت  می کند. بله ، حضرت  آقا پلیس  راهنمایی  تش���ریف  دارند و خشنود از اولني  طعمۀ  
بامدادی  خود، به   کنار پنجرۀ  اتومبیل  نزدیک  می ش���وند. بالفاصله  دست ها را روی  فرمان  
می گذارم  و از اینکه  فرصتی  نیس���ت  تا -دور ازچش���م  او-  کمربند ایمنی  را ببندم  دلخور 
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می ش���وم . دیگر نه  وقت  است  و نه  چاره ! قیافۀ  مظلوم  و متعجبی  به  خود می گریم  و بدون  
اینکه  بدانم   گناهم  چیست  سعی  می کنم  خود را بیگناه  نشان  دهم .

پلیس  با ادب  به  من  سالم  می کند، حالم  را می پرسد و بعد می گوید: »با چه  سرعتی  حرکت  
می کردید؟«

می گویم : »سی ... سی  و پنج «
می گوید: »ویل  رادار من  خالف  این  را نشان  می دهد. سرعت  شما چهل  مایل  در ساعت  

بود.«
به  شوخی  می پرسم : »رادارتان  خراب  نیست ؟«

شوخی  را نشنیده  می گرید و جدی  و خشن  اعرتاض  می کند: »کمربند را چرا نبستید؟«
جواب  می دهم : »خانه ام  همني  نزدیک  اس���ت . دو قدم  راه  بود!« و بالفاصله  از اس���تدالل  
بچگانۀ  خود خنده ام  می گرید. چون  هی���چ  راه  فراری  پیدا نمی کنم ، می گویم : »من  رانندۀ  
خوبی  هستم ، این دفعه  را ندیده  بگریید!« و مقداری  Please و Sorry هم  چاشنی اش  می کنم .
افسر مربوطه ، خیلی  بی اعتنا و جدی ،  گواهینامه ام  را می گرد، سراغ  موتورسیکلتش  می رود 
و شروع  می کند به  نوشنت : حاال ننویس ،  کی  بنویس . درست  پانزده  دقیقه  معطلم  می کند. 
در این  فاصله  چند اتومبیل  با سرعت  بیشرت از سی  مایل  از  کنارمان  می گذرند، خدا می داند! 
او دیگر به  آن ها  کاری  ندارد. فعاًل تمام  فکر و ذکرش  مش���غول  نوشنت  جریمۀ  من  است   که  

نمی دانم  چرا این قدر طول  می کشد!
در حایل   که  غصۀ  سرزنش  سر و همسر روی  دلم  سنگینی  می کند، جریمه  را از جناب  پلیس  

"Thank you!" : می گریم  و باغضب  می گویم
باالخره  سگرمه ها را باز می کند و می گوید: »خانم ، بعد از این   کمربندتان  را ببندید و درست  

رانندگی   کنید!«
 "Yes Sir, of course " : مثل  یک  بچۀ  حرف   گوش کن ، سرم  را پائني  می اندازم  و می گویم
بعد پیش  خود فکر می کنم : »در این  لباس  افسری  سرمه ای  چه  حکمتی  نهفته  است   که  لرزه  

بر اندام  انسان  می اندازد؟«

پنج شنبه  20 ژوئیه  1989
بیست  سال  پیش  در چنني  روزی ، هنگامی   که  نیل آرمسرتانگ  )Neil Armstrong( فضانورد 
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امریکایی  اولني   گام  را روی   کرۀ  ماه   گذاش���ت  -و جهانی  را متحری و مبهوت  به  تماش���ای  
حرکات  س���بک  و جهش های  رقص مانند خود روی  س���طح  ماه - نشاند شاید  کمرت  کسی  
تصور می کرد  که  بیست  سال  بعد، به دنبال  آن   گام   کوچک  یک  انسان  و  گام  بزرگ  بشریت ، 
هیچ  اتفاق  مهم  دیگری  در جهان  فضانوردی  روی  ندهد. دو دهۀ  پیش ، انسان  پا روی   کرۀ  

ماه   گذاشت  و توقف   کرد.
این   کندی  حرکت  و ایستایی  تقریبی  چندین  دلیل  دارد. مهم ترینش  این   که  دستیابی  به  فضا، 
یک  نمایش  قدرت ، یک  مسابقه  و یک  مبارزۀ  آشکار بني  دو ابرقدرت  امریکا و شوروی  بود. 
امریکا، با رسیدن  به   کرۀ  ماه ، نام  خود را به  عنوان  پیشتاز مسابقات  فضایی  به  ثبت  رساند، 
خیالش  از این  بابت  راحت  شد و سرجایش  نشست . نیل  آرمسرتانگ  در آن  زمان   گفت : »ما 
برای  بشریت  صلح  آورده ایم !« ویل  بشریت  می دانست   که  امریکایی ها به  ماه  رفتند تا روس ها 
را شکست  دهند. درست  مثل  زمانی   که  به  ویتنام  رفتند تا در مقابل  این  دشمن  قد علم   کنند. 
امریکایی  در مأموریت  فتح   کرۀ  ماه ، خود را پریوز یافت  و سرمست  بر جای  خود تکیه  داد. 
روس ها نیز، به  تالفی ، راهی  مریخ  شدند واگر به  این  ستاره  برسند، آن ها نیز با رضایت  خاطر 
دسته   گلی  برای  خویش  خواهند فرستاد. ویل  بعد چه  خواهد شد؟ آیا روزی   کشورهای  جهان  
دستیابی  به  فضا و  کشف  اسرار الیتناهی  را صرفاً از دیدگاهی  علمی  مورد توجه  قرار خواهند 
داد یا همچنان  در  کنار پیشرفت  این  علم ، دعوا بر سر این  خواهد بود  که   کدامیک  نریومندتر 

است ؟
ش���اید سخنان  امروز جورج  بوش  پاسخی  به  این  پرسش  باشد. وی   گفت : »سرنوشت  بشر 
این است   که  فضا را  کشف   کند و سرنوشت  امریکا این   که  چنني  حرکتی  را رهرب باشد.« این  

هم  شاهد  که  از غیب  رسید!

جمعه  21 ژوئیه  1989
هفتۀ   گذشته  برای  دیدار و  گفتگو با نهضت  فرنودی  -که  مقیم  سن دیگو است - با او قراری 
 می گذارم  و تصمیم  می گریم  امروز نزدش  بروم . برای  اینکه  خود را از دردسر رانندگی  نجات  

دهم ، به  فکر قطار می افتم .
س���اعت  هفت  صبح ، در داون تاون  لوس آنجلس ، در مقابل  ایستگاه  راه آهن  پیاده  می شوم  و 
به درون  می روم . با وجودی   که  برای  اولني  بار این  ساختمان  را می بینم  به  نظرم  آشنا می آید. 



هما سرشار 340

همۀ  ایستگاه های  راه آهن  دنیا شبیه  یکدیگرند: تاریک ، تریه رنگ ، نمور و سرد. مجموعه ای  
از س���یمان ، سنگ  سیاه  یا قهوه ای ، چوب  تریه  و چراغ هایی   که  نور زرد رنگ  را به  اطراف  
می پراکنند. هر قدر فرودگاه ها روشن  و دلباز و تماشایی  هستند، ایستگاه های  قطار دلمرده  
و  کسالت آورند. به نظرم  می رسد سفری  در زمان   کرده ام  و به  دوران  پس  از جنگ  جهانی  دوم  
-که  در فیلم های  مستند بسیار دیده ام - رفته ام . بامداد امروز، هوای  مه   گرفتۀ  لوس آنجلس  
نیز به  این  حال  و هوا  کمک  می کند. اگر  گهگاه  مس���افران   کفش  ورزش  به  پا و شلوار جني  
پوسیدۀ  امریکایی  واقعیت  را به  یادم  نیاورند، فکر می کنم  چهار دهه  به  عقب  برگشته ام . در 
دهانۀ  خروجی  ایستگاه  راه آهن ، در  کنار زمني های  شنی  پوشیده  از ریل ، ساختمان های   کهنه  و 
دودزده ای  به  چشم  می خورند  که  با ترکیب  ساختمانی  شهر لوس آنجلس  نمی خوانند. حرکت  
آهسته  و یکنواخت  قطار و سوت های  ممتد میان  راه  نیز نمادی  از حرکت   کند و آرام   گذشته  
در مقایسه  با س���رعت  زندگی  تکنولوژیک  امروز است . این  مجموعه  سؤال برانگیز است . 

انسان های آن  زمان  خوشبخت تر بودند یا انسان  امروز؟
در دفرت دکرت فرنودی  این  پرس���ش  را با او در میان  می گذارم . به   کتاب  انسان  در جستجوی  
معنی  نوش���تۀ  ویکتور فرانکل  )Victor Frankel(،  که  خود وی  ترجمه   کرده  اس���ت ، اشاره  
می کند ومی گوید: »انس���ان های  عصر جدید از بی معنای���ی  و پوچی  و بی هدفی  زندگی  
شکایت  دارند و از خالء هستی  در رنجند. انسان  در هر دوره  و عصری ، اگر معنایی  برای  

زندگی  خود بیابد، خوشبخت  است .«

شنبه  22 ژوئیه  1989
روز ش���نبه  است  و فرصتی  برای  خرید از یک  فروشگاه  ایرانی  و جمع آوری  تعدادی  مجله  
وروزنامه . من  با آن   کس���انی   که  معتقدند باید جلوی  انتشار یک  نشریه ، مجله  یا روزنامه  را 
به دلیل  بی محتوایی  یا ابتذال  آن   گرفت  سخت  مخالفم . اصاًل هیچ  مرجعی  را سراغ  ندارم   که  
قدرت  اجرایی  چنني   کاری  را داشته  باشد. ویل  با این   که  انسان ها، با قدرت  تشخیص  خوب  
از بد، یک  نشریۀ  خود را حمایت   کنند و یک  نشریۀ  مبتذل  را به  حال  خود رها  کنند به  شدت  
موافقم  و حق  انتخاب  را از حقوق اساسی  افراد به  شمار می آورم . خود من ، به  دلیل  نوع   کارم ، 
دوس���ت  دارم  در جریان  زندگی  ایرانیان  قرار بگریم . بنابراین  هر نوشته ای  را  که  در دسرتسم  

قرار  گرید می خوانم . البته  این  بدان  معنی  نیست که  از دست  بسیاریشان  حرص  نمی خورم .
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عرضۀ  روزنامه  و مجله  به صورت  رایگان  در لوس آنجلس ، جریان  حق  انتخاب  را دستخوش  
تزلزل  می کند چون  خوانندگان  دست  به   کار خواندن  نشریاتی  می شوند  که ، در صورت  رایگان 

 نبودن ، به  سراغشان  هم  نمی رفتند. 
امروز، باز مس���ئول  فروشگاه  ایرانی  نزدیک  خانه ، یک  دس���ته  مجله  زیر بغلم  زد و  گفت : 
»این  آخرین  هفته ای  است   که  مجلۀ  مجانی  می گریید!« در حایل   که  قصد رفنت   کرده  بودم ، 
ایستادم  و  گفتم :»خوشحالم  -بسیار زیاد- و از  کسانی   که  این   گام  اول  را برداشته اند، یک  
دنیا سپاسگزار. هفتۀ  آینده  که  آمدم ، یکی  دو نشریه ای  را  که  دوست  دارم  خواهم  خرید و بقیه  
را می گذارم  روی  دستتان  بماند و باد  کند. شاید روزنامه نگاری ، پس  از ده  سال  سرگردانی ، 
به  دس���ت  افراد حرفه ای  سرپده  شود و آن   که  اینکاره  است  بماند و آن   که  نیست  برود دکان  

دیگری  باز  کند.«
مرد میانسال  محرتمی ،  که  شاهد این   گفتگو بود، سری  تکان  داد و  گفت : »ویل  من  نگرانم   که  

در این  تصمیم گریی ، باز هم  روزنامه نگاران  حرفه ای  از میدان  به در روند!«

دوشنبه  24 ژوئیه  1989
ما ایرانی ها یا ش���نونده های  بدی  هس���تیم  یا اینکه   گوش هایمان  به  نسبت  سنگني تر از سایر 
ملت هاست .خیلی  دلم  می خواهد به  پریوی  از روانشناسان  نظریه پرداز، اصطالحی  ابداع   کنم  
و بگویم  ما دچارکری  قومی  هستیم  تا مقدار زیادی  از بار  گناهمان   کاسته  شود. ویل  حقیقت  
چیز دیگری  است : ما شنونده های  بدی  هستیم ، چون  حرف  طرف  مقابل  خود را می شنویم  
ویل   گوش  نمی دهیم . اگر به   گفتگوی  دو ایرانی  توجه   کینم ، خیلی  زود متوجه  می ش���ویم   که  
چگونه  از حرف ها برداش���ت  اشتباهی  و عوضی  می شود. در میان  ما، افرادی   که  با حواس  
جمع  و قوای  فکری  متمرکز به  س���خنان  طرف  خود  گوش  جان  بس���پارند، بسیار نادرند. ما 
به جای  اینکه  پس  از شنیدن  سخنی ، عقیده ای  یا  گفته ای  در صدد پاسخ  مناسب  برآییم ، نگران  
این  هستیم   که  چه  پاسخی  بدهیم  تا ما را فهمیده تر، باشعورتر و تیزهوش تر از طرف  جلوه  دهد. 
سرمان  را، به  عالمت  شنیدن  حرف  طرف ، باال و پائني  می بریم  ویل  شش دانگ  حواسمان  در 

پی  جور  کردن  پاسخ  خودمان  است .
چنني  است   که  حتی  دو نفری   که  بر سر یک  موضوع  با هم  توافق   کامل  دارند، درگری بحث  
و جدل  می شوند. هر دو یک  چیز می گویند، ویل  حاضر نیستند حرف  طرف  را تأیید  کنند. 
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ما شیفتۀ  افکارخودمان  هستیم  و این  خودشیفتگی  نه  به  چشم هایمان  اجازه  می دهد درست  
ببینند و نه   گوش هایمان  راشنوای  حرف های  دیگران  می سازد.

سه شنبه  25 ژوئیه  1989
صبح  زود تلفن  زنگ  می زند. صدای  مارتني  را می شناسم . انگلیسی  را با لهجۀ  غلیظ  لهستانی  
حرف  می زند. مارتني  پریمردی  اس���ت  هفتاد و خورده ای  ساله   که  در آپارتمان   کوچک  خود 
به تنهایی  زندگی  می کند.  کارش  ساعت سازی  است  ویل  چندین  سال  از بازنشسته  شدنش  
می گذرد و با درآمد بخور و نمری ادارۀ  بیمه های  اجتماعی  زندگی  می کند. مارتني  همۀ  افراد 
خانواده اش  را، در اردوگاه های   کار اجباری  آشویتش  و در دورۀ  جنگ ، از دست  داده  است . 
خودش  نیز دو سایل  در اردوگاه  به  سر برده  ویل  نجات  یافته  است . مارتني ، پس  از مهاجرت  
به  امریکا، همس���ری  اختیار می کند و صاحب  دو دخرت می ش���ود  که  اکنون  ازدواج   کرده  و 
به   کانادا رفته اند. همسرش  هم  چند سال  پیش  درگذشته  است . پریمرد روزهایش  را به  شنیدن  
موسیقی   کالسیک  و پیاده روی  و خواندن   کتاب  می گذراند. وی  هنوز روش  زندگی  اروپایی  

خود را حفظ   کرده  است .
می گوید: »از بیمارستان  تلفن  می کنم . سینه پهلو  کرده ام  و بسرتی  هستم .«

می پرسم : »چه   کسی  ترا به  بیمارستان  برد؟«
می گوید: »تاکسی  تلفنی  صدا  کردم  و در حایل   که  از شدت  تب ، توان  راه  رفنت  نداشتم  خودم  

را به  بیمارستان  رساندم .«
من  و همس���رم  مارتني  را خیلی  دوست  داریم ، شاید هم  در دلمان  به  حالش  می سوزد، چون  
هیچ کس را ندارد و زندگی  س���ختی  را پش���ت  سر  گذاشته  است . بعدازظهر،  کمی  سوپ  بر 

می دارم ، یک  جعبه  شوکوالت  می خرم  و به  دیدارش  می روم .
حال  جسمی اش  نسبتاً بد نیست ، ویل  به  شدت  افسرده  است . می گوید: »این  روزها، بیش  از 
هر وقت  دیگر، به   گذشته ام  فکر می کنم . آن  روزها خوشحال  بودم   که  از اردوگاه  جان  سالم  به  
در بردم ، ویل  امروز این  تنهایی  برایم  غریقابل  تحمل  است .  کاش  من  هم  مثل  برادر و خواهر 
و پدر و مادر و بقیۀ  خانواده ام  در  کورۀ  نازی ها سوخته  بودم !« و اشک  در چشمانش  حلقه  

می زند.
می گویم : »می خواهی  به  دخرتهایت  تلفن   کنم  بیایند پهلویت ؟«
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س���رش  را تکان  می دهد و می گوید: »خودم  تلفن   کردم . می گویند  کار دارند و نمی توانند 
بیایند، بچۀ   کوچک  دارند!«

دستش  را در دستم  می گریم ، می گویم : »من  مثل  دخرت تو، چه   کار می خواهی  برایت  بکنم ؟«
مارتني  انگار حرفم  را نمی ش���نود و با خودش  زمزمه  می کند: »نازی ها فقط  آن هایی  را  که  
به   کوره  انداختند نکش���تند، ما را هم   کش���تند. ما نفس  می کشیم ، راه  می رویم ،  کار می کنیم  
ویل  زنده  نیس���تیم !« حرارت  پیشانی اش  را امتحان  می کنم ، تب  ندارد ویل   کابوس  اردوگاه  
لحظه ای  رهایش  نمی کند. پزشکش  می گوید این  حالت  برگشت  به   گذشته  و افسردگی  برای  
بسیاری  از بازماندگان  اردوگاه های   کار اجباری  اتفاق  می افتد و  گاه  می تواند خطرناک  باشد.

لعنتی های  جنایتکار، با این  انسان ها چه   کردند!

چهارشنبه  26 ژوئیه  1989
با دوستی  دیرینه  و بسیار عزیز،  که  سال ها بود دورادور از هم  خرب می یافتیم ، در رستورانی  کوچک  
نشسته ایم ، ناهار ساده ای  می خوریم  و  گپ  و  گفتی  داریم : از اینکه  دنیا چقدر  کوچک  است  و 
آدم ها چگونه  پس  از سال ها در  گوشه ای  و محلی   که  اصاًل خوابش  را هم  نمی دیدند یکدیگر 
را می یابند. دوس���ت  نازنني  من  اکنون  بانویی  اس���ت  تحصیلکرده  و آگاه ، معلمی  دلسوز و 
پژوهشگری  با پشتکار در زمینۀ  مسائل  زنان . سه  ساعت  با هم  حرف  می زنیم : از هر دری  و 
از هر مقوله ای ، ازگذشته  و حال ، از درس  و مدرسه  و دانشگاه  تا همسر و فرزندان  و مسائل  
جدی تر  که  دلمشغویل های  ساعات  تفکر است . فرزانه  میالنی ، استاد دانشگاه  و پژوهشگر 
مسائل  زنان ، برایم  از پژوهش هایش  سخن  می گوید و از نتایج  آن ها، از زنان  حرف  می زند و 
از آنچه  در طول  تاریخ  بر زنان  رفته  است -به ویژه  زنان  ایرانی - می گوید: »سال ها از خود 
می پرسیدم  چرا در حایل   که  در ادوار مختلف  تاریخ  و در  کشورهای  مختلف  جهان ، نشانه ها و 
آثاری  از شکنجه  و آزار فجیع  زنان  به  چشم  می خورد، در ایران  چنني  اتفاقی  رخ  نداده  است . 
به  عنوان  مثال  دوران  جادوگرسوزانی  در اروپا )که  تقریباً همۀ  جادوگران  زن  بودند(، دوران  
قالب   گذاش���نت  پای  زنان  در چني ، ختنه   کردن  زنان  در قبایل  عرب  و...همواره  فکر می کردم  
ایرانیان  به  دلیل  داشنت  فرهنگی   کهن ، اصالت  و بنیادهای  فکری  قوی  چنني  ستم هایی  به  زن  
روا نداشته اند. از این  بابت  به  ایرانی  بودنم  می بالیدم  و بارها نیز سر  کالس  درس  این  نکته  
را با افتخار بیان   کردم . ویل  آنچه  اخریاً دریافته ام  -و این  دریافت  نیز مبتنی  بر حقایق  بسیار 
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روشن  تاریخی  است - این  است   که  سرکوبی  و شکنجه  در واقع  واکنش های  خشونت آمیز 
مردان  برای  جلوگریی  از پیشرفت  زنان  در هر دوره  بوده  است . رقص ، در چني ، قدمتی  زیاد 
دارد و رقصن���دگان  از احرتام  و مقام  ویژه ای  برخوردار بودند. در دوره ای  زنان  چني  بهرتین  
رقاصان  و شمشریبازان  چینی  شدند و قالب   گذاشنت  پای  آن ها، وسیله ای  برای  جلوگریی  از 
این  رشد حسادت برانگیز و معلول   کردن  زنان  شد. جادوگرانی   که  به  آتش   کشیده  می شدند نیز 
زنانی  بودند  که  امروزه  از پیشتازان  علم  شیمی  و پزشکی  به  شمار می روند و باعث  رونق  این  
علم  شده اند، ویل  در آن  زمان ، خود اجازۀ  باقی  ماندن  در آن  دایره  را نیافتند. ختنه   کردن  زنان  
عرب  نری برای  فرو  کشنت  امیال  جنسی  آن ها بود تا مرد عرب  از این  بابت  خیالش  آسوده  شود. 
یعنی  هر  کجا  که  زن  خواست  قد برافرازد، به  شنیع ترین  وجه  جلویش  را  گرفتند. ویل  در ایران ، 
اگر چنني  فجایعی  روی  نداد، نه  به  این  دلیل  بود  که  انسان های  بافرهنگ  و متمدن تری  بودیم ! 
زن  ایرانی  در نهایت  تأس���ف ، در طول  تاریخ  زندگانی  اس���فبار خود، هرگز برای  هیچ   کاری  
قد علم  نکرد و همچنان  در ردیف  اس���باب  و ابزار خانه ، بدون  هویت  و بی حق  وجود، به  
زندگان���ی  حقارت بارش  ادامه  داد و با آن  خو  گرفت . در نتیجه  لزومی  برای  مقابله  یا مبارزه  
با او احساس  نمی شد.« سپس  می پرسد: »دردناک  نیست ؟« سری  به  عالمت  تأیید تکان  

می دهم  و می گویم : »البته   که  هست !«

پنج شنبه  27 ژوئیه  1989
مادر و پسر داشتند با هم  صحبت  می کردند، مادر شش  دانگ  حواسش  به  پسر بود و در بارۀ 
 موضوعی   که  برایش  بسیار اهمیت  داشت  نظر می خواست . هر چند دقیقه  یکبار، نوۀ   کوچک  
شش  هفت  سال هاش  به  طرف  آن ها می آمد و از پدر چیزی  می پرسید. پدر، به  دنبال  پوزشی ، 
حرف  خود را با مادر قطع  می کرد، سر صرب پاسخ  پسر را می داد و سپس  از او می خواست   که  
مزاحم  صحبت  ددی  و  گران ما )Grandma( نش���ود. پسرک  شیطان  می رفت  و هنوز مادر و 

پسر صحبت  را از سر نگرفته  بودند، بر می گشت .
عاقبت  خلق  مادربزرگ  تنگ  شد و پرخاش کنان   گفت : »یه  چیزی  به  این  بچه  بگو دیگه ، 

ُمردم  از بس  حرفمونو قطع   کرد!«
پسر جواب  داد: »به  نظر شما چی  بگم ؟«

- هیچی ، محلش  نذار! آخه  به  آدم  توهني  میش���ه ، به  خاطر این  نیم وجبی  چار دفه  صحبت  
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منو قطع   کردی !«
- مادر معذرت  میخوام ، ویل  اگه  بچه ام  ده  بار دیگم  بیاد و ازم  سؤال   کنه  مجبورم  جوابشو 

بدم .اون  بچه اس ، شما  که  ماشاءالله بزرگني !
- اگه  شما جوونا بلد بودین  بچه  تربیت   کنني   که  وضع  دنیا این  جوری  نمی شد! مگه  ما بچه  

بزرگ  نکردیم ؟
- چرا، ویل  هر وقت  ازتون  می پرسیدیم : »چرا؟« یا به  حرفمون   گوش  نمی کردین  یا فوقش  
بهمون  می گفتني : »محض  ارا!« من   که  همچو  کاری  با بچه ام  نمی کنم . اگه  شما هم  خوشتون  
نمیاد، متأسفم . روش  تعلیم  و تربیت  ایران  غلط  بود. بچه  شخصیت  داره  و باید به  شخصیتش  

احرتام  گذاشت .
مادر نه  حوصلۀ  نصیحت  شنیدن  داش���ت  و نه  آمادگی   گوش  دادن  به  انتقاد.  گفت : »وقتی  

بچه ات  خوابید بیا تا باهات  دوتا  کلمه  حرف  بزنم .«

جمعه  28 ژوئیه  1989
برای  انجام  یک  مصاحبه ، در ارتباط  با فیلم  مس���تندی   که  در بارۀ  ایرانیان  خارج  از  کش���ور 
در دس���ت  تهیه  اس���ت ، با خانواده ای  مالقات  می کنم . مرد خانه  ایرانی  است  و همسرش  
امریکایی ، یک  فرزند دخرت نیز دارند. در جریان  مصاحبه ، در پی  یافنت  پاس���خ  س���ؤاالت  
خویش ، یک  نکتۀ  مهم  برای  چندمني  بار توجهم  را جلب  می کند: رفتار مرد و زن  با یکدیگر. 
مرد ایرانی  در مقابل  همسر امریکایی  خود چون  یک  بره  سر به زیر و آرام ، فرمانربدار و مؤدب  
اس���ت ،  کمی  هم  نگران   که  مبادا  کار خالفی  از او س���ر بزند. زن  در مقابل ، راحت ، مطمئن ، 

مغرور، فرمان دهنده ، تصمیم گرینده  و از مقام  و مرتبت  خویش  آسوده خاطر است .
به  دنبال  آن   کنجکاوی  آزاردهنده ای   که  در این  مواقع  به  سراغم  می آید و به  خاطر آنکه  نمی توانم  
جلوی  دهان  وامانده  را بگریم ، در یک  موقعیت  مناس���ب  و به هنگام  صرف  قهوه ای   که  مرد 
خانه  درست   کرده  و برای  خانم  و ما آورده  است ، به  فارسی  می پرسم : »انصافاً، اگر همسر 

شما ایرانی  بود، شما همني  شوهر سر به راه  و متني  و موقر و فرمانربدار می بودید؟«
آهی  می کشد و جواب  می دهد: »راستش  را بخواهید نه ! من  دلم  می خواهد با همسرم  مثل  
یک  ش���وهر ایرانی  رفتار  کنم ، آقای  خانه  باشم ، پذیرایی  بشوم ، تر و خشکم   کنند و همه  در 
خدمت  من  باشند. ویل  اگر دو ماه  این  طور رفتار  کنم ، خانم  یا مرا از خانه  بریون  می کند یا 
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خودش  فرار می کند!«
می گویم : »ویل  خانم های  ایرانی  -که  نه  ش���ما را از خانه  بریون  می اندازند و نه  خودشان  

فرارمی کنند- محکومند با این  روحیۀ  مردساالر شما بسازند، درست ؟«
می گوی���د: »آخر اگر با زن  ایرانی  مثل  زن های  امریکایی  رفتار  کنی  واویالس���ت ! خانم  آن  
چنان  هوا برش  می دارد  که  دیگر فلک  هم  جلودارش  نیست ! با هر  کس  باید به  شیوۀ  خودش  

رفتار  کرد!«
من   که  رویم  نشد بگویم  ویل  به قول  آن  دبری عربی : »تجزیه ات   که  تعریفی  نداشت ، ویل مرده شور 

ترکیبت  را بربد!!«



لوس آجنلس  نشینان  و روزنامه نگاران :

بیله  دیگ ... بیله  چغندر

با شروع  ماه  آبان  امسال ، ربع  قرن  از آغاز  کار من  به عنوان  یک  روزنامه نگار و مرتجم  مطبوعاتی  
می گذرد - یعنی  بیش  از نیمۀ  عمرم . ربع  قرن  زمان   کمی  نیست : بیست  و پنج  سال ، برای  
اینکه  یک  انس���ان  در موقعیت  حرفه ای  و شغلی  خود تثبیت  شود، به گواه  همه  مدت  زمان  
خوبی  است . یعنی  اگر بنده  در ایران  بودم  و  کارمند دولت ، سه  یا چهار سال  دیگر مشمول  
قانون  بازنشستگی  می شدم  و پایان   کارم  بود. ویل  روزنامه نگاری  یک  حرفۀ  استثنایی  است . 
در این   کار انسان  هرگز پری نمی شود، با نهایت  تعجب  از رو هم  نمی رود، به  فکر بازنشستگی  

یا عقب نشینی  هم  نمی افتد. چون  به قول  شاعر: با شری اندرون  شد و با جان  بدر شود.
دنیای  روزنامه نگاری  دنیای  جالبی  اس���ت . جهانی  است  پر از رمز و راز، پر از زیر و بم ، پر 
ازحوادث  غریمنتظره  و  کش���ش  و  کوش���ش . در عني  حال  محدوده ای  است  مقدس  و واال، 
امامزاده ای  اس���ت   که  حرمتش  با متویل  آن  اس���ت  و رونق  بازارش  به  زائرانی   که  به  طوافش  
می روند. یک  روزنامه نگار هرگز نمی داند امروز  که  دارد می گوید و می نویسد و می خواند 
چگونه  فردایی  انتظارش  را می کشد: شاید یک  فردای  طوالنی  سکوت ، شاید هم  یک  تغیری 
رسانۀ  پیام رسانی  )مثل  تغیری جا از رسانۀ  نوشتاری  به  رسانۀ   گفتاری  یا دیداری (. اگر امروز 
نویسندۀ  روزنامه  است ، ش���اید فردا اجراکنندۀ  یک  برنامۀ  رادیویی  بشود یا یک   گزارشگر 
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تلویزیون���ی . ویل  آنچه  تغی���ری نمی کند، نْفس  روزنامه نگاری  اس���ت . هنگامی   که  یک  نفر 
روزنامه نگار ش���د، تمام  عم���ر این  چنني  باقی  می ماند، حتی  اگر روزی  با  گفنت  و نوش���نت  
خداحافظی   کند. در واقع  شما روزنامه نگار، خربنگار، برنامه ساز یا نویسندۀ  مطبوعاتی  به  دنیا 
می آیید. اگر این  ودیعه  به  شما ارزانی  شده  باشد و عشق  و عالقه  و پشتکارخودتان  به عنوان  
پیام رسان ، معرفت  همکارانتان  به عنوان  رقبای  حرفه ای  و آگاهی  مردم  به عنوان  پیام گرینده  
چاشنی  آن   گردد، روزنامه نگار موفقی  می شوید. هیچ  روزنامه نگاری  نه  یکشبه  ژورنالیست  
می شود، نه  به  ضرب  پول  و زور و نه  با فشار نام  روزنامه نگار یا مدیر فالن  رسانۀ  همگانی  

بر خود  گذاشنت .
این  اولني  و مهم ترین  درس���ی  بود  که  من  پس  از آغاز  کارم ، در تعریف  حرفۀ  خود، آموختم . 
همواره  از داشنت  چنني  حرفه ای  به  خود می بالیدم ، فخر بسیار می کردم  و به  شدت  خشنود و 
راضی  بودم . دلم  می خواست  و  کوشش  می کردم  این  حس ، همیشه  و به  همني  صورت ، در من  
باقی  بماند. همواره  سرم  را باال نگاه  می داشتم  و با  گردنی  افراشته  خویشنت  را روزنامه نگار 
معرفی  می کردم  وهنوز نیز با همۀ  آنچه  در این  سال ها بر سر این  حرفه  رفته  است ، این  ویژگی  

خود را حفظ   کرده ام .
در ایران  و تا زمانی  نه  چندان  دور، به  دلیل  ضوابط  بس���یار مش���خصی   که  در محیط   کار ما 
وجود داشت ، به  دلیل  رقابت  فشرده ای   که  در این  محدوده  دیده  می شد و از همه  مهم تر، به  
دلیل  تقسیم  وظایفی   که  روزنامه نگار را از روزنامه فروش  مجزا می ساخت ،  کار روزنامه نگاری  
از حیثیت  و اعتبار واالیی  برخوردار بود. هر روز نیز به  تدریج  و به  آرامی  بر این  شایستگی  
افزوده  می شد. در آسمان  روزنامه نگاری  ایران  ستارگانی  درخشیدند  که ،  گرچه  تعدادشان  زیاد 
نبود، ویل  برای  اعتبار بخش���یدن  به  این  حرفه  وزنه های  س���نگینی  به  شمار می رفتند. در آن  
زم���ان  و در آن  دوران  نی���ز، چون  هر زمان  و دوران  دیگر، در  کار روزنامه نگاری  نیز چون  هر 
حرفۀ  دیگر، موجودات  نخاله ، سبک مایه ، فرصت طلب  و تنگ نظر دیده  می شدند.  کسانی   که  
شایس���تگی  برخورداری  از این  نام  را نداش���تند، ویل  وجودش���ان  به  حیثیت  و آبروی  حرفۀ  
روزنامه نگاری  لطمه  نمی زد، چون  مردم  در ارزیابی های  خود آنان  را به  جرگۀ  روزنامه نگاران  
راه  نمی دادند.  گاه  نیز برای  آن ها لقب هایی  چون  روزی نامه نویس  یا سبزی  پاک کن  ابداع  
می کردند تا حسابشان  را از روزنامه نگاران  واقعی  جدا  کنند. این  نریوی  تمیز،گنجینه ای  بس  

ارزشمند بود.
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ب���ه  م���وازات  این  طرز تفکر، روزنامه ه���ا و مجالت  و رادیو و تلویزیون ه���ا، هر یک  برای  
خودگروهی  خواننده  و ش���نونده  و بیننده  داشتند و هر پیام گرینده ای  -با توجه  به  سلیقه  و 
آگاهی  خویش - برنامه  یا نوشته هایی  را برمی گزید. روزنامه نگار روشنفکر  کار خودش  را 
می کرد، برنامه ساز مردمی  برنامۀ  خودش  را می ساخت ، شومن  شو اجرا می کرد،  گزارشگر 
به  دنبال  تهیۀ  رپرتاژ بود،  گویندۀ  خرب پا از  گلیم  خربخوانی  فراتر نمی گذاش���ت  و نویس���ندۀ  
داستانهای  پاورقی  و هفتگی ،  کاری  جز خیال پردازی  نداشت . روزنامه نگاران  در محدوده  و 
سرزمینی  رشد می کردند  که  مرزهایش  مشخص  بود: همکاران  به  یکدیگر احرتام  می گذاشتند، 
رئیس  و مرئوس  مشخص  بود،  کادر اداری  و مایل  وآبونمان  از تحریریه  به   کلی  مجزا بود. در 
این  محدوده ، روزنامه نگار حقوق بگری بود و حقوق  خود را از مدیر یا سردبریی  می گرفت   که  
می دانست  در ازای  پول  خود چه  خواهد خرید. دیگر اجباری  نبود  که  خود روزنامه نگار برای  
ارائۀ  دس���تاوردش  دربه در به  دنبال  پشتیبان  )Sponsor( بگردد یا مشرتی  برای   کاالیش  

دست  و پا  کند.
در لوس آنجلس  اما، این  قرار به   گونه ای  مضحک ،  گاه  دردآور و در بس���یاری  اوقات  اسفبار 
به کلی  به هم  خورده  و ضوابط  زیادی  زیر و رو شده  است . یک  دهه  از زمانی   که  دیگر  کسی  
بر جای خود نمی نشیند  گذشته  است . داستان  ش���هر قصه  را به  یاد دارید؟ شهری   که  در آن  
اسبه  عصاری  می کرد، خره  خراطی  می کرد و شرته  نمدمایل  می کرد؟ پس  از انقالب  اما، 
ش���هر قصه ای   که  در لوس آنجلس  به  همت  قاطبۀ  اهایل  محرتم  ایرانیان  برون مرزی  س���اخته  
شد، عکس برگردان  شهر قصۀ  آشنای  دیرین  ماست . چون  هر  کس  هر  کاری  دلش  می خواهد 

می کند.
ویل  اجازه  بدهید قبل  از اینکه  طبق  روال  رایج  این  س���ال ها، فوراً چوب  تکفری را بلند  کنید 
ومحکم  بر سر ما روزنامه نگاران  فرود آورید، دستتان  را بگریم  و از شما تمنای   کمی  صرب و 
تحمل کنم  - آنچه   که  صد البته  خود ما نیز بیش  از هر زمان  دیگر محتاجش  هستیم . شنیدن  
داوری ها و نقطه نظرهای  دیگران  در مورد وضع  روزنامه نگاران  و رسانه های  همگانی  ایرانی  
لوس آنجلس ، مدت هاست  صرب و طاقت  ما را نیز به  سر برده  است . باور  کنید در هیچ  دوره ای  
از تاریخ ، روزنامه نگاری  تا به  این  حد تحقری نش���ده  بود و هیچ  حرفه ای  به  اندازۀ  ژورنالیزم  
-در لوس آنجلس  واز سوی  ایرانیان  درون مرزی  و برون مرزی - چوب  نخورده  بود. البته  هیچ  
چوب  خوردنی  هم  به  این  اندازه  دردناک  نبوده  است . چون  در واقع  آنان   که  تکیه  بر پشتی  
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داوری  داده اند خود یک  پا متهم  هستند.
ده  س���ال  آزگار، ما روزنامه نگاران  جز انتقاد و ش���کایت  و  گله  و ایراد و عصبانیت  از مردم  
چی���ز دیگری  ندیدیم . از روزنامه  و مجله   گرفته  تا تلویزی���ون  و رادیو، جز اینکه  »بی محتوا 
هستند،  کسالتبارند، چیزی  برای   گفنت  یا نوشنت  ندارند، مزخرفند، عصبانی کننده  و پرآگهی  
هس���تند!« نمی شنویم . البته  طبیعی  است   که  بار سنگني  این  مسئولیت  -مستقیماً و به  یک  
اندازه - روی  دوش  روزنامه نگاران  واقعی  از یکس���و، و  کسانی   که ، به  درست  یا غلط  و روا 
یا ناروا، در این  مملکت  نام  ژورنالیس���ت  بر خود  گذاشته اند از سوی  دیگر، قرار می گرید و 

اینجاست   که   کار خراب  می شود.
من   که  چون  همیشه  زبانی  دراز و دشمن تراش  دارم ، می خواهم  به  رویۀ  مرضیۀ  خویش  ادامه  
دهم  و چند یا چندین  دشمن  دیگر برای  خود برتاشم   که  بدون  آنان  خواب  و خوراک  بر من  
حرام  باد! من  این  دشمنانم  را بسیار دوست  دارم  چون  به  اندازۀ  یک  پیکرتراش  پر حوصله  
برای  خلق  آن ها زحمت   کشیده ام ، پس  نگران  دشمنی  با من  نباشید. می خواهم  چند حقیقت  

را عریان  و بی پرده  با شما در میان  بگذارم .
بله ،  گفتم   که  مردم  به  راحتی  بار  گناه  مبتذل  بودن  دستاوردهای  رسانه های  همگانی  فارسی زبان  
را یکسان ، روی  دوش  روزنامه نگار بحق  و روزنامه نگار الحق  می گذارند.  کار روزنامه نگاری  
در لوس آنجلس  را ژورنالیست های  واقعی  خراب  نکرده اند، بلکه  ژورنالیست های  یک شبه ، 
ژورنالیست های  غریحرفه ای ، روزنامه نگاران  از بد حادثه  اینکاره  شده  به  این  روز انداخته اند. 
این  مخلوق ها نیزس���اخته  و پرداختۀ  دست   کسی  نیستند، مگر دو  گروه  مشخص  و معني   که  
سرنوشت   کلیۀ  برنامه های  رادیو و تلویزیون  و مطالب  مجالت  و روزنامه ها در دست  آن هاست :
اول  - صاحبان  مشاغل  و  کاالها یعنی  آگهی دهندگان   که  بودجۀ  رسانه های  همگانی  ایرانی  
را تأمني  می کنند. این   که  فالن  روزنامه  یا رادیو و تلویزیون  وابس���ته  به  فالن   گروه  سیاسی  یا 
فالن   گروه  اپوزیس���یون  است ، می تواند حدس  قریب  به  یقني  و صحیحی  باشد و امکان  هم  
دارد ش���ایعه ای  نادرست . حتی  اگر وابس���تگی  به  یک   گروه  سیاسی  یا اپوزیسیون  را قبول  
داشته  باشیم ، بد نیست  بدانیم که  هیچیک  از رهربان  اپوزیسیون  یا  گروه  سیاسی  نه  صرفشان  
می کند  ک���ه  خرج  تمام  و  کمال  فالن  مجله  یا رادیو و تلویزی���ون  را بدهند و نه  از عهده اش  
بر می آیند )آن  هم  در طول  یک  دهه (. ممکن اس���ت  این  نوع  وابستگی ها حیثیت ، ارتباط  
اجتماع���ی  یا اعتباری  برای  فالن  مدیر فراهم   کند، ویل  در هیچ  بازاری  در ازای  این ها پول  
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قابل  شمارش  و قابل  لمس  -یعنی  دالر پشت  سبز- نمی دهند تا مخارج  چاپ  و انتشار و 
برنامه سازی  درآید.

مخارج   گردش  چرخ  رسانه های  همگانی  فارسی زبان  لوس آنجلس ، به  مقدار بسیار زیاد، از 
راه   گرفنت  آگهی  تأمني  می شود. در این  شهر، آن  رسانه ای   که  آگهی  نگرید عمری   کوتاه  و بدون  

دوام  دارد و عاقبت  محکوم  به  تعطیل  می شود. نمونه هایش  را بسیار دیده ایم .
پس  اگر اکنون  در لوس آنجلس  هفته ای  هجده  ساعت  برنامۀ  تلویزیونی  اجرا می شود )البته  
این رقم  تا دیش���ب  صادق  بود. ممکن  اس���ت  امروز نیز یک  تلویزیون  تازۀ  دیگر باز ش���ده  
باشد!(، هفته ای  دویست  ساعت  برنامۀ  رادیو داریم  و جمعاً متجاوز از چهل  مجله  و روزنامه  
منتشر می ش���ود، مخارج  اکثریت  قریب  به  اتفاق  آن ها از جیب  مبارک  صاحبان  مشاغل  و 
صاحبان   کاال و صاحبان  آگهی  تأمني  می گردد. اینجاست   که  حساسیت  مسئولیت  این  افراد، 
به  عنوان  اعضای  جامعۀ  ایرانی  در حمایت کردن  یا نکردن  از یک   کار حرفه ای  یا غریحرفه ای  

مشخص  می شود.
باید اقرار  کنم   که  صاحبان  مشاغل  و آگهی  و حرفه  و  کاال و خدمات ، سال هاست  در نهایت 
 بی مسئولیتی  رفتار  کرده اند و همچنان  به  این  بی توجهی  خود ادامه  می دهند. این  عده  دانسته  
یا ندانس���ته  )البته  به زعم  بنده  دانسته ( از آن  دسته  وسایل  پیام رسانی  و ارتباطی  پشتیبانی  و 
حمایت  می کنند  که  خود از تماشا  کردن  یا شنیدن  و خواندنش  -به  قول  خودشان - عصبانی  

و مشمئز می شوند.
در ای���ن  رابطه  چند مثال  برایتان  می آورم  تا متوجه  ش���وید  که  صاحبان  مش���اغل  ایرانی  چه  
ضوابطی  برای  آگهی  دادن  دارند. بانویی  از دوس���تانم ،  که  به  اتفاق  همسرش  در  کار فروش  
وسایل  تزئینی  خانه  و مبلمان  هستند، در پاسخ  این  سؤال  من   که : »آگهی  خود را به  چه   کسی  
می دهید؟« می گوید: »به  تلویزیون ها و رادیوها و مجالتی   که  بیش���رت فحاش���ی  و هتاکی  
می کنند!« هنگامی   که  با تعجب  می پرسم :»چرا؟« با تعجب  متقابل  از اینکه  چرا این  سؤال  
را می کنم  و بس���ان  یک  متخصص  علم  جامعه شناس���ی  می گوید: »چون  بیشرت خواننده  و 
بیننده  دارند! مگر ایرانی  جماعت  را نمی شناسی ؟ ما می خواهیم  تعداد بیشرتی  آگهی  ما را 
ببینند!« دوست  دیگری   که  یک  دفرت وام  دارد می گفت : »من  آگهی  خودم  را به  پرروترین  و 
سمج ترین  آگهی گرینده  می دهم  چون  آگهی   گرینده های   کمرو و محرتم  را می توان  به  راحتی  
دس���ت  به  سر  کرد ویل  حوصلۀ  س���ر و  کله  زدن  با پرروها و سمج ها را ندارم  و در عني  حال  
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وقتم  هم  ارزش  دارد. هنگامی   که  می بینم  طرف  دس���ت  بردار نیست ، برای  اینکه  از شرش  
خالص  ش���وم  به  او آگهی  می دهم !« یک  صاحب  آگهی  دیگر می گوید: »من  به  آن   که  از 
همه  ارزان تر می گرید، آگهی  می دهم . مردم ، همۀ  برنامه های  تلویزیونی  را می بینند، به  همۀ  
رادیوها  گوش  می دهند و همۀ  مجالت  را هم   که  رایگان   گری می آورند می خوانند. پس  من  به  
آن   کسی  آگهی  می دهم   که  ارزان تر می گرید!« بعد هم  اضافه  می کند: »خودم  هم  هیچ کدام  
از آن ها را نه  می خوانم ، نه  تماش���ا می کنم  و نه  گوش  می دهم !« بله ، این  جمله  را می گوید 
تا مبادا متهم  به  س���طحی  بودن  و ابتذال گرایی  شود. این  یک  ادای  همه گری لوس آنجلسی  
است . همۀ  آن هایی   که  مشرتی  پروپاقرص  رسانه های  همگانی  فارسی زبان  هستند، برای  اینکه  
نمی توانند س���طح  خواسته  و سلیقۀ  خود را فاش   کنند و چون  نمی خواهند دیگران  آن ها را 
متهم  به  ساده پسندی   کنند، مرتب  دم  از تماشا نکردن  و نخواندن  و نشنیدن  می زنند. به  این 
 نمونۀ  آخری  هم   گوش   کنید. از همکاری  شنیدم : »گروهی  از پزشکان  ایرانی  به   کسی  آگهی  
می دهند  که  برای شان بیمار هم  بفرستد و در عني  حال  این  آمادگی  را هم  داشته  باشد  که   کارت  
بیمۀ  خود را به  خانم  یا آقای  دکرت بدهد تا هر قدر خواست  بیمۀ  او را چارژ )Charge(  کند!«
اما  گروه  دوم  -که  در تعیني  سرنوشت  رسانه های  همگانی  ایرانی  به  همان  اندازه  مؤثرند- 
پیام گریندگان  یعنی  خواننده ها، بیننده ها و ش���نونده ها هستند. همان هایی   که  دائم  از ابتذال  
و سطح  پائني  برنامه ها و نوشته ها  گله  دارند، از اینکه  روزنامه نگاران  مرتب  به  هم  هتاکی  و 
فحاشی  می کنند دلخورند، از اینکه  دو سوم  برنامه های  تلویزیون ها و رادیوها آگهی  است  
دادشان  به  هواست  و ازاینکه  روی  جلد مجالت  و نیم  بیشرت صفحات  آن ها تبلیغ  فالن   کنسرت  
و  کاست  و نوار است  شکایت ها دارند. به  نظر من  این   گروه  نیز اگر به  اندازۀ   گروه  اول  مقصر 
نباش���ند،  کمرت از آن ها نیستند. چرا مقصر؟ چون  مشرتی  پروپا قرص  همني  برنامه ها هستند، 
چون  اصاًل همني  برنامه ها و نوشته ها و  گفته ها رامی خواهند و بدون  آن ها زندگی  نمی توانند 

بکنند.
فالن  آقای   کاس���ب  داون تاون  با ابروی   گره  خورده  می گوید: »بابا  کسی  نیست  یه  فکری  به  
حال  این  برنامه های  تلویزیون  بکنه ؟ من   که  اعصابم  از دست  آقای ... با حرف هایی   که  میزنه  
خورد میشه ، اینم  شد برنامه ؟!« خوب  تلویزیون  را خاموش   کن  پدر جان ! اگر اعصابت  خورد 
می شود معنی اش  این  است   که  تماشاگر پروپاقرص  این  برنامه  هستی  و تا آن  را تماشا نکنی ، 
روزت  شروع  نمی شود. پس   گله ات  برای  چیست ؟ مگر  کسی  هفت تری روی  شقیقه ات   گذاشته  
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تا پای  تلویزیون  بنش���ینی ؟ یک  برنامۀ  دیگر را تماشا  کن ، اصاًل برو پیاده روی ، اعصابت   که  
خرد نمی ش���ود هیچ  لذت  هم  می بری . پس  اگر تماشا می کنی  یعنی  دلت  می خواهد این  

چنني   کنی ، فقط  رویت  نمی شود خواستۀ  دلت  را بلند بگویی .
آن  آقا یا خانم  محرتمی   که  خود را از بازار  گرم   کنسرت ها دلخور نشان  می دهد و برای  یک  
برنامۀ  آموزشی ، یک  سمینار آگاه کننده ، یک  سخرنانی  سنگني  داد سخن  می دهد و از اینکه  
هیچیک  از دست اندرکاران  به  فکر انجام  یک   کار جدی  نیست ، سرش  مثل  پاندول  ساعت  
مرتب  به  چپ  و راست  می رود، ساعات  فراغت  را چگونه  می گذراند؟ در جلسات  سخرنانی  
و نشست های  آموزشی ؟ خری، در پشت  میز فالن   کاباره  یا روی  صندیل  فالن   کنسرت ! خانمی  
می گوید: »این  مجلۀ ...؟ واه  واه  واه  خدا به  دور! هر هفته  برای  یه  نفر یه  برنامه  پیاده  می کنه ، 
یکی رو زیر تیغ  می بره ، آبروی  یکی رو می ریزه  تا  کالشی   کنه  و ازش  رشوه  بگریه . چه  رویی  
داره  و چه  س���ماجتی !« نه  جانم ، او س���ماجت  ندارد! تو  که  هر هفته  مجله  را می گریی  و 
می خوانی  تا ببینی  این  بار چه   کسی  را به  قول  خودت  دراز  کرده  است  از او با پشتکارتری ! 
تویی   که  دلت  برای  سر درآوردن  از  کار دیگران  لک  زده ، تویی   که  نمی دانی  روز جمعه  چگونه  
خودت  را به  سوپرمارکت  ایرانی  برسانی  تا بفهمی  آن  فحاش  حرفه ای  و روزی نامه  نویس  قلم  
به مزد امروز سراغ  چه   کسی  رفته  است ! چرا همۀ   کاسه   کوزه ها را بر سر آن  فرصت طلب  بینوا 
می شکنی   که  جو موجود در لوس آنجلس  را می شناسد، ترا می شناسد، مرا می شناسد و همۀ  
ما را می شناسد؟ او می داند  کدام  حرف  خریدار دارد و همان  را می زند تا تو مجلۀ  مفتی اش  
را دوتا دوتا به  خانه  بربی  و یک  شماره اش  را هم  برای  عمه ات  به  نیویورک  بفرستی ! اگر 
او هم  چون  انگشت شمار روزنامه نگاران  واقعی  سر ناسازگاری  با جو حاکم  بر این  شهر را 
داشت ، یا زبان  بریده  به   کنجی  می نشست  یا دستاوردش  چون  متاع  بی مشرتی  روی  دستش  

باد می کرد.
این  حکایت  از عبید زاکانی  است : سلطان  محمود را در حالت   گرسنگی  بادمجان  بورانی  
پیش  آوردند. خوش���ش  آمد و  گفت : »بادمجان  طعامی  اس���ت  خوش !« ندیمی  در مدح  
بادمجان  فصلی  پرداخت. چون  س���ری ش���د  گفت : »بادمجان  سخت  مضر چیزی  است !« 
ندیم  باز در مضرات  بادمجان ُمبالغتی   کرد. سلطان   گفت : »ای  مردک ، نه  این  زمان  مدحش  
می گفتی ؟« ندیم   گفت : »من  ندیم  ت���وام  نه ندیم  بادمجان ! مرا چیزی  باید  گفت   که  تو را 

خوش  آید نه  بادمجان  را!«
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روزنامه نگار واقعی  بدبختانه  با دنیای   کس���ب  و  کاسبی  فرسنگ ها فاصله  دارد. وی  حرفی  
برای   گفنت  و فکری  برای  ارائه   کردن  دارد  که  نه  بلد است  آن  را به  پول  نزدیک   کند و نه  رویش  
می ش���ود نزد صاحب   کاال و خدمت  برود،  گردنش  را  کج   کند و برای  خود آگهی  بگرید. به  
این  فکر هم  نیست   که  برای  رضایت  خاطر مردم ، چیزی  بسازد یا بگوید یا بنویسد. در نتیجه  
شما این  آدم  را نمی پسندید، حرفش  را نمی فهمید، برایش  تره  خورد نمی کنید و به  بازی اش  
نمی گریید. شما هرگز حاضر نیستند خوش  رقصی های  آن  جوانک  پشت هم انداز را -که  هر 
چه  شما می خواهید می گوید- با  گوشت تلخی ها و یکدندگی های  روزنامه نگاری   که  سازش  

برای  هیچ  نوای  نامبارکی   کوک  نمی شود تاخت  بزنید.
پس  خودتان  را دست   کم  نگریید! تک تک  شما صاحبان  آگهی  و پیام گریندگان  یک  پا مدیر 
رادیو و تلویزیون  و مجله  و روزنامه  هستید، آن  هم  به  یمن  داشنت   کاال و خدمت  قابل  ارائه  و 
پول آگهی . خودتان  را دست کم  نگریید! در لوس آنجلس  شما می توانید صفحات  روزنامه  و 
مجله  یاساعات  رادیو و تلویزیون  را، به  راحتی  آب  خوردن ، برای  ضربه  زدن  به  رقیب  خود به  
خدمت  بگریید. یکی  را به  زمني   گرم  بکوبید، یکی  را از هستی  ساقط   کنید، از یکی  قهرمان  
بسازید، جعل  شخصیت   کنید یا هر  کار دیگری   که  عشقتان  است . برای  این   کار هم  تنها یک  
چیز الزم  دارید: یک  عدد روزی نامه نویس  یک  ش���به   که  دلش  برای  مدیریت  یا سردبریی  
لک  زده  است  و با حمایت  افراد دیگری  چون  شما به  این  راه  افتاده  است ،  کسی   که  به  تمام  
رموز  کج   کردن   گردن  و دست  به  سینه  ایستادن  وارد است  و می داند چگونه  دل  صاحب  آگهی  

را به  دست  آورد.
دیگر چه  جای   گله  اس���ت  وقتی  آن   کس   که  از عمه اش  قهر  کرد، هیچ   کار دیگری  از دستش  
س���اخته  نبود و از همه  جا واخورده  بود، یک  شبه  روزنامه نگار شود و با بهره گریی  از  کیسۀ  
پرفتوت  صاحبان آگهی  دکانی  بغل  دکان  دیگران  باز  کند؟!  کلمۀ  دکان  را عمداً به   کار می گریم  

چون  مدت هاست  دفاتر روزنامه نگاران  شهر ما تبدیل  به  دکان  شده اند.
زبان  آن  پزش���ک  را ای���ن  روزنامه نگار می فهمد، زبان  آن  مدیر ش���رکت  وام ، زبان  آن  خانم  
صاحب  فروش���گاه  وس���ایل  تزئینی  و زبان  آن   کاس���ب  داون تاون  را نیز همني  روزنامه نگار. 

می گویند  کور  کور را می جوید، آب   گودال  را.
در این  شهر قصۀ  واژگون بخت ، همه  چیز ما لوس آنجلس  نشینان  به  همه  چیز دیگرمان  می خورد. 
این  قبایی   که  به  دست   گروهی  روزی نامه نویس  یک  شبه  برای  قامتمان  بریده  شده ، سفارشی  
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است   که  از پزشک  و مهندس  و معلم  و  کاسب  و تاجر و  کارمند و وکیل  و خانه دارمان   گرفته  
است . بله  دوست  من ، چنني  است  حکایت  لوس آنجلس  نشینان  و روزنامه نگاران : بیله  دیگ ، 

بیله  چغندر!
سوم  اکترب 1989



یادداشتی  بر جلسۀ  بزرگداشت  و یادبود

منوچهر محجوبی 

من  یک  شرکت   کننده  و تماشاگر پر و پا قرص  جلسات  سخرنانی ، سمینارها، بزرگداشت ها 
و این  قبیل  رویدادهای  هرنی  و فرهنگی  و اجتماعی  هستم . تماشاگر عالقه مند و  کنجکاوی  
هم  هستم . از این  برنامه ها لذت  فراوان  می برم  و یاد می گریم .  گاه  و بیگاه  نیز در خالل  چنني  
نشس���ت هایی  با انسان های آگاه ، برجسته  و نخبه  برخورد می کنم  و آشنا می شوم . پس  این  
فرصت ها را هرگز از دست  نمی دهم . ویل  نمی دانم  چرا هر  گاه  از جلسه ای   که  از سوی   کانون  
فرهنگی  نیما برگزار می شود خارج  می ش���وم ، هر چند اغلب  سخرنانان  و افرادی   که  برای  
برنامۀ  خود انتخاب  می کنند، انسان های برجسته  و آگاهی هستند، با احساس  خوبی  به  خانه  
برنمی گردم . در این  مورد هم  بسیار فکر  کرده ام  و در نتیجه  به  چند دلیل  دست  یافته ام . شاید 
اینجا فرصتی  باشد  که  این  دالیل  را بشمارم  تا اگر مورد قبول  بچه های  نیما قرار  گرفت ، در 
صدد چارۀ  آن  برآیند. حیف  از حسن  نیت  و زحمت  این   گروه  است   که  با بی توجهی  به هدر 

رود.
در برنامه های   کانون  فرهنگی  نیما جای  دو چیز خایل  اس���ت : اول  تواضع  و فروتنی  و دوم  
احرتام  به  شرکت کنندگان  و تماشاگران . شاید این  اشکال  از  گردانندگان  جلسه  باشد  که  نامشان  
را نمی دانم  چون  هیچ کدام  هرگز نیازی  به  معرفی  خود در آغاز برنامه ها نمی بینند.  گردانندگان  
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برنامه های   کانون فرهنگی  نیما هرگز یک  ارتباط  عاطفی  و حس���ی ، یک  رویارویی  مهربان  
و  گرم  با تماش���اگر وش���رکت کننده  برقرار نمی کنند و نرمش  و انعطاف���ی  را  که  الزمۀ   کار 
یک   گرداننده  یا هماهنگ   کننده  است  ندارند. آن ها بیشرت به   گونه ای  رفتار می کنند  که   گویی  
بس���یار بر سر  کسانی   که  روی  صندیل  نشسته اند -و برای  شنیدن  و یا تماشا آمده اند- منت  
می گذارند  که  دس���تاورد خود را تقدیمش���ان  می کنند. به  همني  روی ، در حایل   که  برنامه ها 
همواره  دیرتر از ساعت  اعالم  شده  آغاز می شود و هرگز نیز نظم  و ترتیب  پیش بینی  شده  را 
ندارد،  گردانندگان  هرگز به  این  فکر نمی افتند  که  از شرکت کنندگان  پوزش  بخواهند - به  ویژه  

از آن  دسته  مردم   که  وقت شناسند و همواره  مورد تنبیه  وقت نشناسی  دیگران  قرار می گریند.
گردانندگان  جلس���ه  -که  همیشه  مردان  رشیدی  هستند، با نگاه های  بی اعتنا و به  اصطالح 
 روشنفکرانه  و از باال به  پائني - آن چنان  با اخم  و بدون  نرمش  برنامه  را اجرا می کنند و در 
فرصت های  نامناس���ب  به  سخرنانان  یا یاران  خود -در مقابل  چشم  شرکت   کنندگان - تشر 

می زنند  که  تماشاگر را در جایگاه  خود متحری می کنند.
برنامۀ  یادبود زنده یاد منوچهر محجوبی  نیز -که  روز یکشنبه  پانزدهم  اکترب 1989 در سالن  
هینز )Haines Hall( دانشگاه  یوسی ال ای  برگزار شد- با همني  ویژگی ها، به  عالوۀ  آشفتگی  

و بی نظمی  باورنکردنی  در اجرای  برنامه ها، انجام  پذیرفت .
آگهی ه���ای  مفصل  رادی���و امید ایران   که  همراه  با ش���رکت   کتاب  و  کان���ون  فرهنگی  نیما 
برگزارکنندگان  جلس���ه  بودند، برنامۀ  پر و پیمان  و مفصلی  را نوید می داد. روی  میز  کنار در 
ورودی  سالن  سخرنانی ، یک  آگاهینامه  هم  دیده  می شد  که  ریز برنامه  و ساعت  اجرای  آن ، به  

دقت  و به  این  ترتیب ، نوشته  شده  بود:
30ر6:توضیحات  نمایندۀ   کانون  نیما

40ر6:سخرنانی  ایرج   گرگنی  - فضل الله روحانی 
00ر7:شعر و موسیقی  - شهیار قنربی 

30ر7:نمایش  فیلم  - باربد طاهری 
40ر7:تنفس 

10ر8:سخرنانی  محمود عنایت  - هادی  خرسندی 
30ر8:قطعات  موسیقی 

00ر9:موسیقی : اسفندیار منفردزاده ، همایون  خسروی ، پریایه  پورافر، پوران  آزاد
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همراه  با این  برنامه ، یک  یادنامۀ  هش���ت  صفحه ای  حاوی  عکس  و بیوگرافی  و چند قطعه  
ش���عر منوچهر محجوبی  در اختیار شرکت کنندگان  قرار داشت . با وجودی   که  شروع  برنامه  
ساعت  شش  ونیم  بعدازظهر اعالم  ش���ده  بود، بسیاری  از شرکت   کنندگان  از ساعت  شش  
آمدند و در س���اعت  ش���ش  و نیم  سالن  پر ش���د. نگاهی  به  جمعیت  حاضر در سالن  نشان  
می داد  که  نیم  بیشرتی  از شرکت کنندگان  این برنامه ، برای  دیدار هادی  خرسندی ، روزنامه نگار 
و طنزنویس  مشهور ایرانی  مقیم  لندن ،  که  شب  قبل  و برای  اولني  بار به  لوس آنجلس  آمده  بود، 
در جلسه  حضور یافته  بودند. این  نتیجه گریی  را ازآنجا می کنم   که  بسیاری  از حضار آن  روز، 

شرکت   کنندگان  همیشگی  جلسات   کانون  فرهنگی  نیما نبودند.
س���اعت  ش���ش  و نیم ، دوستان  تازه  ش���روع  به  تنظیم  میکروفون  و آزمایش  صدا و  کارهای  
تکنیکی  کردند. برنامه  با نیم  س���اعت  تأخری و با پخش  صدای  محجوبی   که  آخرین  ش���عر 
خود  کَنه  را می خواند آغاز شد.  کیفیت  صدا بسیار بد بود و تقریباً نمی شد چیزی  شنید -  که  
البته  این  را به  حس���اب   کیفیت  بد نوار و ضبط   گذاشتیم . ویل  مشکل  صدا تا آخر برنامه  هم  
برطرف  نشد: میکروفون  سخرنانان  در تمام  طول  برنامه  سوت  می زد و جز در یک  زمان   کوتاه  
س���ی  ثانیه ای  -  که  میکروفون  به  ناگهان  درس���ت  شد و بالفاصله  به   کیفیت  سابق  برگشت  
- صدا همواره  ناصاف ،  کوتاه  و همراه  با س���وتی  پارازیت  مانند و آزاردهنده  پخش  ش���د. 
نورپردازی  نیز بسیار بد بود، به ویژه  هنگام  اجرای  موسیقی ،  که  اسفندیار منفردزاده  در تاریکی  
مطلق  بود و به  هنگام  سخرنانی ها،  که  چراغ های  داخل  سالن   کم نور و رنگ پریده  می شدند.

در آغاز برنامه ،  گردانندۀ  جلسه  از سوی   کانون  فرهنگی  نیما توضیحاتی  راجع  به  برنامه  داد 
و  گفت : »قصد داشتم   کمی  در بارۀ  محجوبی  صحبت   کنم ، ویل  چون  در این  باره  مفصاًل در 
یادنامۀ  اونوشته  شده  است  سخن  را  کوتاه  می کنم  و حرفی  نمی زنم .« مگر  گردانندۀ  برنامه  
از قبل  نمی دانس���ت  یادنامه ای  منتشر می شود؟ وی  سپس  برنامه  را اعالم   کرد و معلوم  شد 
با برنامۀ  نوش���ته  شده ای   که  در دستمان  بود  کمی  تفاوت  دارد. در این  هنگام  از ایرج   گرگني  
دعوت   کرد برای  ایراد س���خنی   کوتاه  بیاید.  گفتند: »آقای   گرگني  هنوز نیامده اند!« قرار بود 
وی  س���اعت  شش  و چهل  دقیقه  سخرنانی   کند، س���اعت  هفت  و پانزده  دقیقه  هنوز نیامده  
بود. پس  س���رضرب  برنامه  را تغیری دادند و از فضل الله روحانی  سخرنان  دوم  خواستند  که  
پشت  میکروفون  بیاید. او هم  -دلخور و دمغ  از این  تغیری- پس  از  کمی  بگومگو با  گردانندۀ  
برنامه ، س���خرنانی  خود را آغاز  کرد. فضل الله روحانی  -که  از روی  نوش���ته  نمی خواند - 
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زمان  از دس���تش  در رفت ، و تا یکی  دو خاطره  از خود و محجوبی  را  گفت  و به اصطالح  
دهانش   گرم  ش���د، به  او نوشته ای  دادند  که  وقتش  تمام  است . وی  بسیار تعجب   کرد –گویا 
نمی دانس���ت  فقط  پانزده  دقیقه  وقت  دارد و تازه  آنجا متوجه  شد- پس  با خواندن  مصرع  
معروف  گفت  ای  موسی  دهانم  دوختی  سخنان  خود را نیمه کاره   گذاشت  و نشست . در این  
فاصله  ایرج گرگني  از راه  رسیده  بود و از او دعوت  شد بیاید و حرف  بزند -که  بدون  هیچ  
توضیح  و پوزش خواهی  از اینکه  تأخریش  برنامه  را به  هم  زده  است - در بارۀ  سوابق   کاری  
محجوبی  سخنانی گفت  و نگاهی  نقدگونه  به  زندگی  و باورهای  سیاسی  محجوبی  انداخت .

نوبت  شعرخوانی  شهیار قنربی  رسید: شهیار قنربی  نبود. برنامه  سر ضرب  تغیری  کرد و اعالم  
شد زمان  نمایش  فیلمی  است   که  باربد طاهری  در بارۀ  محجوبی  تهیه   کرده  است  ویل  چون  
باربد هنوز داشت  روی  فیلم   کار می کرد و تمام  نشده  بود، از محمود عنایت  دعوت  شد برای  
ایراد سخرنانی  بیاید. محمود عنایت ، روزنامه نگار باسابقه  و صاحب سبک  و صاحب نام ، 
جالب ترین  و شنیدنی ترین  سخرنانی  آنشب  را ارائه   کرد -  که  از او جز این  انتظاری  نمی رود. 
به  دکرت عنایت  هم  از قبل  نگفته  بودند چقدر وقت  دارد، تنها هنگامی   که  پشت  میکروفون  
می رفت  در پاسخ  سؤال  خودش  تذکر دادند: »پانزده  دقیقه «. وی ، ناچار و با تسلط   کامل ، 
مقداری  از سخرنانی اش  را حذف   کرد و به قول  خودش  به  »خود سانسوری « دست  زد. ویل  
آنچه  دکرت عنایت   گفت  شنیدنی  بود: مقدمه ای  دربارۀ  طنز و طنزنویسی  در ایران ، تفاوت  آن  
با فکاهه نویسی  همراه  با ارائۀ  چند نمونه ، سپس  سخنانی در بارۀ  منوچهر محجوبی  و یادآوری  
شریینی  از خاطرات  مشرتکشان . در پایان ، محمود عنایت  سر درددیل   گالیه آمیز را باز  کرد و 
با انتقاد از تغیری ماهیت  بزرگداشت ها -و این   که  اگر محجوبی  زنده  بود و در لوس آنجلس  
به  س���ر می برد حتماً هیچ کس  نه  از احوال  او خرب داشت  و نه  می دانست  چگونه  زندگی  را 

می گذراند- به  یکی  از مسائل  بزرگ  اجتماع  امروز ما اشاره   کرد.
باالخره  شهیار قنربی  از راه  رسید و دو قطعه  شعر خواند  که  از سروده های  هشت  یا ُنه  سال  

پیشش  بود و راستش  نفهمیدیم  چه  ربطی  به  مجلس  محجوبی  داشت .
نمایش  ویدیوی  باربد طاهری  -که  با توضیح  خود وی  معلوم  شد آن  را ظرف  بیست  و چهار 
ساعت  ساخته  بود- بخش  اول  این  برنامۀ  درهم  ریخته  و بی سر و سامان  را به  پایان  رساند. 
فیلم ، با وجود محدودیت  زمانی  و در دسرتس  نداشنت  منابع  الزم ،  کار مستند خوبی  بود، به  
ویژه   که  بخش هایی از سخرنانی ها و تصاویر محجوبی  را نشان  می داد. باربد طاهری  اظهار 
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امیدواری   کرد  که  در فرصت  مناسب تری  فیلم  را تکمیل   کند.
نیم  ساعت  تنفس  با یک  ساعت  تأخری اعالم  شد و بخش  دوم  برنامه  هم  به  جای  ساعت  هشت  
و ده  دقیقه  در ساعت  ُنه  آغاز  گردید. در این  بخش ، هادی  خرسندی  سخنان   کوتاهی   گفت  
و دو قطعه  ش���عر خواند و از یار و دوست  دیرینش  محجوبی ، با ظرافت  و طنز ویژۀ  خود و 
شایستگی  بسیار یاد  کرد. خرسندی ،  که  هنوز  گیج  و خستۀ  سفر دراز خود بود، مدت  زیادی  
پشت  میکروفون  نماند. استقبال   گرم  و  کف  زدن های  ممتد حضار نشان  از آن  داشت   که  هادی  

خرسندی  نقطۀ  اوج  و مرکز توجه  و  گل  سرسبد سخرنانان  آن  شب  بود.
در بخش  موسیقی  اصیل  ایرانی   که  بنا بود توسط  چهار نوازنده : اسفندیار منفردزاده ، همایون 
 خسروی ، پریایه  پورافر و پوران  آزاد اجرا شود، تنها منفردزاده  و پورافر آمده  بودند  که  قطعۀ  
بسیار شنیدنی  و روح نوازی  را با استادی  اجرا  کردند. ما همچنان  در مورد غیبت  دو نوازندۀ  
دیگر و این   که  چرا برنامۀ  موس���یقی  زودتر از زمان  اعالم  ش���ده  اجرا می شود، نه  توضیحی  

شنیدیم  و نه  اشاره ای .
اجرای  دو بخش  نمایش���نامۀ   کوتاه  فکاهی   که  قرار بود قبل  از موسیقی  باشد به  آخر برنامه  
موکول گردید و زمانی  نس���بتاً طوالنی  صرف  چیدن  دکور شد. اگر برنامه ریزی  درست  بود، 
می ش���د از نیم س���اعت  وقت  تنفس  برای  چیدن  دکور استفاده   کرد و قطعات  نمایشی  را در 
آغاز بخش  دوم   گذاشت  -  که  نکردند. همني  بی توجهی  بسیاری  از شرکت کنندگان  را قبل  
از اجرای  نمایش  پراکنده   کرد. نیمی  از جمعیت  س���الن  را خایل   کردند و برای  تماشای  دو 
قطعۀ  فکاهی   که  ناصر رحمانی نژاد  کارگردانی اش  را به  عهده  داشت  و نام  بازیگرانش  در منت  

برنامه  نوشته  نشده  بود، نماندند.
و باالخره  یک  نکته  مهم : خدا را ش���کر  که  پریایه  پورافر آنشب  حضور داشت ، در غری این 
 صورت  چنني  تصور می شد  که  در جهان  بچه های   کانون  فرهنگی  نیما اصاًل موجودی  به  نام  

زن  وجود ندارد: برنامه  بسیار مردانه  بود!
15 اکترب 1989
هفته نامۀ  رایگان 



دهۀ  هشتاد: دهۀ  حیرت  و حسرت 

قرن  بیستم  یکی  از ادوار استثنایی  و نادر تاریخ  بشر است : سدۀ  عظمت  و نکبت ، سدۀ  اقبال  
و ادبار، سدۀ  شوربختی های  ماندگار و پریوزی های  پایدار، سدۀ  اوج   گرفنت ها و پروازها، سدۀ  

سرنگونی ها و شکست ها.
شاید روزی  ما زندگان  دهه های  پایانی  این  قرن  افسانه ای ، به خاطر نقشی   که  در برگرداندن  مسری 
پرتالطم  زندگی  بشر داشته ایم ، مورد بخشش  تاریخ  قرار بگرییم . ویل  نمی توان  انکار  کرد  که  
سدۀ  بیستم  دوران  هرج  و مرجی  بود مملو از خشونت ، خونریزی ، شقاوت  و فاجعه  و در عني  
حال  لربیز از قهرمانی ها، مهربانی ها و انسانیت ها. هنوز نمی توان   گفت  تاریخ نویسان  آینده ، 
این  دوران  آشفتۀ  آشفته ساز را چگونه  محک  خواهند زد - البته  اگر سالح های   کشنده ای   که  
در این  سده  اخرتاع  شده اند آیندگانی  بر جای  بگذارند  که  توان  یادآوری  و نگریسنت  به   گذشته  

را داشته  باشند!
پیام  قرن  بیستم  برای  قرون  و سده های  دیگری   که  از راه  می رسند چه  خواهد بود؟ قرنی   که  علم  
و تکنولوژی  دست  به  دست  هم  انسان  را به  دورۀ  الکرتونیک ،  کمپیوتر، ماهواره  و مایکروچیپ  
 )Micro-chip( رس���اندند؟ دوره ای   که  حت���ی  ژول  ورن  )Jules Verne( و اچ . جی . ولز 

)H. J.Wells( هم  در خوش ترین  خواب های  خود نمی دیدند؟ این  جهش  فزاینده ای   که  دارد 

بشریت  را به  دورترین ها و به  ماورای   کهکشان ها می برد چه  می توان  خواند؟ اگر نگارندگان  
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آیندۀ  تاریخ  تنها یک  چیز از قرن  ما به  یاد بیاورند، این  است   که  در این  سده  مردان  و زنانی  
می زیستند  که  بندهای  زمینی  را  گسستند، از قید  کرۀ  خاکی  رها شدند و در فضای  بی انتها به  
پرواز درآمدند: مسافرتی  بی پایان  در تاریکی های  بی مرز. بگذارید دعا  کنیم  این  تنها چیزی  
باشد  که  از قرن  بیستم  به  یادگار بماند، نه  برخی  از بی شمار رخدادهای  دیگر، رخدادهایی   که  
چشمگریترینشان  پریوزی  تکنولوژیک  بود، اعجاب آورترینشان  رهایی  نریوی  باور نکردنی  
از درون  دل  اتم  و اسفبارترینشان  جنگ  و خونریزی های  فراوان  و  گرسنگی  و قحطی  و فقر.

قرن  بیس���تم  همچنني  دورۀ  پایان  یافنت  اروپامداری  و اربابی   کشورهای  این  قارۀ   کوچک  بر 
سایر  کشورهای  جهان  هم  بود. هم  در این  قرن  بود  که  جهان  سوم  شانه های  نحیف  خود را از 
زیر بار سنگني  استعمار اربابان  اروپایی  بریون  آورد. آسیای  شرقی  به  رقابت  با امریکا و اروپا 
برخاست  و در همان  محدودۀ  قدرت نمایی  خودشان  - یعنی  صنایع  سنگني  و تکنولوژی ، بر 
آن ها پیشی   گرفت . در قرن  بیستم ، تغیریات  بنی��ادی  جغراسیاس��ی  )Geopolitics( بسیاری  از 
ارزش های  ماندگار و سازمان یافته  را نیز دگرگون   کرد. قرن  بیستم  زمان  مقابله های  ایدئولوژیک  
ناهنجار نیز بود. در قرن  بیس���تم  آزادی  فردی ، این  موهبت   گرانبهای  جانشني ناپذیر، بارها و 
بارها فدای  مرام های  دیکتاتوری و نظام های  خودکامه  شد و رهربمداری  و قدرت ساالری ، 

این  آرمان  همیشگی  بشریت  را تا سرحد نیستی  و فنا  کشاند.
تعصب گرایان  مسلکی  و مرامی  و مذهبی  و نژادی ، بارها پیکر قرن  بیستم  را با جنگ های  
سرد و  گرم  آزردند. قرن  بیستم  بیشرتین  ایزم ها را برای  بشر امروز به  ارمغان  آورد. ایزم هایی   که  
آمدند، خوش  درخشیدند ویل  دولت  ناپایدار بودند و نتیجه ای  جز مرگ  و خونریزی  و  کشتار 
به  بار نیاوردند. شاید همان گونه   که  ما اکنون  از علل  بروز جنگ  سی  سال های   که  قریب  سه  
قرن  پیش  اروپا رابه  زانو در آورد، با حریت  یاد می کنیم ، آیندگان  نیز معنای  این  همه  خونریزی  
و  کشتار را -که  به جهت  اختالف  مرام  و سلیقۀ  دولتمردان  قرن  بیستمی  به  وجود آمد- هرگز 
نفهمند و حریان  بر جای بمانند  که  چگونه  انس���ان هایی چنني  متمدن  و آزادی طلب ، به  نام  

آزادی ، چنان  فجایعی  را به  بارآوردند.
با اینهمه  دلمشغویل  اما، قرن  بیستم  فرصت  این  را نیز یافت  تا  گهگاه  نفسی  بکشد و رایحۀ  
خوش  زندگانی  را به  ریه ها برساند، عشق  و زیبایی  را ارج  بنهد و همچنان  امیدوار به دنبال  
آرمانشهر خویش  بگردد. قرن  بیستم ، قرن  شکوفایی  درخشان  هرن نیز بود: قرن  ظهور نقاشانی  
چون  پیکاسو و ماتیس ، مجسمه سازانی  چون  هرنی  مور و جیا  کومتی ، داستانسرایانی  چون  
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پروست ، جویس ، فالکرن، پاسرتناک ، مان  و  گارسیا مارکز، نمایشنامه نویسانی  چون  پریاندلو و 
برنارد شاو، اونیل  و پیرت، شاعرانی  چون  یست  و  کپلینگ ، فراست  و الیوت ، موسیقی دانانی  
چون  اسرتاوینسکی  و سی بلیوس  و ریچارد اسرتاوس ، فیلمسازانی  چون   گریفیت ، هیچکاک ، 
سیسیل  ب  دومیل ، فورد، ولز و فلینی ،  کمدین هایی  چون  چاپلني ، برادران  مارکس ، پیرت سلرز و 
وودی  آلن ، متفکرانی  چون  سارتر، دوبووار، پیاژه  و مک  لوهان  و نوابغی  چون  ساخاروف . 

قرن  بیست  قرن  غم  بود و شادی  هم .
قرن  بیستم ، این  دورۀ  پرتالطم ، به  زعم  من ، چون  یک  موجود انسانی  متولد شد و رشد  کرد 
و باگذشت  از ُنه  دوره  یا ُنه  خوان ، چند روز پیش  درهای  خوان  دهم  را به  روی  ما  گشود تا 

آخرین  ورق  خود را، برنده  یا بازنده ، برای  ما به  زمني  بکوبد.
قرن  بیستم  - با اولني   گام های  خود - بی غمی ، بی غشی ، بیگناهی  و بی مرگی  به  ارمغان  آورد 
و در پناه  آخرین  رمق های  باقیمانده  از قرن  نوزدهم ، خود را زیر پوششی  نازک  از تجمل  و رفاه  

پنهان  کرد. درست  بسان  یک  نوزاد بیگناه  و هراسان   که  به  آغوش  مادر پناه  بربد.
در خوان  دوم ، ساده پس���ندی  و رفاه طلبی  جای  خود را به  دل نگرانی  و فاجعه  داد و  کودک  
نوپای  ما هر آنچه  بر سر راه  خود دید، شکست  و فرو ریخت . جهان  در زیر ضربات  سنگني  
جنگی  طاقت فرسا  کمر خم   کرد و ما انسان ها، با چشمانی  از حدقه  درآمده ، به  نظاره  نشستیم .
پس  از جنگ  بزرگ  و خانمان  برانداز بني الملل  اول ، دهۀ  بیستم  تب آلود و نزار از راه  رسید. 
خوان  س���وم ، زمان  فراگریی  و رش���د بود و مجایل  برای  شکوفایی  قدرت  خالقۀ  هرنمندان  

محنت کشیده .
قرن  بیستم ، با توقع  و امید زیاد قدم  به  خوان  چهارم  -یعنی  دهۀ  سی -  گذاشت  و آتش ها را 
به  زیرخاکسرت پنهان   کرد. خوان  چهارم  دوران  تحول  و رشدی   کند  گردید و دهۀ  اخرتاعاتی  

چون  نایلون  و پالستیک .
دهۀ  چهل  از نو آتش  را از زیر خاکس���رت بریون   کش���ید و باز فالکت  و بدبختی  را پیشکش  
بشریت   کرد. اولني  بمب  اتمی  در این  دهه  بر سر انسان ها فرود آمد و بشریت  نازل ترین  چهره  
و خوی  خود را به  نمایش   گذارد. این ها دوران  نوجوانی  و جوانی  سدۀ  بیستم  بودند - با تمام  

تب  و تاب های  ویژۀ  آن  و غرور و سرکشی  ناشی  از جهل  این  دوران .
دهۀ  پنجاه ، پس  از س���ال ها رنج  و محرومیت ، دورۀ  بازس���ازی  و امید به  آینده   گردید. دهۀ  
قدرت گرفنت  طبقۀ  زحمتکش  و محروم  و بهبود نسبی  وضع  اقتصادی ، دهۀ  به  خود رسیدن  
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و پیشرفت ، دهۀ  پش���یمانی  و ندامت  از ندانم کاری های  دوران  جوانی ، دهۀ  پوزش خواهی  
و  کوشش  در فراموشی .

دهۀ  ش���صت ، خوان  بلندپروازی  بود: زمان   کنده  ش���دن  از زمني  و جهش  به  سوی   کرۀ  ماه ، 
درنوردیدن  فضاهای  ناشناخته ، دهۀ  ایدآلیزم  و درگریی  با ماتریالیزم ، دهۀ  امید و آرزو، دهۀ  
تولد هیپیزم ، فمینیزم ، دورۀ  عشق  به جای  جنگ  و آغوش  به جای  اسلحه ، دورۀ  به  بازار آمدن  

قرص  ضدبارداری  و رهایی  زن .
پس  از این  دورۀ  به  یاد ماندنی  و پرش���ور، دهۀ  هفتاد از راه  رس���ید و سال های رشد فکری  
و بلوغ  کامل  قرن  بیس���تم  شد. در این  خوان ، قرن  بیس���تم  -که  جوانی  را پشت  سر  گذارده  
بود- رؤیاها را همچنان  دست نیافتنی  دید و آرمان طلبی  خود را از دست  داد. پس ، خسته  و 
وامانده ، تن  به  رضا داد و نظاره گر شد. دهۀ  هفتاد دوران  مرگ  خالقیت  انسان ها و تولد و 

جانشینی  ماشني  شد.
ق���رن  بیس���تم   که  در  کورۀ  تجربه  س���وخته  بود، از ناپاکی ه���ا و تعلق ه���ا، از ناپختگی ها و 
عصیان ها  گذشته ،  گرد پررنج  پریی  بر جبني  نشسته ، با  کوله باری  از اطالعات  و آگاهی ، از تب  
و تاب  من  بودن  رهاشده ، تلخ  و شریین  را آزموده ، غنی  و پربار به  مرحلۀ  آخر زندگی  خود - 
یعنی   کمال  و پریی   گام  نهاد و دهۀ  هشتاد را تجربه  آغاز  کرد. و چه  تجربۀ  حریت انگیزی ! چه  

تجربۀ  نادری ! چه  تجربۀ  سراسر حسرتی !
خوان  نهم ، حاصل  هشتاد سال   گذران  عمر قرن  بیستم ، در برابر چشمان  حریت زدۀ  ما  گسرتده  
شد و در مقابل  چشمان  پرحسرتمان  برچیده   گردید و  گل  سرسبد خوان های  ُنه گانۀ  قرن  بیستم  

شد. چرا  که  پریانه سر هوای  جوانی   کرد و همه  را بر جای  خود میخکوب  نمود.
دهۀ  هشتاد، دهۀ  فرو ریخنت  دیوارها بود: دیوارهای  حقیقی  و دیوارهای  مجازی ، دیوارهای  
قابل  لمس  و دیوارهای  نمادین ؛ دیوارهایی   که  خود س���اخته  بودیم  و به  حراس���تش  نشسته  
بودیم ؛ دیوارهایی   که  با حسرت  باال رفتنش���ان  را نظاره   کردیم  و با حریت  فروریختنشان  را 
تجربه  نمودیم . بس���ان  هر آزمون  دیگر و بس���ان  هر ش���یفتگی  دیگر، در قرن  بیستم  نیز اول  
تراشیدیم ، سپس  پرستیدیم  و در نهایت  شکستیم . ما به  دنبال  آرمان  واالی  بشریت  -یعنی  
صلح  و آزادی - چه ها  که  نکردیم  و چه ها  که  نیافریدیم . چه  حریت زده  و عاشقانه ، در مقابل  
بت های  ساختۀ  دست  خود شیدایی  پیشه  کردیم ، به  پرستش  نشستیم  و عاقبت  با حسرت  همه  

را شکستیم  و فرو ریختیم !
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در یک   کالم ، دهۀ  هش���تاد دهۀ  بیداری  و به  خود آمدن  بود، دهۀ  وزش  نس���یم  آزادیخواهی  
در سراسر جهان ، نسیمی   که  خیلی  زود و به  سرعت  تبدیل  به  فریاد شد. ویل ... به  راستی  در 
سراسر جهان ؟ نه ... نه ، اشتباه   کردم ! در  گوشه هایی  از جهان ، این  نسیم  آزادیخواهی  به  فریاد 
تبدیل  نشد  که هیچ  ناله  شد و در  گلو خفه   گردید و ترا همزمان  به  حریت  و حسرت  افکند -  که  
حس  دوگانۀ  غریبی  است . انسان هایی ، در  گوشه ای  از جهان ، با حرکت  خود ترا به  حریت  
انداختند و حرکت  انسان های دیگری ، در سرزمینی  دیگر، ترا در حسرتی  عمیق  فرو برد. دهۀ  
هش���تاد مملو از این  لحظات  بود. من  ایرانی ، من  زن  و منی   که  خواه  و ناخواه  نام  انسان  بر 
خود  گذارده ام ، هنگامی   که  به  رویدادهای  دهۀ  هشتاد می نگرم  لحظه ای  از حریت  و حسرت  

باز نمی مانم ،  گاه  از دیدگان  اشک  شوق  می ریزم  و  گاه  اشک  افسوس . من  در دهۀ  هشتاد:
به  قدرت  رسیدن  و نریو  گرفنت  مردم  را دیدم  و حریت   کردم 

سقوط  و تنزل  مردان  سیاسی  و دولتمردان  را دیدم  و حسرت  خوردم 
سیاسی  شدن  مذهبیون  را دیدم  و حریت   کردم 

مذهبی  شدن  سیاسیون  را دیدم  و حسرت  خوردم 
جان   گرفنت  دمکراسی  را در اروپای  شرقی  دیدم  و حریت   کردم 

مرگ  دمکراسی  را در وطن  خویش  دیدم  و حسرت  خوردم 
قدرت   گرفنت  زنان  را در عرصۀ  سیاست  جهان  دیدم  و حریت   کردم 

زیر چادر رفنت  زنان  ایرانی  و به  قهقرا رفتنشان  را دیدم  و حسرت  خوردم 
تشییع  جنازۀ  امرپاطور ژاپن  - مردی   که  ملتش  او را بخشید - را در وطنش  دیدم  و حریت   کردم 
تشییع  جنازۀ  ش���اه  ایران  -مردی   که  ملتش  او را نبخشید- را در غربت  و دربه دری  دیدم  و 

حسرت  خوردم 
اشغال  نظامی  افغانستان  و  کامبوج  را توسط  بیگانگان  دیدم  و حریت   کردم 

اشغال  غرینظامی  ایران  را توسط  خودی ها دیدم  و حسرت  خوردم 
خروج  نریوهای  خارجی  اشغالگر را از آن  دو سرزمني  دیدم  و حریت   کردم 

ماندگاری  خودی ها را در وطن  دیدم  و حسرت  خوردم 
مبارزۀ  بی امان  پرنس  سیهانوک  را دیدم  و حریت   کردم 

لختی  و سستی  رهربان  اپوزیسیون  ایرانی  را دیدم  و حسرت  خوردم 
اعدام  چائوشسکو را دیدم  و حریت   کردم 
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سوءقصد به  جان  سادات  را دیدم  و حسرت  خوردم 
فرار پاپا دووالیه  را -از وطنش  هائیتی - دیدم  و حریت   کردم 

بازگشت  خوان   کارلوس  را -به  وطنش  اسپانیا- دیدم  و حسرت  خوردم 
به  پا خاسنت  مردم  فیلیپني  را بر علیه  دیکتاتوری  ظلم  و ستم  دیدم  و حریت   کردم 

خفه   کردن  فریاد آزادیخواهی  مردم  چني  را در میدان  تیان مان  پکن  دیدم  و حسرت  خوردم 
پوست   کشیده  بر اسکلت  بی جان   کودکان   گرسنه  و قحطی زدۀ  افریقا را دیدم  و حریت   کردم 

شکمبارگی  و افراط  خواری  مردم  امریکا را دیدم  و حسرت  خوردم 
عطر شکوفه های  بهار پراگ  را در دل  زمستان  سرد بوئیدم  و حریت   کردم 

بوی  تعفن  تبعیض  نژادی  در افریقای  جنوبی  مشامم  را آزرد و حسرت  خوردم 
با حریت  پریوزی  بشر را در دسرتسی  به   کرۀ  مریخ  دیدم 

با حسرت  شاهد شکست  فاجعه آمیز و مرگ آفرین  چلنجر  گشتم 
سماجت  متهمانی  به  نام   کلنل  نورت  و یارانش ، در محکمۀ  عدالت  غربی ، حریت زده ام   کرد

وقاحت  قضات  دادگاه  شرعی  سلمان  رشدی  آه  حسرت  بر دلم  نشاند
قدرت   گرفنت  و فربه  شدن  قاچاقچیان  مواد مخدر چیزی  جز حریت  برایم  به  ارمغان  نیاورد

رنجوری  و مرگ  و فالکت  جوانان  اسری مرگ  سپید -جز حسرت - پیامی  با خود نداشت 
پیام  آزادی  و رهایی  ابرمردی  استثنایی  به  نام   گورباچف  را شنیدم  و حریت   کردم 

نمایش  قدرت  مزورانۀ  سیاست  پیشه ای  به  نام  بوش  را در پاناما دیدم  و حسرت  خوردم 
قدرت  خدایی  پزشکان  را در پیوند اعضا و زنده   کردن  مرده ها دیدم  و حریت   کردم 

عجز و ناتوانیشان  را در مقابل  ایدز و سرطان  دیدم  و حسرت  خوردم 
سر به  آسمان  سودن  دانشمندان  را -به  دنبال  دستاوردهایی  چون  ماهواره ، فکس ،  کمپیوتر و 

نوزاد آزمایشگاهی - دیدم  و از این  همه  پیشرفت  حریت   کردم 
بیچارگی  و حقارت  بش���ر را در مقابله  با مظاهر خش���م  طبیعت  -زلزله ، طوفان ، س���یل  و 

آتش فشان - دیدم  و حسرت  خوردم 
و عاقبت ، در دهۀ  هشتاد با حریت  دیدم   که :

مفتی  و فقیه ، عالم  و دانشمند
این  جمله  شدیم  و آدم  نشدیم 

 .. و حسرت  خوردم 
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در دهۀ  هش���تاد، آنچه  بیش  از همه   کش���ته  داد صلح  بود و آزادی  و آنچه  بیش  از همه  زنده 
 نگاهداش���ت  امید بود و آینده . آن  را چشمان  من  دید و حریت   کرد، این  را دل  من  خواست  
و حسرت  برد. بگذارید آرزو  کنیم  دهۀ  نود دهه ای  باشد  که  در آن  چشم  ببیند و حریت  نه ،  که  

ستایش   کند. دل طلب   کند و به  حسرت  نه ،  که  به  وصال  نشیند.
هنوز ده  سال  دیگر زمان  هست  تا برگ های  این  دفرت به  پایان  رسند و  کتاب  بسته  شود. هنوز 

می توان  امیدوار بود. به  عارف  بزرگ  زمان  خود سهراب  سپهری   گوش   کنیم :
زندگی  خایل  نیست 

مهربانی  هست ، سیب  هست ، ایمان  هست 
آری  آری ، تا شقایق  هست  زندگی  باید  کرد.

31 دسامرب 1989
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