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The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

The journey
continues,
from and to
new territory

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

Με κείμενα
σε ελληνικά, αγγλικά,
!αραβικά, φαρσί και ούρντου

”The 9th issue of “Migratory Birds
heralds the start of its second year
of circulation. We carry on undeterred and move forward on our own
unique journalistic path.

With texts in greek,
english, arabic, farsi
& urdu

T

Το ταξίδι συνεχίζεται,
από και προς νέα εδάφη
ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ,ﻣﻥ
ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣﻥ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ"
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻠﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻻﺻﺩﺍﺭ
ﺻﺣﻳﻔﺗﻧﺎ ,ﻧﻛﻣﻝ ﻣﺷﺭﻭﻋﻧﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﻭ
ﻧﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﻳﺭﺗﻧﺎ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻣﻥ
ﻧﻭﻋﻬﺎ.
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻛﻭﻧﻬﺎ ﺑﺄﻳﺩﻳﻛﻡ ,ﻻ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺣﺻﺎﺋﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ
ﺻﺩﺭﺕ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻥ ﺃﻭ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﺗﻰ
ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ ﻟﻘﺭﺍﺋﻬﺎ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ:
"ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ,ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻟﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻕ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ.
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ,ﺭﺣﺑﻧﺎ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻧﺎ
ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺟﺩﺩ ﻣﻥ ﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻭ ﺳﻭﺭﻳﺎ,
ﺃﻋﺿﺎء ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﻡ ﻭ ﺃﺣﻼﻣﻬﻡ ﻣﻌﻧﺎ .ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻫﻲ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺿﻧﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻣﻘﺗﻁﻔﺎﺕ ﻏﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻟﺭﺣﻠﺗﻧﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻛﻡ
ﻗﺭﺍﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ,ﺳﺗﻘﺭﺋﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺿﺣﻛﺕ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭ ﺳﺗﺟﺩﻭﻥ
ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺑﻁﻭﻟﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻟﻛﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻣﺗﺣﺭﻛﺔ ﻟﻌﺎﻡ
 .2018ﺳﺗﺟﺩﻭﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻟﻬﻭﻟﻳﻭﺩ ﻛﻣﺎ
ﺳﺗﻌﺎﻳﻧﻭﻥ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻳﻭﻥ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻛﻠﻣﻭﺍ ﻣﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻧﺎ .ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ,ﺳﻧﺧﺑﺭﻛﻡ ﻛﻳﻑ ﻗﺿﻳﻧﺎ ﺃﻣﺳﻳﺔ ﻋﻳﺩ
ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺻﺣﻳﻔﺗﻧﺎ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﻭ
ﺇﺫﺍﻋﺗﻧﺎ "ﺍﻟﻬﻧﺩﺑﺎء" ﻭ ﺳﻧﺳﺎﻓﺭ ﺑﻛﻡ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺩ
ﺑﻌﻳﺩ.
ﻗﺭﺍءﺓ ﻁﻳﺑﺔ.
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Στο 9ο φύλλο των «Αποδημητικών Πουλιών», το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη
της δεύτερης χρονιάς κυκλοφορίας της εφημερίδας μας, συνεχίζουμε ακάθεκτοι το
έργο μας και διατηρούμε τη δική μας μοναδική δημοσιογραφική πορεία
βάσετε, μεταξύ άλλων, για τη λυπημένη
φιγούρα που έκανε τους ανθρώπους να
γελάνε και θα μάθετε τον πρωταθλητή
στο μπάσκετ με αμαξίδιο για το 2018.
Θα βρείτε ένα εισιτήριο για το Χόλιγουντ
και θα δείτε την προσφυγιά μέσα από τα
μάτια των καλλιτεχνών που μίλησαν σε
μέλη της ομάδας μας. Τέλος, θα σας πούμε πώς περάσαμε στην επετειακή μας
εκδήλωση για τον ένα χρόνο κυκλοφορίας των «Αποδημητικών Πουλιών» και
του ραδιοφώνου «Πικραλίδα» και θα σας
ταξιδέψουμε σε μια χώρα πολύ μακρινή.
Καλή ανάγνωση.

ﺍﺧﺑﺎﺭ " ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے " ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ
ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ،ﺍﻭﺭ
ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻓﻧڈﻧﮓ ﺍﻭﺭ ﻳﻭ
ﺍﻳﻥ ﺁﺋﯽ ﺳﯽ ﺍﻳﻑ ﮐﮯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺳﮯ۔
ﺷﮩﺭی ﺗﺣﻔﻅ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ
ﺍﻣﺩﺍﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻣﺯﻳﺩ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ
ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺭﻣﻥ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﮯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں
ﺩﻓﺗﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﻓﻧڈ

επαφής μεταξύ εφήβων.
Τις προηγούμενες εβδομάδες καλωσορίσαμε στην ομάδα μας νέα μέλη από
το Αφγανιστάν και τη Συρία, έτοιμα να
μοιραστούν μαζί σας τούς προβληματισμούς και τα όνειρά τους. Η θεματολογία
του παρόντος φύλλου είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε στις
συναντήσεις μας τον τελευταίο μήνα.
Ενα πλούσιο ανθολόγιο των σκέψεών
μας και μια σπάνια επισκόπηση του ταξιδιού μας, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από αυτές τις σελίδες.
Στο ένατο φύλλο μας, λοιπόν, θα δια-

Η

σπουδαιότητα της εφημερίδας που κρατάτε στα
χέρια σας δεν μετριέται
μόνο με τον αριθμό των
φύλλων της, τον αριθμό
των άρθρων που έχουν δημοσιευτεί,
ούτε με την ποσοτική άνοδο και την
ποιοτική συγκρότηση των αναγνωστών της. Πρέπει να υπολογιστεί και
η φύση της λειτουργίας της: τα «Αποδημητικά Πουλιά» υπηρετούν την
ελευθερία του λόγου, της γνώμης και
της έκφρασης των συντακτών τους,
καθώς και τη δημιουργία σημείων

he significance of the newspaper before
you is not only due to the number of issues
and articles, nor to its increase in circulation and quality of readership. What really matters is how it functions: “Migratory
Birds” not only serves the freedom of speech, opinion
and expression of its contributors, but also provides
points of contact between teenagers.
In the past few weeks, we have welcomed new
members to our team, from Afghanistan and Syria,
who are ready to share their concerns but also their
dreams with us. The theme of the present issue is
the result of discussions that took place during our
meetings last month. It is a rich anthology of our
thoughts and a rare overview of our journey, which
you will find within these pages.
Amongst the articles in this 9th issue, you will read
about a sad figure that made people laugh and the
wheelchair basketball champion of 2018, you will find
a ticket to Hollywood and you will see what it means
to be a refugee through the eyes of artists that came
to speak to members of our team. Finally, we will tell
you about our one-year anniversary celebration for
‘Migratory Birds” and Radio Dandelion and we will
take you on a journey to a country far far away.
!Happy reading
Read the full English edition of “Migratory
Birds” online at www.ddp.gr

ﻣﺳﺎﻓﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺑﻪ
ﺳﻣﺕ ﺯﻣﻳﻧﯽ ﺟﺩﻳﺩ
ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﺩﻥ ﭼﺭﺍﻍ ﺳﺑﺯ ﺑﺭﺍی ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻭ ﺗﻭﺿﻳﻊ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻧﻬﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺑﻪ ﻣﺳﻳﺭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﻳﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻳﺩﻫﻳﻡ
ﺍﻫﻣﻳﻳﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﭼﺎپ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺧﺵ
ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺷﻣﺭﺩﻩ ﻧﻣﻳﺷﻭﺩ  ،ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻣﻁﺎﻟﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ  ،ﻳﺎ
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺩ ﭘﻳﺵ ﺭﻓﺕ ﺧﻭﺍﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭک ﻭ ﻓﻬﻡ ﺑﺎﻻﻳﺵ ،ﻫﻧﻭﺯ ﻣﻳﺑﺎﻳﺳﺕ
ﻁﺑﻳﻌﺕ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭی ﺍﺵ ﺭﺍ ﺣﺳﺎﺏ ﮐﺭﺩ  :ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻪ ﺣﻕ ﺁﺯﺍﺩی ﺧﺩﻣﺕ
ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ،ﻧﻅﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻧﺵ  ،ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭی ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎ
ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
ﻫﻔﺗﻪ ﻫﺎی ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﺿﻭ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎی ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ  ،ﺳﻭﺭﻳﻪ
ﺧﻭﺵ ﺁﻣﺩ ﮔﻭﻳﯽ ﮐﺭﺩﻳﻡ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻳﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻭ ﺭﻭﻳﺎ ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻳﺎﻥ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ  .ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﻳﺑﻳﻧﻳﺩ ﺣﺎﺻﻝ ﺑﺣﺙ ﻫﺎ ﻭ
ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺎﻩ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺍﺳﺕ  .ﻳﮏ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﭘﺭ ﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺩﺭ
ﺳﻔﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺕ  .ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺯﻳﺭ ﻧﻅﺭ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﭘﺱ ﺩﺭ ﭼﺎپ ﻧﻬﻡ ﺍﺯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﻏﻣﮕﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ژﺳﺕ ﺍﺵ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ
ﮐﻧﺩ ﻭ ﻣﯽ ﻓﻬﻣﻳﺩ ﮐﺩﺍﻡ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﺑﺳﮑﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﻳﻠﭼﺭ ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭ ﻫﺯﺍﺭ ﻭ ﻫﺟﺩﻩ
ﺷﺩ  ،ﺑﻠﻳﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﻫﺎﻟﻳﻭﻭﺩ ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﺩ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺩ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺭﺍ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ  .ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺑﺭﺍﻳﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﻳﻡ ﺟﺷﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺭﺍﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک ﺭﺍ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻳﻡ ﻭ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻔﺭ
ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﻣﻳﺑﺭﻳﻡ  .ﺍﺯ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻳﺩ

ﺳﻔﺭ ﺟﺎﺭی ﺭﮨﮯ ﮔﺎ ،ﻧﺋﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﺳﮯ۔

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ " ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺍﺯ
ﺷﺑﮑﻪ ﺩﻳﮑﺗﻳﻭ " ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ" ﺍﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﻫﻳﻳﺕ
ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ  .ﭼﺎپ ﻭ ﭘﺧﺵ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﻭﺳﺳﻪ "
ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮐﺯﻭ ﺑﻭﺭگ – ﺑﺧﺵ
ﻳﻭﻧﺎﻥ" ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺩ ،ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ
ﻭﻫﻣﮑﺎﺭی ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺁﻟﻣﺎﻥ.

ﺇﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ«
ﺃﺳﺳﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ .ﺍﻥ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺗﻡ ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ
ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ
ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση του παρόντος φύλλου
δημιουργήθηκε και με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας, που χρηματοδοτείται
από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

ﻣﺎﮨﻳﮕﻳﺭی ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﮯ  9ﻭﻳں ﻣﺳﺋﻠﮯ ﮐﯽ ﮔﺭﺩﺵ ﮐﺎ ﺩﻭﺳﺭﺍ "
ﺳﺎﻝ ﺷﺭﻭﻉ ﮨﻭﺍ ﭼﺎﮨﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻡ ﺧﻭﺵ ﺍﺳﻠﻭﺑﯽ ﮐﮯ ﮐﺎﻡ ﺟﺎﺭی
ﺭﮐﻬﻳں ﮔﮯ۔ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺻﺣﺎﻓﺕ ﮐﮯ ﺭﺍﺳﺗﮯ ﭘﺭ ﺁﮔﮯ
ﺑڑﻫﻳں ﮔﮯ۔
ﺍﺧﺑﺎﺭ ﮐﯽ ﺻﺭﻑ ﺍﺱ ﻣﺳﺋﻠﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﮐﯽ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﮐﯽ ﻭﺟہ
ﺳﮯ ﺍﮨﻣﻳﺕ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ ،ﺍﻭﺭ ﻧہ ﮨﯽ ﭘڑﻫﻧﮯ ﻭﺍﻟﻭں ﮐﯽ ﮔﺭﺩﺵ ﺍﻭﺭ
ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﻳں ﺍﺿﺎﻓہ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ۔ ﺍﺻﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﮐﺎﻡ
ﮨﻭﺗﺎ ﮐﻳﺳﮯ ﮨﮯ :ﺍﮨﻳﮕﻳﺭی ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﻧہ ﮐہ ﺻﺭﻑ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﮐﯽ
ﺁﺯﺍﺩی ﭘﺭ ﮐﺎﻡ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺍﺭﻭں ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ
ﺍﻭﺭ ﺍﻅﮩﺎ ﺍﻭﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﮯ ﺩﺭﻣﻳﺎﻥ ﺭﺍﺑﻁﮯ ﮐﮯ ﻧﻘﺎﻋﺩ ﺑﻬﯽ
ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﮔﺯﺷﺗہ ﭼﻧﺩ ﮨﻔﺗﻭں ﺳﮯ ،ﮨﻡ ﻧﮯ ﮨﻣﺎﺭی ﮢﻳﻡ ﮐﮯ ﻧﺋﮯ ﺍﺭﺍﮐﻳﻥ ﮐﺎ
ﺧﻳﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﮐﻳﺎ ﺟﻭﮐہ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺷﺎﻡ ﺳﮯ ﮨﻳں ،ﻭﻩ ﮨﻣﺎﺭے
ﺳﺎﺗﻬ ﺍﭘﻧﮯ ﺧﺩﺷﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ ﺧﻭﺍﺏ ﮐﺎ ﺍﺷﺗﺭﺍک ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
ﺗﻳﺎﺭ ﮨﻳں۔ ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﻣﺳﺋﻠہ ﮐﺎ ﻣﺭﮐﺯی ﺧﻳﺎﻝ ﮨﻣﺎﺭی ﮔﺯﺷﺗہ ﻣﺎﻩ ﮐﯽ
ﻣﻼﻗﺎﺗﻭں ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ ﮐﺎ ﻧﺗﻳﺟہ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﮨﻣﺎﺭے ﺧﻳﺎﻻﺕ
ﮐﺎ ﺍﻳﮏ ﺍﻣﻳﺭ ﻧﻅﺭﻳہ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﺳﻔﺭ ﮐﺎ ﺍﻳﮏ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﺎﺋﺯﻩ،
ﺟﻥ ﮐﻭ ﺁپ ﺍﻥ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﮐﮯ ﺍﻧﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺳﮑﻳں ﮔﮯ۔
ﺍﺱ  9ﻭﻳں ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐہ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﻳﺎﻥ ﻣﻳں ،ﺁپ ﺍﻳﮏ
ﺍﺩﺍﺱ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﭘڑﻫﻳں ﮔﮯ ﺟﺱ ﻧﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ
ﮨﻧﺳﺎﻳﺎ ﺍﻭﺭ  2018ﮐﮯ ﻭﮨﻳﻠﭼﺎﺋﺭ ﺑﺎﺳﮑٹ ﺑﺎﻝ ﭼﻳﻣﭘﺋﻥ ﺷپ ﮐﮯ
ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ،ﺁپ ﻳہ ﺟﺎﻥ ﻟﻳں ﮔﮯ ﮐہ ﺍﻳﺗﻬﻧﺯ ﻣﻳں ﭘﻧڈﻟﯽ ﺭﮨﻧﺎ ﮐﺱ
ﻁﺭﺡ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺁپ ﮐﻭ ﮨﺎﻟﯽ ﻭﻭڈ ﮐﺎ ﮢﮑٹ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ،ﺁپ ﺩﻳﮑﻬﻳں
ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻣﺎﺭی ﮢﻳﻡ ﮐﮯ ﻣﻣﺑﺭﻭں ﺳﮯ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ
ﻓﻧﮑﺎﺭﻭں ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻭں ﮐﮯ ﺫﺭﻳﻌﮯ ﭘﻧﺎﻩ ﮔﺯﻳﻥ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﻳﺎ ﻣﻁﻠﺏ
ﮨﮯ۔ ﺁﺧﺭ ﻣﻳں ،ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ "ﻣﺎﮨﻳﮕﻳﺭی ﭘﺭﻧﺩﻭں" ﮐﯽ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﻟہ
ﺳﺎﻟﮕﺭﻩ ﮐﮯ ﺟﺷﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺑﺗﺎﺋﻳں ﮔﮯ ﺍﻭﺭﻳڈﻳﻭ ڈﻳﻧڈﻳﻠﺋﻥ
ﺍﻭﺭ ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﺳﻔﺭ ﭘﺭ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺟﺎﺋﻳں ﮔﮯ۔
!ﻣﺑﺎﺭک ﮨﻭ ﭘڑﻫﻧﺎ
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ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ
ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ
Του ΜΟΡΤΕΖΆ
ΡΑΧΙΜΊ

Ticket to
Hollywood

Η

ﻣﻳﺭﻭﻳﻡ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻍ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺏ ﺗﺭﻳﻥ ﺗﻳﻡ
ταν Σάββατο απόγευμα
.ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﺁﺗﻥ
και αφού είχα τελειώﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻫﻧﺭی
ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﻳﮏ
σει ﭼﻧﺩ
όλαﺗﻳﻡμου
τα μαθήﺍﻫﻝ ﻟﻧﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝματα
ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪκακαι ﺗﻭﺳﻁ
δεν είχα
μία
άλλη
υποχρέωση,
 ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ. ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﮐﺭﺩ۲۰۱۷
αποφάσισα
να ανοίξω
ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩ ﻭ
 ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ۲την
ﻓﻘﻁ ﺑﺎτηλεόﺍﺑﺗﺩﺍ
ραση, αν και στην πραγματικότητα,
ﮐﻪ
ﺷﺩ
ﺑﺎﻋﺙ
ﺗﻳﻡ
ﺍﻳﻥ
ﺑﻪ
ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﻳﻥ
ﭘﻳﻭﺳﺗﻥ
δεν είχα καμία ιδιαίτερη επιθυμία
ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯΠαρ’
 ﺧﻭﺩόλα
 ﻫﺎیαυτά
 ﻓﻌﺎﻟﻳﺕόμως
ﺗﻳﻡ ﺍﻭﻟﻳﻥ
να .ﮐﻧﺩ
δω κάτι.
την
άνοιξα.
Καθώς
άλλαζα
τα
κανάλια,
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﻪ
έπεσα.ﺷﺩ
πάνω
σεﻣﻭﻧﺎﺳﺗﻳﺭﺍﮐﯽ
μια αμερικάνικη
ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ
ﻫﺎی ﻣﻳﺩﺍﻥεκπομπή που μιλούσε για αστέρες του
ﻧﻣﺎﻳﺵ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺁﻣﻳﺯ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﮐﺎﺭ
κινηματογράφου και διασημότητες.
ﺭﺳﺎﻧﺩ ﻭ
ﺧﻭﺩμου
ﺳﺭﻋﺕ
ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥκάπως
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪβαΣτην
αρχή
φάνηκε
ﺯﻳﺎﺩی
ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ
ﻣﻧﺩﺍﻥ ﻭ
ﻭﺍﻧﺳﺕ ﻋﻼﻗﻪ
ﺗ
ρετή,
αλλά
καθώς
περνούσε
η ώρα,
το ενδιαφέρον
μου
γι’
αυτήν
όλο
και
 ﺑﺎ ﺑﺭگ ﺗﺭ ﺷﺩﻥ.ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺟﺫﺏ ﮐﻧﺩ
μεγάλωνε.
Τόσο
με συνεπήρε
ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ
ﺟﺎﻳﯽπολύ
ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ
 ﺗﻳﻡ،ﮔﺭﻭﻩ
τελικά, που πέρασα όλη μου την
ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﺩﻫﺩ
ημέρα μπροστά στην οθόνη παρα ﻧﻣﺎﻳﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎیανάλογες
ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭﻳﯽ ﺑﺭﺍی
ﻭ ﺑﺎﺷﺩ
κολουθώντας
εκπομπές
 ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥταινίες.
 ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ،ﻫﻧﺭی ﺍﻧﻬﺎ
και βλέποντας
Τότε
ήταν
αποφάσισα ότι
ﺷﺩﻥ ﻭ
 ﺁﺷﻧﺎπου
COMMUNITISM
θέλω
να
γίνω
ηθοποιός,
και οι
ﺑﺎ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻡ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩی ﺑﺎαν
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻥ
γονείς μου ήθελαν να με κάνουν
ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩ ﻭκαι
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭ
ﺑﺑﻧﺩﻧﺩ ﻭακόμη
ﺁﻧﻬﺎ
μηχανικό
επίσης
ήμουν
ﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﺭﺍی
ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﻡ
ﺟﺎﻳﯽ
έφηβος,
πουﻋﻼﻗﻪ
σημαίνει
ότιﺑﺎﺷﺩ
εξαρτιόμουν
πλήρως
από
εκείνους.
 ﮐﺭﺩﻥ ﻋﻼﻳﻕ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺗﺎ ﻫﻧﺭΑυτό
ﭘﻳﺩﺍ
λοιπόν
σήμαινε
πωςﻧﻣﺎﻳﺵ
έπρεπε
 ﻣﺎﻩ۲ ﺍﺯ
 ﺑﻌﺩ.ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ
 ﺭﺍ ﺑﻪνα
ﺧﻭﺩτα
κάνω όλα στα κρυφά. Αρχισα να
ﺗﻼﺵ ﺳﺧﺕ ﻫﻣﻪ ﺍﻋﺿﺎی ﺗﻳﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻥ
παρακολουθώ μαθήματα θεάτρου
ﻣﺎﻩέστειλα
۵ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
 ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩμου
ﺩﻭﻣﻳﻥσε
και
το ﺭﺍβιογραφικό
ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﻫﻣﻳﺷﻪ
.ﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺑﻌﺩی ﺭﺍ
ﺑﻌﺩ ﻧﻣ
διάφορους
υπεύθυνους
κάστινγκ.
Πήγαﺟﺩﻳﺩ
σε ακροάσεις
και
παρ’
όλο
που
ﺩﺭ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺫﺏ ﺍﻋﺿﺎی
τα πήγαινα
καλά
στις
περισσότερες,
 ﻧﻔﺭ ﺍﺯ۲  ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ،ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﻓﻕ ﺑﻭﺩﻩ
δεν μπορούσα να συνεχίσω εξαιτίας
ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ
των γονιών μου αλλά και των εξετά ﮔﺭﻭﻩ،ﺗﻳﻡ
 ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ.ﺷﺩﻧﺩ
σεων
τουﺍﻳﻥ
σχολείου.
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﻣﻌﺭﻭﻑ
ﻗﺩﺭیθα
ﺭﺍ ﺑﻪ
Ηξερα
ότι ﮐﺭﺩﻩ
αυτά
τα δύο
μου
έμπαιναν
εμπόδιο
αλλά
και
πάλι
ﺩﻳﮕﺭ ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺭ
δεν ήταν
γιαﺣﺎﻝ
εμέﮐﺎﺭﻫﺎیμεγάλο
ﺑﻪ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭπρόβλημα
ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﺳﺕ ﻭ
να. Αυτό που με ανησυχούσε ήταν
ﻫﻧﺭی ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ
το γεγονός ότι δεκάδες άνθρωποι
.ﻣﯽﭘﺭﺩﺍﺯﺩ
προσπάθησαν να τα καταφέρουν
στη βιομηχανία του κινηματογράﻣﻬﺭﺩﺍﺩ ﺍﻫﻝ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺗﺭﻳﻥ
φου και οι περισσότεροι γύρισαν
ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻧﯽ
:ﻣﯽ ﮔﻭﻳﺩχέρια.
 ﮔﺭﻭﻩΑυτές
 ﺍﻋﺿﺎیοι
σπίτια
τους
με άδεια
 ﻧﻘﺎﺷﯽμε
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺑﺎ
ﻣﺎﻻﮐﺎﺳﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ
σκέψεις
τρέλαιναν.
Η ζωήﮐﻣپ
ήταν
σκληρή,
αλλά
εγώ
ήμουν
πιο
σκληﻭﻗﺗﻡ ﻣﻳﮕﺫﺷﺕ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻫﻝ ﻟﻧﺩﻥ ﻣﻧﻭ

By MORTEZA RAHIMI

L
Ενα εισιτήριο
για το Hollywood
Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ διασκεδαστική μόλις ανακαλύψεις τι ακριβώς θέλεις
να κάνεις. Εγώ ζούσα μια απολύτως φυσιολογική ζωή μέχρι που κάτι άλλαξε
ρός από εκείνη. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, κατάφερα να
πάρω έναν ρόλο σε μια διαφήμιση.
Αυτή μπορεί να μην ήταν η μεγαλύτερη νίκη μου σε αυτόν τον αγώνα,
αλλά ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος
γιατί οι γονείς μου δεν είχαν πια
καμία αντίρρηση στις φιλοδοξίες
μου.

 ﺍﻭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ.ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﭘﻳﻭﺳﺗﻡ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺳﻳﺎﻩ ﻗﻠﻡ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺭﺩﻩ
.ﺑﻭﺩ ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺳﺑﮏ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻭ ﻣﻳﮕﻭﻳﺩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻭ
ﺁﺭﺍﻣﺵ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﻭ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﺑﻬﺗﺭ ﺑﺎ
.ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﺩ
 ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ، ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ،  ﺳﺎﺭﺍ ﺣﺳﻳﻧﯽ، ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ
ﺗﻣﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﻳﺵ ﺳﻣﺑﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ
.ﺟﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﺩ
ﺑﺭﺍی ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ
ﻣﻳﺭﻭﻳﻡ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻍ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺏ ﺗﺭﻳﻥ ﺗﻳﻡ
ﻭﺍﻳﻝ ﻣﻠﻘﺏ ﺑﻪ ﻟﻳﻭ ﺍﻫﻝ ﺳﻭﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺑﮏ
.ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ ﺁﺗﻥ
ﻫﻧﺭ ﺭﺳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻻ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﺎ
ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﻳﮏ ﺗﻳﻡ ﭼﻧﺩ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻫﻧﺭی
 ﻫﻧﺭ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﻳﺵ
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺗﻭﺳﻁ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻫﻝ ﻟﻧﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ﺍﻭ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ.ﺧﻭﺩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﺩ
 ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ. ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﮐﺭﺩ۲۰۱۷
،ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﻧﺭ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﻧﻳﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﺩ
 ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩ ﻭ۲ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﺑﺎ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﻧﻳﺎ
ﭘﻳﻭﺳﺗﻥ ﺩﺍﻭﻁﻠﺑﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﺑﺎﻋﺙ ﺷﺩ ﮐﻪ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﺩﻩ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺩﻫﺩ ﺑﻪ
.ﺗﻳﻡ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻧﺩ
 ﭼﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺛﺎﻝ ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ،ﻫﻣﮕﯽ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﻪ
ﻫﻧﺭ ﻓﻘﻁ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﯽ ﻣﺭﺩﻡ ﺭﺍ
.ﻫﺎی ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺎﺳﺗﻳﺭﺍﮐﯽ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩ
ﺑﻳﺩﺍﺭ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺧﻭﺩ ﻫﻧﺭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻳﮏ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺑﻪ
ﻧﻣﺎﻳﺵ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺁﻣﻳﺯ ﺗﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﮐﺎﺭ
 ﻭ.ﺣﺳﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻋﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺳﺎﻧﺩ ﻭ
ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻫﻧﺭ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧﺩﺍﻥ ﻭ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩی
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ
 ﺑﺎ ﺑﺭگ ﺗﺭ ﺷﺩﻥ.ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺟﺫﺏ ﮐﻧﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺑﮑﺷﺩ ﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺳﺧﻧﺎﻥ
 ﺗﻳﻡ ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺩﺍﺷﺕ ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ،ﮔﺭﻭﻩ
.ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺩ
ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﺩﻫﺩ
ﺍﺭﻭﻳﻥ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﺍﻋﺿﺎی ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺍﻳﻥ
ﻭ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭﻳﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﻣﺎﻳﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎی
ﮔﺭﻭﻩ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
 ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ،ﻫﻧﺭی ﺍﻧﻬﺎ
 ﻧﻔﺭ ﻋﺿﻭ ﺩﺍﺷﺕ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ۵ ﭘﻳﻭﺳﺗﻡ ﻓﻘﻁ
 ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻥ ﻭCOMMUNITISM
 ﻋﺿﻭ! ﻋﺎﺷﻕ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ۵۰ ﭼﻳﺯی ﺣﺩﻭﺩ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻥ ﺑﺎ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻡ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩی ﺑﺎ
،ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺑﻧﺩﻧﺩ ﻭ ﺍﺳﺗﻭﺩﻳﻭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﻣﺧﺻﻭﺻﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ
ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﻡ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﺭﺍی
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺳﺗﻡ ﻭ ﺑﻳﺎﻥ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﻋﻼﻳﻕ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺗﺎ ﻫﻧﺭ
.ﮐﺭﺩﻥ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﮑﺱ ﻫﺎﻳﻡ
 ﻣﺎﻩ۲  ﺑﻌﺩ ﺍﺯ.ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ
ﺗﻼﺵ ﺳﺧﺕ ﻫﻣﻪ ﺍﻋﺿﺎی ﺗﻳﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻥ
ﺟﻣﻳﻝ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
 ﻣﺎﻩ۵ ﺩﻭﻣﻳﻥ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺭﺩﻡ ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﺭﻭ ﭘﻳﺩﺍ
 ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﻫﻣﻳﺷﻪ.ﺑﻌﺩ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﺑﻌﺩی ﺭﺍ
 ﻣﺎﻩ ﻣﻳﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻳﮑﺷﺩ۱۰  ﻓﻘﻁ،ﮐﺭﺩﻩ
ﺩﺭ ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺫﺏ ﺍﻋﺿﺎی ﺟﺩﻳﺩ
ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ
 ﻧﻔﺭ ﺍﺯ۲  ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ،ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﻓﻕ ﺑﻭﺩﻩ
 ﺍﺯ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﺗﻭ ﻳﮏ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ.ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﺍﺳﺕ
ﺗﻳﻡ
ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻳﻥ
ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻫﻧﺭ ﺧﻭﺩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ
 ﮔﺭﻭﻩ، ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻫﺎی ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ.ﺷﺩﻧﺩ
، ﺩﺭﺩ ﻫﺎ،ﻫﻧﺭ ﺧﻭﺩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺩﺭی ﻣﻌﺭﻭﻑ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
. ﻭ ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﺩ،ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ
ﺩﻳﮕﺭ ﭘﺭﺳﭘﮑﺗﻳﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ
ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎی
 ﻭﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﺧﺎﻧﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ،ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻫﻧﺭی ﻫﻧﺭﻣﻧﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻥ
ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﻡ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺍﺻﻼ ﺧﺑﺭ
.ﻣﯽﭘﺭﺩﺍﺯﺩ
ﺧﻭﺑﯽ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺗﻳﻡ ﺑﺎ ﺣﺿﻭﺭ
ﻣﻬﺭﺩﺍﺩ ﺍﻫﻝ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺗﺭﻳﻥ
 ﺍﺯ.ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻧﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﻠﻳﺕ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ
 ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ:ﺍﻋﺿﺎی ﮔﺭﻭﻩ ﻣﯽ ﮔﻭﻳﺩ
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺷﮕﻔﺕﺍﻧﮕﻳﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﻳﻡ
ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﻣپ ﻣﺎﻻﮐﺎﺳﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺑﺎ
،ﮐﻪ ﻫﻧﺭ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭ
ﻭﻗﺗﻡ ﻣﻳﮕﺫﺷﺕ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻫﻝ ﻟﻧﺩﻥ ﻣﻧﻭ
 ﺍﻳﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﻳﻕ ﻳﮏ،ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﺍﺕ،ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ
 ﺍﻭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ.ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﭘﻳﻭﺳﺗﻡ
ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ ﻳﮏ ﺍﺛﺭ
ﮐﺭﺩﻩ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺳﻳﺎﻩ ﻗﻠﻡ ﺷﺭﻭﻉ
 ﻫﻣﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺛﺭ ﺍﺯ.ﻫﻧﺭی ﻧﻣﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﮑﻧﺩ
.ﺑﻭﺩ ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺳﺑﮏ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻫﻣﻪ.ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﺗﺧﻳﻼﺕ ﻳﮏ ﻫﻧﺭﻣﻧﺩ
ﺍﻭ ﻣﻳﮕﻭﻳﺩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻭ
ﻭ ﻫﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﮔﻔﺗﻥ ﻳﮏ ﭼﻳﺯ ﺟﺩﻳﺩ ﻭ
ﺁﺭﺍﻣﺵ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﻭ ﮐﻣﮏ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﺑﻬﺗﺭ ﺑﺎ
ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺟﻭﺩ
.ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﮐﻧﺎﺭ ﺑﻳﺎﻳﺩ
ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻧﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻳﻥ
 ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭ،ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺗﻳﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﻳﻡ ﺧﺎﺭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﺭﺩﻩ
ﺗﻣﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﻳﺵ ﺳﻣﺑﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ
.ﺍﺳﺕ
.ﺟﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﺫﺍﺭﺩ

ﻳﮏ ﺷﺭﻭﻉ ﺟﺩﻳﺩ

ﻭﺍﻳﻝ ﻣﻠﻘﺏ ﺑﻪ ﻟﻳﻭ ﺍﻫﻝ ﺳﻭﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺑﮏ
ﻫﻧﺭ ﺭﺳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻻ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﺎ
 ﻫﻧﺭ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺭﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﻳﺵ

Μια μέρα δέχτηκα τηλεφώνημα
από έναν υπεύθυνο κάστινγκ, στον
οποίο είχα στείλει το βιογραφικό
μου. Μου είπε ότι με ήθελε για έναν
ρόλο σε μια ιστορική ταινία. Το πρόβλημα όμως ήταν πως η ακρόαση
ήταν στο Λος Αντζελες, στην Καλιφόρνια. Ημουν χαρούμενος αλλά και
σοκαρισμένος ταυτόχρονα. Δεκάδες

σκέψεις γυρνούσαν στο μυαλό μου,
με τη σημαντικότερη όλων να είναι
το πώς θα έβρισκα εισιτήριο για το
Hollywood...
Αν θέλετε να μάθετε αν βρήκα
το εισιτήριό μου για το Hollywood
ή όχι... θα πρέπει να διαβάσετε το
επόμενο τεύχος των Αποδημητικών
Πουλιών.

ife is full of fun once you know what to do with
it. I was living a normal life until I watched
something!
It was Sunday evening when I had completed all of my homework and was totally free.
Then I decided to watch some TV, even though I was not
so interested. As I was changing the channels, I found
a Hollywood talk show. It seemed boring at first but
later I found myself interested in it. It was about movie
stars and celebrities. At the very first moment I knew,
I had my aim. The show inspired me so much that the
whole day I was stuck in front of the television watching
different talk shows and movies.
I decided to be an actor but my parents wanted me
to be an engineer. I was still a teenager and completely
depended on them, so I had to do everything sneakily. I joined theatre classes and I sent my portfolio to
different casting directors. I attended many auditions
and I succeeded at most of them but couldn’t carry on
because of my parents and my exams.
I knew that my parents and exams would be a big
obstacle for my dreams and goals but this wasn’t a big
problem. I was not worried about that but about the
thousands of people trying their luck on the film industry. Most of them come back without making it. These
thoughts were driving me crazy. Life was tough but I
was tougher. Despite of all the difficulties, I managed
to play a role in a commercial. That was not my biggest
victory. The happiest thing about it was that my parents
were no more against my ambition.
One day I received a call from a casting director, the
one I had sent my portfolio and a video clip of my CV. He
said he was going to cast me on a historical TV series.
The difficult part about it was that my audition was in
Los Angeles, California. I was happy and shocked at the
same time. How could I go that far? So many things
were circling my mind, the most important of them being how could I get ticket to Hollywood?
If you want to find out whether I got my ticket to
Hollywood or not... you have to wait for the next issue
of Migratory Birds.

Art Perspective:
μια νέα αρχή
Των ΕΛΙΆ ΣΑΡΙΦΊ, ΣΑΡΆ ΧΟΣΣΕΪΝΊ,
ΖΑΧΡΆ ΧΑΜΠΙΜΠΊ

Γ

ια πρώτη φορά συνεργαζόμαστε τρεις «Νέοι Δημοσιογράφοι»
και πάμε να συναντήσουμε την
«Perspective», μια από τις καλύτερες
καλλιτεχνικές ομάδες της Αθήνας.
Η πολύπλευρη και πολυμορφική αυτή καλλιτεχνική ομάδα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2017 με συντονίστρια μια Λονδρέζα. Η ομάδα αυτή αρχικά απαρτιζόταν
από δύο μόνο άτομα, αλλά η συμμετοχή
των εθελοντών ενθάρρυνε και προώθησε
τις δράσεις της.
Η πρώτη έκθεση της ομάδας έλαβε χώρα
σε ένα καφέ της πλατείας Μοναστηρακίου.
Η επιτυχημένη πρώτη προβολή της προσέλκυσε ταχύτατα και άλλους καλλιτέχνες. Με
τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ομάδας, οι ανάγκες ενός μεγαλύτερου χώρου
ήταν πλέον επιτακτικές, ώστε να μπορούν
να δραστηριοποιούνται άνετα σε στούντιο
όπου οι προβολές και οι εργασίες τους θα
γίνονται πιο άνετα και δυναμικά.
Τε λικά κατέ ληξαν σ την υπογραφή
ενός σχετικά καλού και οικονομικού συμφωνητικού με τις εγκατασ τάσεις του
COMMUNITISM, ανοίγοντας τον δικό τους
πλέον χώρο ως στούντιο. Χώρος όπου όλοι
όσοι επιθυμούσαν να βρουν τρόπο και κατεύθυνση της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας μπορούσαν να απευθύνονται και
παράλληλα να αισθάνονται άνετα για την
προβολή της τέχνης τους.
Μετά από δύο μήνες σκληρής εργασίας
και προσπάθειας, τελικά η ομάδα κατάφερε
να στήσει τη δεύτερη έκθεσή της και μετά
από πέντε μήνες την επόμενη.
Η «Perspective» πάντα είχε επιτυχία,
προσελκύοντας κόσμο στους κόλπους της,
ώστε ακόμη και δύο εκ των δημοσιογράφων
της εφημερίδας μας έγιναν τελικά μέλη της
ομάδας. Οι συνεργασίες της «Perspective»
έχουν διευρυνθεί τόσο πολύ ώστε πλέον
δραστηριοποιείται και προβάλλει τα έργα
των καλλιτεχνών και εκτός Ελλάδας.
Ο Ιρανός Μεχρντάντ είναι ένα από τα
παλιότερα μέλη της ομάδας: «Οταν ήμουν
ακόμα στον καταυλισμό της Μαλακάσας,
περνούσα την ώρα μου με τη ζωγραφική,
ώσπου με ανακάλυψε η Λονδρέζα συντονίστρια της Perspective και τελικά έγινα και
εγώ μέλος της ομάδας».
Ο Μεχρντάντ, που είχε ξεκινήσει τις δη-

μιουργίες του με μολύβι, τώρα πλέον χρησιμοποιεί και άλλα στιλ και τεχνικές ζωγραφικής. Λέει πως η ζωγραφική σε ηρεμεί και
σου επιτρέπει να βλέπεις με περισσότερη
νηφαλιότητα τα εμπόδια και τις δυσκολίες,
αλλά και να συμφιλιωθείς με τις προσωπικές σου ψυχολογικές διαταραχές. Επειδή
είναι πρόσφυγας, πάντοτε αφήνει κάποιο
χνάρι προσφυγιάς στα έργα του.
Ο Σύρος Βαήλ, γνωστός και ως Λιβ,
δραστηριοποιείται με περισσότερη αμεσότητα και επιθυμεί, μέσω των χρωμάτων,
να προβεί και στην περαιτέρω ένταση της
έκφρασης. Πιστεύει πως η τέχνη δεν δύναται να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να
προσθέσει χρώμα, να ενθαρρύνει καινούργιες σκέψεις, να ξυπνήσει τις συνειδήσεις,
δεδομένου ότι η τέχνη πιο πολύ αποτελεί
ένα μέσο και όχι τη μεταβαλλόμενη αιτία. Η
τέχνη π.χ. μπορεί να εκφράσει τις συνθήκες
και τις καταστάσεις της προσφυγιάς, αλλά
και να απεικονίσει τα όσα δεν έχουν εκστομίσει οι ίδιοι οι πρόσφυγες.
Ο Αρβίν είναι ένα άλλο παλιό μέλος αυτής της ομάδας και λέει ότι, όταν ήρθε στην
ομάδα, είχε μόλις πέντε μέλη, ενώ τώρα ξεπερνάει τα 50. Αναφέρει πως λατρεύει να
απεικονίζει, μέσω φωτογραφιών, τις συνθήκες ζωής των προσφύγων, κυρίως των
γυναικών και των παιδιών, των οποίων οι
εκφράσεις είναι πολύ έντονες.

Ο Τζαμίλ είναι ακόμα ένα μέλος της ομάδας, το οποίο βρήκε την «Perspective» μέσω
άλλων ατόμων που τη γνώριζαν. Εχει μόλις
10 μήνες που ασχολείται με τη ζωγραφική
και τα περισσότερα τα έμαθε μέσω αυτής
της ομάδας. Κατά την άποψή του, ένας καλλιτέχνης μόνο μέσω των έργων του μπορεί
να εκφράζεται, να απεικονίζει τις δυσχέρειες, τους πόνους, τα συναισθήματα και όλα
όσα δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.
Αυτά ήταν ορισμένα μέλη της ομάδας,
αλλά δυστυχώς η συμμετοχή των γυναικών
είναι πολύ περιορισμένη, πράγμα που δεν
αποτελεί καθόλου καλή έκβαση για μια τόσο
καλή και δυνατή ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τόσο κόσμο, τόσες εθνότητες και
διαφορετικούς ανθρώπους.
Από τις συνομιλίες μας με τα μέλη της
ομάδας, μάθαμε πως η τέχνη αποτελεί
πράγματι ένα πολύ εύλογο μέσο έκφρασης
των σκέψεων, των συναισθημάτων, των πιστεύω, των ιδεών και των τάσεων κάθε καλλιτέχνη, έχοντας πάντα ως μέσο, ο εκάστοτε
καλλιτέχνης, τα δημιουργήματά του.
Είτε το έργο αποτελεί τρόπο έκφρασης
για έναν πρόσφυγα, είτε αποτελεί προϊόν
φαντασίας ενός καλλιτέχνη, όλα, μα όλα,
αποτελούν δρόμο· αποτελούν μέσο έκφρασης, πράγμα που ακριβώς λόγω του ποικιλόμορφου σχήματος αυτής την ομάδας την
κάνει μοναδική και αξιόλογη.
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Η Γιορτή της Ειρήνης

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﭼﻬﺎﺭﺷﻧﺑﻪ ﺑﻳﺳﺗﻡ ﻣﺎﻩ ژﻭﺋﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﮐﻠﮑﺳﻳﻭﻥ ﻣﻳﺭﺍﺙ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺟﺷﻧﯽ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک .
ﺩﺭ ﺟﺷﻥ ﻣﺎ ﻣﻳﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺯﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﻣﻬﻣﺎﻧﺎﻥ ﻋﺯﻳﺯی ﺑﻭﺩﻳﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻋﻭﺕ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺩی ﺁﻥ ﺭﻭﺯ
ﻣﺎ ﺳﻬﻳﻡ ﺷﺩﻧﺩ.ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺻﺣﻧﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﺷﻥ ﺗﻭﺟﻪ ﻫﺭ
ﻣﻬﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺟﻠﺏ ﻣﯽﮐﺭﺩ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻠﻳﺕﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭ
ﺟﺷﻥ ﺑﻭﺩ ﻣﻬﻣﺎﻧﯽﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﯽ ﻫﻣﭼﻭﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ
،ﺍﻳﺭﺍﻥ ،ﺳﻭﺭﻳﻪ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ،ﻳﻭﻧﺎﻥ ،ﺁﻟﺑﺎﻧﯽ …..
ﻣﺎ ﮔﺭﻭﻩ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﭘﻳﺎﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻳﺎﻡ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﺑﻭﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﺷﻥ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﭼﺷﻣﺎﻧﻣﺎﻥ ﺩﻳﺩﻳﻡ ﻭ ﻣﻔﺗﺧﺭﻳﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻭ
ﻫﻣﻳﺎﺭی ﺑﭼﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﻳﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻳﮑﺳﺎﻝ
ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﻡ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺩﻭﺭﺑﻳﻥ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺣﺎﺿﺭ ﺩﺭ
ﺟﺷﻥ ﺑﻪ ﺛﺑﺕ ﺑﺭﺳﺎﻧﻳﻡ،ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﭘﻳﺎﻡ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻭﺿﻭﺡ ﺩﻳﺩﻩ ﻣﻳﺷﺩ.
ﺟﺷﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭ ﻗﺎﺻﺩک
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺭﻭﻉ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺩ .ﺑﻌﺩ ﻣﻳﻬﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎ
ﺩﺳﺗﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﺩﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻳﻣﻪ ﺟﺷﻥ ،ﻣﺎ ﺣﺿﻭﺭ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻳﻧﺩﺍﮐﺗﻭﻥ ﺁﻗﺎی
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﺁﮔﻠﻳﺩﻳﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ ﻭ ﺻﺣﺑﺕ ﻫﺎی ﻳﮑﯽ
ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﺧﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺣﺑﺕ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻥ ﻋﺭﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺳﺧﻧﺎﻥ ﺁﻗﺎی ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ
ﭘﺎﭘﺎﻧﻭﺩﻭﭘﻭﻟﺱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻧﺎﺱ ﺭﺍ ﺷﻧﻭﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩﻳﻡ ،ﻭ ﺑﻌﺩ
ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ ﭘﻳﻭﺳﺗﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺗﻣﺎﻡ
ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﻳﺷﺎﻥ ﺍﺯ
ﺧﺑﺭﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻭﺍﻥ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻳﻬﻣﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺗﺭﺍک
ﮔﺫﺍﺷﺗﻧﺩ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺟﺷﻥ ﻭﻳﺩﺋﻭیﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺎﺟﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﻪ
ﻧﻣﺎﻳﺵ ﮔﺫﺍﺷﺗﻪ ﺷﺩ ،ﭘﺭﺩﻩ ﻧﻣﺎﻳﺵ ﻭﺍﺳﻁﻪ ﺍی ﺷﺩ ﺗﺎ ﺣﺿﻭﺭ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﺳﻧﮓﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﻭﺩ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﻧﻳﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﻡ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺗﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﻭﺍژﻩ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ
ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺑﺎﺷﺩ .
ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺟﺷﻥ ﻣﺻﺎﺩﻑ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﺍﻋﺿﺎی ﮔﺭﻭﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺳﻔﺭ ﮐﺭﺩ ،ﺑﺭﺍی ﻟﺣﻅﺎﺗﯽ
ﻏﻣﮕﻳﻥ ﺷﺩﻳﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻭﺍﻫﺩ
ﺩﺍﺷﺕ ﺑﺭﺍی ﺩﻭﺳﺗﻣﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﻣﺎﻥ
ﺣﮏ ﮐﺭﺩﻳﻡ ﭘﺭﻧﺩﻩ ﻭ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﺭﺍ...
ﺩﺭ ﻟﺣﻅﻪ ﺑﻪ ﻟﺣﻅﻪ ﺍﻳﻥ ﺟﺷﻥ ﻧﺑﻭﺩ ﻳﮏ ﺗﻥ ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﺳﺧﺕ ﺑﻭﺩ
،ﺁﺭﻳﺳﺗﻪ ﺁ ﭘﺭﻭﺗﻭ ﻧﻭﺗﺎﺭﻳﻭ ﺍﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺭﺩﺑﻳﺭﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﭘﺭﻭﺍﺯ ﮐﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﻭی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺍی ﺭﻭﺷﻥ ﻫﻣﭼﻭﻥ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻭﺧﺕ ،ﺗﻣﺎﻡ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺁﻣﻭﺧﺗﻪ
ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ ﺩﻝ ،ﻭ ﻣﺎ ﺁﻏﻭﺵ ﮔﺷﻭﺩﻳﻡ ﻭ ﺧﻭﺵ ﺁﻣﺩ ﮔﻔﺗﻳﻡ ﺑﻪ
ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻭ ﺳﺭﺩﺑﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﮔﺭﻭﻩ ﺁﻗﺎی ﺳﻭﺗﻳﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﺭﻳﺱ.
ﺟﺷﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﺑﻪ ﻁﻭﻝ ﺍﻧﺟﺎﻣﻳﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ
ﻫﻣﭼﻭﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺟﺷﻥ ﺗﺷﮑﺭ ﮐﻧﻳﻡ ﺍﺯ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻁﯽ ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﮐﺭﺩﻧﺩ .
ﻭ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﻳﺩ ﻭ ﺷﻭﺭ ﻫﻳﺟﺎﻧﯽ ﻣﺿﺎﻋﻑ ﺁﻏﺎﺯ
ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ  ،ﺑﺭﺍی ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻭﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺗﻭﺍی ﺁﺯﺍﺩی
 ،ﻋﺷﻕ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﺩﻧﻳﺎ ﺷﺎﻳﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﺷﻭﻳﻡ ﻭ ﺷﻧﻳﺩﻩ
ﺷﻭﻳﻡ ﺩﺭ ﺳﺭﺗﺎ ﺳﺭ ﺟﻬﺎﻥ .

ΥΓ. Το κείμενο γράφτηκε όσο η Μαχντιά ζούσε στη Δομή Φιλοξενίας
Σχιστού. Από τις αρχές του 2018, η
Μαχντιά ζει σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ οι συνθήκες
διαβίωσης στο Σχιστό έχουν βελτιωθεί και οι σκηνές έχουν αντικατασταθεί από κοντέινερ.

Τ

ην Τετάρτη 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στον κήπο του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εκδήλωση με αφορμή
τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» και δημιουργίας του ραδιοφώνου
«Πικραλίδα».
Σε αυτή την εκδήλωση φιλοξενήσαμε αγαπημένες και αγαπημένους
φίλες και φίλους που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν στη
χαρά μας.
Το πρώτο πράγμα που τράβηξε την
προσοχή των καλεσμένων μας ήταν η
πολυπολιτισμικότητα της γιορτής μας.
Υπήκοοι από το Αφγανιστάν, το Ιράν,
τη Συρία, το Πακιστάν, την Ελλάδα, την
…Αλβανία
Εμείς, η ομάδα «Νέοι Δημοσιογράφοι» του Δικτύου για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, είδαμε μπροστά στα μάτια μας τα πρώτα μηνύματα ειρήνης και
φιλίας από όλους όσοι συμμετείχαν, οι
οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές
μιλούσανﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
εθνικότητες και κουλτούρες,
διαφορετικές γλώσσες και είμαστε πεπουﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺍﺯ ﻣﻥ
μέσα απόﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﮐﻣپ
ρήφανοι
καταφέραμε
ﻣﻥ
ﺍﺯ
ﮐﻪ
،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻪ
αυτή τη συνεργασία
ﺟﺩﻳﺩیτου
ενός χρόνου
ﺧﻭﺩ ﻭνα
απεικονίσουμε
κάμερες
των
، μεﺩﻳﮕﺭ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ
τιςﺷﺩﻩ
ﺑﻳﺯﺍﺭ
ﻫﺎ
φωτογράφων
μας,
με
απόλυτη
σαφήﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﻓﮑﺭ
νεια, αυτά τα μηνύματα.
ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺗﻭﺟﻬﺵ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻭ
Η γιορτή ξεκίνησε με την παρουσί،ﻭﺣﺎﻻ
εφημερίδας,ﺷﺩﻩ
 τοﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
αση της
πώς ξεκίνησε
ﺍﻳﻥ και τα
στοιχεία
απολογισμού
ﺑﺭﺍﻳﺗﺎﻥ ﺍﺯ
του ενόςﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻡ
χρόνου
κυκλοφορίας
της. Στη συνέ،ﺗﺎﺑﺑﻳﻧﻳﺩ
ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡ ﺑﮕﻭﻳﻡ
χεια, παρουσιάστηκε το διαδικτυακό
ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﻫﺎی
ραδιόφωνο «Πικραλίδα». Μίλησε ο
ﻣﻳﺳﺎﺯﺩ
ﺟﺩﻳﺩی
δημοσιογράφος .της
«Εφημερίδας
των
»Συντακτών
Δημήτρης
Αγγελίδης και
ﺧﻭﺍﺏ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﻣﻳﺷﻭﻡ
ﺻﺑﺣﻬﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ
ο γονέας
συντάκτριαςﺑﺭμιας
των «Νέων
ﺟﺎﻧﻡ ﻣﯽ
،ﮔﺭﻣﺎی ﺧﻭﺭﺷﻳﺩ
Δημοσιογράφων». Μίλησε επίσης ένας
ﻧﺷﻳﻧﺩ،ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﻫﻳﭻ
αραβόφωνος διερμηνέας της ομάδας
ﺫﻫﻥ ﺁﺭﺍﻣﻡ
 ψυχολόﭼﻳﺯی ﻧﻣﯽﺭﺍ μας,
καθώς
ﺗﻭﺍﻧﺩκαι ο
κοινωνικός
γος
Παπαντωνόπουλος,
ενώ
Μιχάληςﮐﻪ ﺩﺭ
ﺧﻭﺩ ﺟﺩﻳﺩی
ﺁﺷﻔﺗﻪ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻥ
ﺑﺭﺍیστη
συνέχεια
τα
καινούργια
μέλη
της
ﻁﻭﻝ ﺍﻳﻥ ﭼﻧﺩ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
ομάδας μας μοιράστηκαν με τους καλεﺧﻭﺩﻡ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺍﻡ ،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
σμένους όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρﺯﻧﺩﻩ
τουςی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻫﻧﻭ
 στοﻫﻣﻪ
πρόγραμμαﻭﺟﻭﺩ
ﺑﺎ
συμμετοχήςﺯκεια
ﺍﺳﺕ ،ﻧﻔﺱ ﻣﻳﮑﺷﺩ ،ﺭﺍﻩ
ﻣﻳﺭﻭﺩ«Νέοι
Δημοσιογράφοι».
Στο
τέλος
εκδήλωσης
προβλήθητηςی ﺻﺑﺭﺵ
،ﮐﺎﺳﻪ
،ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻳﮑﻧﺩ
κε ένα βίντεο από τις συντάκτριες των
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻟﺑﺭﻳﺯ ﺷﺩﻥ ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﻭﻟﯽ
«Αποδημητικών Πουλιών» που με τα
 τουςﻧﺎﭘﺎﻳﺩﺍﺭ
 έχουνﺟﺩﻳﺩ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻥ
φτερά
πετάξει
σε άλλα μέρη
ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ
μεγάληﺭﻭ
.ﻫﻣﻳﻥ ﮐﻪ ﻫﻭﺍ
ﺍﺳﺕ
και
τηﺑﻪπαρά
πλέον
απόσταση
ﺁﺭﺍﻡπου
ﺁﺭﺍﻡμας
χωρίζει,
κατάφεραν
με
 τις εικόﻣﻳﺭﻭﺩ،ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡνες και τα λόγια τους να μας χαρίσουν
ﺗﺭک ﻣﻳﺧﻭﺭﺩ ﻫﺭ ﭼﻘﺩﺭ ﺁﺳﻣﺎﻥ
μια στιγμή χαράς, αποδεικνύοντας πως
ﺷﺧﺻﻳﺕ
 να είναιﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺭ
ﺟﺩﻳﺩﻡοι
καρδιές
ﺗﺭﮐﻬﺎیμας
εξακολουθούν
ﻋﻣﻳﻕ ﻭﻋﻣﻳﻕ ﺗﺭ ﻣﻳﺷﻭﺩ .ﺷﺏ ﮐﻪ
κοντά.
Παρά
το γεγονός
ότι στη
γιορτή μας
ﻣﻁﻠﻕ ﺑﺭ
ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺣﺎﮐﻡ
ﻣﻳﺷﻭﺩ
αποχαιρετούσαμε και ένα μέλος της συﮐﻣپ ﻣﻳﺷﻭﺩ ،ﺧﻭﺩﻡ ﻣﻳﺷﻭﻡ
ντακτικής μας ομάδας για τη Γερμανία,
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ
.ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺳﺭﺍﻏﻡεν
τούτοις
ﮔﺫﺷﺗﻪμε τη
σκέψη
ότι η συνεργα-

ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺟﺩﻳﺩ

γεμάτοι ενθουσιασμό, με σκοπό να
περάσουμε μέσα από το πρόγραμμά
μας τα μηνύματα της ελευθερίας, της
ειρήνης και της αγάπης σε όλο τον κόσμο και να αποκτήσουμε αναγνώστες
σε όλες τις γωνιές της Γης.

Νέος χαρακτήρας
με κάνει να ζητήσω πάλι το σπίτι
μου, ένα σπίτι που δεν υπάρχει
πια. Το σπίτι μου είναι πλέον από
πανί.
Ξαναγυρίζω πίσω. Γράφω τα
όνειρά μου σε ένα χαρτί και μετά
τα κοιτώ με χαμόγελο, λες και
από στιγμή σε στιγμή θα ζωντανέψουν, αλλά αυτές τις μέρες δεν
τα φέρνω καν στο μυαλό μου, ούτε
…τα όνειρα, ούτε τις ελπίδες μου
Κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι το επόμενο πρωί, σαν να
έχω εξοικειωθεί πολύ με τον νέο
μου χαρακτήρα τους τελευταίους
μήνες, μιας και έχω χτίσει έναν
πολύ πιο ανθεκτικό και υπομονετικό άνθρωπο από μένα, που
ούτε ένα βουνό προβλημάτων
δεν τον γονατίζει.
Ο νέος μου χαρακτήρας μου
έχει χρωματίσει τον κόσμο. Ο
νέος μου χαρακτήρας δεν λυπάται για το χαμένο γοβάκι της Σταχτοπούτας, δεν θλίβεται και δεν
ονειρεύεται ένα πολυτελές σπίτι.
Ο χαρακτήρας μου στεναχωριέται αυτές τις ημέρες για ένα
ζευγάρι παπουτσιών που θα ήθελα να χαρίσω σε ένα ξυπόλυτο
παιδί, πατριωτάκι μου. Ο νέος
μου χαρακτήρας είναι ήρεμος
τα πρωινά. Οι μέρες είναι πιο
αγαπησιάρικες, προσευχηθείτε
για τις νύχτες μου.
Αμήν.
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Η

ζωή στον καταυλισμό έχει αλλάξει τον
χαρακτήρα μου. Σαν
να έχω σιχαθεί τον
»εαυτό μου, το «εγώ
μου, το «θέλω» μου. Είναι ένας
χαρακτήρας που κοιτά πλέον
τους άλλους και τα προβλήματά
τους. Τώρα αποφάσισα να σας
μιλήσω για αυτόν τον νέο μου
χαρακτήρα, ώστε να δείτε πώς
οι συνθήκες διαμορφώνουν τους
χαρακτήρες των ανθρώπων.
Οταν ξυπνάω τα πρωινά και
με χτυπάει η ζέστη, τότε για όλη
τη διάρκεια της ημέρας τίποτα
δεν είναι ικανό να μου διαταράξει την ηρεμία. Αυτό είναι και το
νέο μου «εγώ» που έχω διαμορφώσει τον τελευταίο καιρό που
είμαι πρόσφυγας.
Ενας χαρακτήρας ο οποίος,
παρά τα προβλήματα και τις
δυσκολίες, κινείται, αναπνέει,
υπομένει και δεν αφήνει να «ξεχειλίσει» το ποτήρι της αντοχής
και της επιμονής του. Δυστυχώς
όμως αυτός ο χαρακτήρας είναι
και λιγάκι ασταθής.
Οσο βραδιάζει, τόσο αυτός ο
νέος μου χαρακτήρας δείχνει
να ραγίζει, και όσο σκοτεινιάζει,
τόσο οι ρωγμές του βαθαίνουν.
Οταν πλέον το σκοτάδι καλύπτει
τον καταυλισμό, τότε βγαίνει στο
φως και ο παλιός μου χαρακτήρας, της αγωνίας, της ταραχής
και του φόβου, ώσπου να με γονατίσει και να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς μου.
Την ηρεμία που αποκτώ όλη
μέρα την απορροφά, την εξουδετερώνει και με γυρίζει πίσω εκεί,

Είδαμε μπροστά
στα μάτια μας
τα πρώτα μηνύματα
ειρήνης και φιλίας
από όλους όσοι
συμμετείχαν,
οι οποίοι προέρχονταν
από διαφορετικές
εθνικότητες και
κουλτούρες

σία μας θα συνεχιστεί, ευχηθήκαμε στο
μέλος μας καλή επιτυχία, χαρά και πρόοδο. Αλλωστε ένα πουλί δεν θα ξεχάσει
ποτέ να πετάει! Επίσης, η συντονίστρια
δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της
ομάδας μας, Αριστέα Πρωτονοταρίου,
που μας δίδαξε με όλη της την καρδιά
όλα όσα ήξερε, αποχώρησε με σκοπό
να πετάξει προς ένα λαμπρό μέλλον και
εμείς με ανοιχτή αγκαλιά υποδεχτήκαμε τον αντικαταστάτη της, δημοσιογράφο Σωτήρη Σιδέρη.
Η γιορτή μας διήρκεσε περίπου τρεις
ώρες και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλες και όλους για τη συμμετοχή, αλλά
και για όλη τη στήριξή τους προς την
ομάδα μας όλη αυτή τη χρονιά.
Ξεκινάμε την καινούργια χρονιά

ﻣﯽ ﺁﻳﺩ.ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ،ﺩﻟﺷﻭﺭﻩ ،ﺍﺳﺗﺭﺱ
ﻫﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻏﻡ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ ،ﺗﺎ ﺍﺯ
ﭘﺎ ﺩﺭﻡ ﺁﻭﺭﻧﺩ.ﺿﺭﺑﺎﻥ ﻗﻠﺑﻡ ﺑﺎﻻ
ﻣﻳﺭﻭﺩ.ﺁﺭﺍﻣﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺭﻭﺯ
ﺍﻧﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﺭﻩ ﻓﺭﻭﮐﺵ
ﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻣﺎﻧﯽ ﻣﻳﺷﻭﻡ ﮐﻪ
ﺩﻟﺑﺳﺗﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﺍی
ﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻝ ﺑﺑﻧﺩﻡ .ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺁﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻧﺱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﺩﻩ .
ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﻬﺩﻳﻪ
ﮐﻣپ ﺍﺯ ﻣﻥ ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻣﺎﻧﯽ ﻣﻳﺷﻭﻡ ﮐﻪ ﺍﻣﻳﺩﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ
،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﺧﺗﻪ
ﺷﺧﺻﻳﺕﻣﻥ ﺭﻭی ﺩﻓﺗﺭی ﻣﻳﻧﻭﺷﺗﻡ ﻭﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧﺩ
ﮐﻣپ ﺍﺯ ﻣﻥ
ﺟﺩﻳﺩی ﺩﺭ
ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺧﻭﺩ ﻭ
ﺳﺎﺧﺗﻪ ،ﺩﻳﮕﺭ ﺗﻧﻬﺎ
ﺑﻳﺯﺍﺭ ﺷﺩﻩ
ﻫﺎ
ﻣﻥ ﻧﮕﺎﻫﺷﺎﻥ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﮔﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽ ﺑﻪﮐﻪ ﺍﺯ
ﺟﺩﻳﺩی
ﻓﮑﺭ
ﺧﻭﺩ
ﻫﺎی
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ
ﻫﺎ ﺑﻳﺯﺍﺭ ﺷﺩﻩ ،ﺩﻳﮕﺭ ﺗﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺗﺎﺩﻥ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﻭ
ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺗﻭﺟﻬﺵ
ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺍﻣﻳﺩ ﻫﺎ
ﺧﻭﺩﺑﻪ ﻓﮑﺭ
ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎی
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥﺑﻪ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺷﺩﻩﻭ ،ﻭﺣﺎﻻ ﻭﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻡ ﺭﺍ…….
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ
ﻧﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺗﻭﺟﻬﺵ
ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
ﺑﺭﺍﻳﺗﺎﻥ
ﻣﺷﮑﻼﺕﮔﺭﻓﺗﻡ
ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺷﺩﻩ ،ﻭﺣﺎﻻ ﭼﺷﻣﺎﻧﻡ ﺭﺍ ﻣﻳﺑﻧﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺑﺢ ﻓﺭﺩﺍ
ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ
،ﺗﺎﺑﺑﻳﻧﻳﺩ
ﺑﮕﻭﻳﻡ
ﺟﺩﻳﺩﻡ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ .ﮔﻭﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﺭﻓﺗﻡ ﺑﺭﺍﻳﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ
،ﺗﺎﺑﺑﻳﻧﻳﺩﻫﺎی
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺷﺭﺍﻳﻁ
ﭼﻧﺩ ﻣﺎﻩ ﺍﻡ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺧﻭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻡ ﭼﻭﻥ
ﺑﮕﻭﻳﻡ
ﺟﺩﻳﺩﻡ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻣﻳﺳﺎﺯﺩ .
ﺍﺯ ﻣﻥ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﻘﺎﻭﻡ ،ﺁﺩﻣﯽ ﺻﺑﻭﺭ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﻫﺎی
ﺟﺩﻳﺩی ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺷﺭﺍﻳﻁ
ﺻﺑﺣﻬﺎ ﻭﻗﺗﯽ
ﻣﻳﺳﺎﺯﺩﺍﺯ .ﺧﻭﺍﺏ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﻣﻳﺷﻭﻡ ﺳﺎﺧﺗﻪ ،ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺟﺩﻳﺩی
ﺟﺎﻧﻡ
ﺑﺭ
ﺧﻭﺭﺷﻳﺩ
،ﮔﺭﻣﺎی
ﻣﯽ ﻣﻳﺷﻭﻡ ﻫﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎی ﺩﺭ ﻧﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺻﺑﺣﻬﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﺍﺯ ﺧﻭﺍﺏ ﺑﻳﺩﺍﺭ
ﻣﯽﻫﻳﭻ
ﺭﻭﺯ
ﻧﺷﻳﻧﺩ،ﺩﺭ ﻁﻭﻝ
ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡ ﺩﻧﻳﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﻳﻡ
ﺳﺎﻋﺎﺕﺟﺎﻧﻡ
ﺧﻭﺭﺷﻳﺩ ﺑﺭ
،ﮔﺭﻣﺎی
ﺭﻭﺯ ﺭﺍ
ﺳﺎﻋﺎﺕﺁﺭﺍﻣﻡ
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺫﻫﻥ
ﭼﻳﺯی
ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺗﺭ ﮐﺭﺩﻩ ،ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡ
ﻫﻳﭻ
ﻧﻣﯽﻁﻭﻝ
ﻧﺷﻳﻧﺩ،ﺩﺭ
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺧﻭﺩ
ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻥ
ﺁﺷﻔﺗﻪ
ﺟﺩﻳﺩیﺭﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺻﻪ ی ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﮐﻔﺷﻬﺎی ﺳﻳﻧﺩﺭﻻ ﺭﺍ
ﺫﻫﻥ ﺁﺭﺍﻣﻡ
ﭼﻳﺯی ﻧﻣﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
ﻣﺎﻩ
ﭼﻧﺩ
ﺍﻳﻥ
ﻁﻭﻝ
ﺑﺭﺍی ﺩﺭ ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡ ﻏﺻﻪ ی
ﺁﺷﻔﺗﻪ ﺳﺎﺯﺩ .ﺍﻳﻥ ﺧﻭﺩ ﺟﺩﻳﺩی ﮐﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺍﺳﺕ
ﭼﻧﺩﺍﻡﻣﺎﻩ،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺗﻪ
ﺑﺭﺍیﮐﻪ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻟﻭﮐﺱ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻳﯽ
ﺧﻭﺩﻡ ﺍﻳﻥ
ﻁﻭﻝ
،ﺷﺧﺻﻳﺗﯽﻫﻧﻭﺯ
ﻫﻣﻪ ﺍﻡی ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﻭﺟﻭﺩ
ﺯﻧﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻳﺵ ﻧﻳﺳﺕ .
ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺗﻪ
ﺑﺎﺧﻭﺩﻡ
ﻣﻳﺭﻭﺩ
،ﺭﺍﻩ
ﻣﻳﮑﺷﺩ
،ﻧﻔﺱ
ﺑﺎﺍﺳﺕ
ﻭﺟﻭﺩ ﻫﻣﻪ ی ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻫﻧﻭﺯ ﺯﻧﺩﻩ ﻏﺻﻪ ی ﺍﻳﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ی ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺻﺑﺭﺵ
،ﮐﺎﺳﻪ ی
ﺟﺩﻳﺩﻡ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻳﮏ ﺟﻔﺕ ﮐﻔﺵ ﺁﻥ ﻫﻡ
،ﺭﺍﻩ ﻣﻳﺭﻭﺩ
ﻣﻳﮑﻧﺩﻣﻳﮑﺷﺩ
،ﺗﺣﻣﻝ،ﻧﻔﺱ
ﺍﺳﺕ
ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﻭﻟﯽ
ﻟﺑﺭﻳﺯ ﺷﺩﻥ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺩ ﻧﻭ ،ﺑﺭﺍی ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻭﺩک
ﺻﺑﺭﺵ
،ﮐﺎﺳﻪ ی
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﻳﮑﻧﺩ
،ﺗﺣﻣﻝ
ﻧﺩﺍﺭﺩﺟﺩﻳﺩ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻥ
.ﻭﻟﯽﻧﺎﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﭘﺎ ﺑﺭﻫﻧﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﻡ ﺍﺳﺕ  .ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻟﺑﺭﻳﺯ ﺷﺩﻥ
ﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ
ﺑﻪ
ﺭﻭ
ﻫﻭﺍ
ﮐﻪ
.ﻫﻣﻳﻥ
ﺍﺳﺕ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻥ ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﺎﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺟﺩﻳﺩﻡ ﺻﺑﺣﻬﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺕ .ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺟﺩﻳﺩﻡ
ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻧﯽ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ .ﺑﺭﺍی
ﺭﻭ ﺑﻪ
ﻣﻳﺭﻭﺩ،ﺷﺧﺻﻳﺕﻫﻭﺍ
ﺍﺳﺕ .ﻫﻣﻳﻥ ﮐﻪ
ﺁﺳﻣﺎﻥ
ﺗﺭک ﻣﻳﺧﻭﺭﺩ
ﺷﺑﻬﺎی ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺟﺩﻳﺩﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻧﻳﺩ .
ﺁﺭﺍﻡ
ﭼﻘﺩﺭ ﺁﺭﺍﻡ
ﻫﺭﺟﺩﻳﺩﻡ
ﻣﻳﺭﻭﺩ،ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺁﺳﻣﺎﻥﺟﺩﻳﺩﻡ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺭ
ﺍﻟﺗﻣﺎﺱ ﺩﻋﺎ
ﺗﺭﮐﻬﺎیﭼﻘﺩﺭ
ﻣﻳﺧﻭﺭﺩ ﻫﺭ
ﺗﺭک
.ﺷﺏ ﮐﻪ
ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺗﺭ
ﻭﻋﻣﻳﻕ
ﻋﻣﻳﻕ
ﺟﺩﻳﺩﻡ ﭘﯽ ﻧﻭﺷﺕ  :ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺗﺭ ﺗﺭﮐﻬﺎی ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻣﻳﺷﻭﺩﻣﻁﻠﻕ
ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﯽﺗﺭ ﺣﺎﮐﻡ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﮐﻣپ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ
.ﺷﺏﺑﺭﮐﻪ
ﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭﻋﻣﻳﻕ
ﻋﻣﻳﻕ
ﺣﺎﮐﻡﻣﻳﺷﻭﻡ
،ﺧﻭﺩﻡ
ﻣﻳﺷﻭﺩﻣﻳﺷﻭﺩ
ﮐﻣپ
ﮐﺭﺩ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ  ،ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻝ ﺳﺎﻝ
ﻣﻁﻠﻕ ﺑﺭ
ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﯽ
،ﺧﻭﺩﻡﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﻣﻳﺷﻭﺩﮔﺫﺷﺗﻪ
.ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﻣﻳﺷﻭﻡﺑﻪ ﺳﺭﺍﻏﻡ ﺩﻭ ﻫﺯﺍﺭﻭﻫﺟﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺩ
ﮐﻣپ
،ﺩﻟﺷﻭﺭﻩ
ﺁﻳﺩ.ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ
ﻣﯽ
،ﺍﺳﺗﺭﺱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺭﮐﺯ ﺁﺗﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽ
.ﺷﺧﺻﻳﺕ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻏﻡ
،ﺩﻟﺷﻭﺭﻩﺁﻳﻧﺩ ،ﺗﺎ ﺍﺯ
ﺳﺭﺍﻏﻡ ﻣﯽ
ﻫﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﻪ
،ﺍﺳﺗﺭﺱ ﮐﻧﺩ  ،ﻧﻅﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺁﻳﺩ.ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ
ﻣﯽ
ﺑﺎﻻ،ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺳﺧﻳﺳﺗﻭ ﺑﻬﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﺎﻧﮑﺳﻬﺎ
ﻗﻠﺑﻡﺁﻳﻧﺩ
ﺁﻭﺭﻧﺩ.ﺿﺭﺑﺎﻥ ﻣﯽ
ﭘﺎﻫﻣﻪﺩﺭﻡﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺳﺭﺍﻏﻡ
ﺭﻭﺯ
ﻁﻭﻝ
ﺩﺭ
ﻣﻳﺭﻭﺩ.ﺁﺭﺍﻣﺷﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ .
ﺁﻭﺭﻧﺩ.ﺿﺭﺑﺎﻥ ﻗﻠﺑﻡ ﺑﺎﻻ
ﭘﺎ ﺩﺭﻡ
ﻓﺭﻭﮐﺵ
ﻣﻳﺭﻭﺩ.ﺁﺭﺍﻣﺷﯽﻳﮏ
ﺍﻧﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺭﻩﻁﻭﻝ
ﮐﻪ ﺩﺭ
ﻣﻳﺷﻭﻡ ﮐﻪ
ﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﻓﺭﻭﮐﺵ
ﻫﻣﺎﻧﯽﺑﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺍﻧﺩﻭﺧﺗﻪ ﺍﻡ
ﺧﺎﻧﻪﮐﻪﺍی
ﻫﻣﺎﻧﯽﺣﺎﻻ
ﻣﻳﮑﻧﺩ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﺑﻭﺩ ﻭ
ﺩﻟﺑﺳﺗﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻳﺷﻭﻡ
.ﺧﺎﻧﻪﺍیﺍﻡ
ﺑﺑﻧﺩﻡ
ﺩﻝ
ﺁﻥ
ﺑﻪ
ﺳﺗﻪ ﮐﻪ
ﻧﻳﺳﺕ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﻟﺑ

ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺷﺧﺻﻳﺕ
ﺟﺩﻳﺩ
ﺟﺩﻳﺩ
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ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﺍﺳﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻻ
ﻳﺧﻁﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺑﻳﺽ
ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻱ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻝ ﻓﻛﺭﻧﺎ ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ ﺍﻟﺣﺯﻳﻥ ﻣﻥ
Του ΜΟΧΆΜΑΝΤ ΑΛΡΙΦΆΙ
ﺣﻳﺎﺗﻪ؟
ταν ακούμε το όνομα Τσάρﺍﺳﻣﻪ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ :ﺗﺷﺎﺭﻟﺯ ﺳﺑﻧﺳﺭ ﺷﺎﺑﻠﻥ,
λι Τσάπλιν, μας έρχεται στο
ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻭﺍﻟﻭﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﻟﻧﺩﻥ ﻋﺎﻡ
μυαλό μόνο η λευκή κωμική
 .۱۸۸۹ﻫﻭ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻣﻣﺛﻝ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺭﻓﻪ
του πλευρά, αλλά έχουμε σκεﺑﻝ ﻫﻭ ﻣﺧﺭﺝ ,ﻣﻠﺣﻥ ,ﻛﺎﺗﺏ ,ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
φτεί ποτέ πώς είναι η μαύρη,
ﻭ ﻣﻣﺛﻝ .ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻯ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﻣﻧﺯﻝ
θλιμμένη πλευρά της ζωής του; Το πλήρες
όνομά του ήταν Τσαρλς Σπένσερ Τσάπλιν,
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺿﻁﺭ ﻟﻠﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﻫﻭ
γεννημένος στο Λονδίνο το 1889. Δεν ήταν
ﻭﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ،ﺍﻧﻔﺻﻝ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ
μόνο ηθοποιός όπως ξέρουμε, ήταν επίσης
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
σκηνοθέτης, συνθέτης και σεναριογράφος.
ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻛﻣﻐﻧﻳﺔ
’Ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν είχε σπίτι και γι
ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺣﺑﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ,
αυτό αναγκάστηκε να ζήσει σε καταφύγιο
με την οικογένειά του. Οι γονείς του χώριﻣﻣﺎ ﺍﺿﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺢ
σαν όταν ήταν τριών χρόνων. Η μητέρα του
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻳﻪ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﻘﻳﻕ ﻣﻥ
ήταν τραγουδίστρια, αλλά έχασε τη δουﻁﺭﻑ ﺃﻣﻪ ﺳﻳﺩﻧﻲ ،ﺗﺄﺯﻣﺕ ﻅﺭﻭﻑ
λειά της έπειτα από τον τραυματισμό των
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎً ,ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ
φωνητικών της χορδών. Ο Τσάρλι αναγκάστηκε, λοιπόν, να δουλεύει ως λούστρος
ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ﻣﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﻟﻭﺿﻊ
από μικρή ηλικία μαζί με τον ετεροθαλή
ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﻭ ﺃﺧﻳﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﻫﻭ
αδελφό του τον Σίντνεϊ. Οι συνθήκες για
ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ .ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ
την οικογένειά του θα χειροτερέψουν αρﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.
γότερα και η μητέρα του δεν θα είναι πλέﺗﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺩﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ον ικανή να τους στηρίξει. Σε ηλικία εννέα
χρόνων οι Αρχές θα βάλουν αυτόν και τον
ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭ ﻛﻣﺎ
αδελφό του στο ορφανοτροφείο. Ο αλκοﻋﺎﻧﺕ ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ ﺍﻧﻬﻳﺎﺭﺍ ﻋﺻﺑﻳﺎ ﻟﺗﻭﺿﻊ ﻓﻲ
ολικός πατέρας του πέθανε όταν ο Τσάρﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﻣﺻﺢ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﻡ ﺃﺻﻳﺑﺕ
λι ήταν δεκατριών χρόνων. Η μητέρα του
ﺍﻟﺷﻔﺎء
ﺑﺎﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻣﺭﺽ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
μολύνθηκε από σύφιλη, μια ασθένεια που
ﻣﻧﻪ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﻭﻧﻬﺎ.
κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει εύκολα,
κάτι που την οδήγησε στην τρέλα και στο
ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺳﻠﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
φρενοκομείο.
αλλά χάσαμε αυτό το μονοπάτι. Η πλεονεﻓﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻭﻓﻲ ﺳﻥ
Ο Τσάρλι δεν παραδόθηκε μπροστά στα
ξία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων,
ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭ ,ﻭﻗﻊ ﻋﻘﺩﺍً ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ
εμπόδια της ζωής. Δούλεψε στο θέατρο και
ανύψωσε τους φραγμούς του μίσους, μας
"ﻓﺭﻳﺩ ﻛﺎﺭﻧﻭ" ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺳﻠﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
στα δεκαεννιά του υπέγραψε συμβόλαιο με
καταδίκασε στη δυστυχία και στη σφαγή.
την εταιρεία Φρεντ Κάρνο, με την οποία
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻝ
Ορίσαμε την ταχύτητα, αλλά κλειστήκαμε
έκανε περιοδεία στις ΗΠΑ, όπου έμαθε
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ .ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻧﺳﻣﻊ ﺍﺳﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻻ
εαυτό μας… Σε αυτούς που με ακούνε,ﻋﻧﺩﻣﺎ
στον
πολλά για την παραγωγή ταινιών. Στα είλέω:
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺇﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ "ﻛﻳﺳﺗﻭﻑ"
Μην απελπίζεστε. Η τωρινή μας δυﻳﺧﻁﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺑﻳﺽκοσι πέντε του υπέγραψε συμβόλαιο με την
Γνώριζε
πως
η
ταινία
στυχία δεν είναι παρά το πέρασμα της πλεﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻱ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻝ ﻓﻛﺭﻧﺎ ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﻟﺩﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ
κινηματογραφική εταιρεία Κιστόουν. Εκεί
ονεξίας και της σκληρότητας εκείνων που
μεγάλος δικτάτωρ»,
«Οﺷﺎﺑﻠﻥ" ﺍﻟﻣﺗﺷﺭﺩ ﺍﻟﺻﻌﻠﻭﻙ ﺫﻭ
"ﺷﺎﺭﻟﻲ
 φοβούνταιﺍﻵﺧﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ ﺍﻟﺣﺯﻳﻥ ﻣﻥ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺏ
γεννήθηκε ο χαρακτήρας του Τσάρλι Τσά…την πρόοδο του ανθρώπου
πλιν, ο καλός αλήτης που ξέρουμε σήμερα.
στηνﺍﻟﺣﻣﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺏ ﻟﻠﺧﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ
οποία απεικονίζειﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺣﻳﺎﺗﻪ؟
!Στρατιώτες
Μην υπακούτε στους αγροίΜετά την εξέλιξη του ταλέντου του στην
ﻛﻠﻧﺎ.
ﻧﻌﺭﻓﻬﺎ
τουﺳﺑﻧﺳﺭ ﺷﺎﺑﻠﻥ,
κους,ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ :ﺗﺷﺎﺭﻟﺯ
 που σας περιφρονούν και σας σκλαﺍﺳﻣﻪτην
προσωπικότητα
κωμωδία και τη διατήρηση της ελπίδας και
ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻭﻫﺑﺗﻪ ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺳﻛﻪ
βώνουν,ﺣﻲ ﻭﺍﻟﻭﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﻟﻧﺩﻥ
 που σας δυναστεύουν τις ζωές.ﻭﻟﺩ ﻓﻲ
ΧίτλερﻋﺎﻡΑδόλφουﺑﻌﺩναζί
της σκληρής δουλειάς, ο Τσάρλι Τσάπλιν
Ανθρώπους
που σας λένε τι να κάνετε, τι
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﻕ ﺃﺻﺑﺢ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﻣﻥ
ﻧﻌﺭﻓﻪ
 ναﻛﻣﺎ
 .۱۸۸۹ﻫﻭ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻣﻣﺛﻝ
έγινε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικόﺑﺎﻷﻣﻝκαι
το όνειρό
του
να σκεφτείτε και τι να νιώσετε! Που σας
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻛﺎﻥ
ﺃﻫﻡ
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
μεταμορφώνουνﻣﺧﺭﺝ ,ﻣﻠﺣﻥ ,ﻛﺎﺗﺏ,
ﺑﻝ ﻫﻭ
τητες που γνώρισε ο κόσμος.
κυριαρχήσει
την Ευρώπη,
σε κοπάδι, σε κρέας για τα
Ο Τσάρλι Τσάπλιν σκηνοθετεί, γράφει
ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻳﺧﺭﺝ ,ﻳﻛﺗﺏ ,ﻳﻠﺣﻥ
ﻣﻣﺛﻝ .ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻯ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﻣﻧﺯﻝ
 Μην υποχωρείτε μπροστά σε αυτάﻭ
κανόνια.
θα του δημιουργούσε
σενάρια, συνθέτει και παίζει στις ταινίες
ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺃﻓﻼﻣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
ﻟﺫﻟﻙ τα
εκφυλισμένα όντα, στους εγκεφάλους
ﺍﺿﻁﺭ ﻟﻠﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﻫﻭ
του, που εξετάζουν κοινωνικά ζητήματα με
πολλά
προβλήματα.
Αυτό
και
στις καρδιές των μηχανών! Δεν είστε
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺗﻪ
ﻭﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ،ﺍﻧﻔﺻﻝ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ
κωμικό τρόπο. Οι ταινίες του Τσάρλι Τσάόμως
δεν
τον
εμπόδισε
ούτε
!μηχανές ούτε κοπάδι, είστε άνθρωποι
ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺧﺭﺓ.
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
πλιν είναι βωβές, χωρίς διάλογο, γιατί έτσι
Φέρετε
την αγάπη της ανθρωπότητας μέσα
ﻳﺯﺕνα
συνεχίσει
την
ﺃﻓﻼﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺎﻣﺗﺔ,
ﺗﻣ
οραματίστηκε ο ίδιος την αληθινή έννοια
ταινίαﻛﻣﻐﻧﻳﺔ
ﺃﻣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻘﺩﺕ
στις
καρδιές σας, δεν μισείτε… Εσείς είστε ο
της τέχνης. Ο Τσάρλι συνέχισε να παράγει
το 1940,
ﺣﻭﺍﺭ ﻷﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ
 έχονταςﺑﺩﻭﻥ
πολλούςﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ,
λαόςﺑﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺣﺑﺎﻟﻬﺎ
που έχει τη δύναμη να δημιουργεί τιςﻋﻣﻠﻬﺎ
βωβές ταινίες ακόμα και μετά την είσοδο
κάνει.
μηχανές,
λόγουςﻟﻠﻔﻥ ﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ ﺃﻓﻼﻡ ﺻﺎﻣﺗﺔ
 για να τοﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
 να δημιουργεί την ευτυχία! Εσείς,ﻣﻣﺎ ﺍﺿﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺢ
του ήχου στον κινηματογράφο. Από τις πιο την Ευρώπη, θα του δημιουργούσε πολλά
ﻣﺟﺎﻝ«Ολοι επιθυμούμε την
αλληλεγγύη,
αυτή
λαός, έχετε τη δύναμη να δημιουργήσετε
Εναςﺩﺧﻭﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺕ
από αυτούςﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺷﻘﻳﻕ ﻣﻥ
ﻏﻳﺭήταν
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔοﻣﻊ ﺃﺧﻳﻪ η
Ναﻓﻲγνωστές του ταινίες αναφέρουμε ενδει- προβλήματα. Αυτό όμως δεν τον εμπόδι- είναι η φύση των ανθρώπων.
ζούμε με
την ευτυχία, να εμπνεύσετε μια όμορφη κι
ﺍﻷﻓﻼﻡ .ﻣﻥ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻓﻼﻣﻪ ﻧﺫﻛﺭ:
ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻁﺭﻑ ﺃﻣﻪ ﺳﻳﺩﻧﻲ ،ﺗﺄﺯﻣﺕ ﻅﺭﻭﻑ
κτικά: «Μοντέρνοι καιροί», «Το τσίρκο», «Ο σε να συνεχίσει την ταινία το 1940, έχο- την ευτυχία των άλλων και
όχι με τη δυστυ- περίφημη ομιλία στο τέλος
ελεύθερη ζωή, να κάνετε αυτή τη ζωή μια
μεγάλος δικτάτωρ», «Το αγόρι».
ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭ
ﺍﻟﺳﻳﺭﻙ،
ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ،
)ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ
ﺗﻌﺩ ﺍﻷﻡ
υπέροχηﻻﺣﻘﺎً ,ﺣﻳﺙ ﻟﻡ
 περιπέτεια… Ας αγωνιστούμε γιαﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓντας πολλούς λόγους για να το κάνει. Ενας χία τους. Δεν θέλουμε ούτε να μισούμε ούτε της ταινίας, η
οποία
δεν
Ο Τσάρλι Τσάπλιν γνώριζε πως η ταινία από αυτούς τους λόγους ήταν η περίφημη να περιφρονούμε. Στον κόσμο αυτόν
ﻏﻳﺭﻫﺎ(.
ﺍﻟﺻﺑﻲ...ﻭ
ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ,
ﻟﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ
ﺩﻓﻊ
ﻣﻣﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ
κόσμο δικαίου… Να ελευθερώσουμεﻋﻠﻰ
υπάρέναν
«Ο μεγάλος δικτάτωρ», στην οποία απεικο- ομιλία στο τέλος της ταινίας, η οποία δεν χει χώρος για τον καθένα. Η καλή Γη είναι ήταν μόνο ο επίλογος,
τον
λαό, να σπάσουμε τους εθνικούς φραγﻛﺎﻥ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻳﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﻓﻳﻠﻡ
ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﻭ ﺃﺧﻳﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﻫﻭ
νίζει την προσωπικότητα του ναζί Αδόλφου ήταν μόνο ο επίλογος, αλλά και ένα μήνυμα πλούσια και μπορεί να παρέχει για όλους. αλλά και ένα μήνυμα προς
μούς,
"ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ" ﺍﻟﺫﻱ ﺟﺳﺩ ﻓﻳﻪ
να καταργήσουμε την πλεονεξία, τοﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ .ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ
Χίτλερ και το όνειρό του να κυριαρχήσει προς όλους. Η ομιλία:
Η ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη κι ωραία, όλους.
μίσος και τη μισαλλοδοξία».
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻫﺗﻠﺭ ﺍﻟﻧﺎﺯﻱ ﻭﺣﻠﻣﻪ
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.
ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ,ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺑﺏ ﻟﻪ
ﺗﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺩﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ,ﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷﺭ ﻛﻣﺎ
ΤΈΤΑΡΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΝΈΑΣ ΣΜΎΡΝΗΣ
ﻟﻡ ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻋﺎﻡ ۱۹٤۰
ﻋﺎﻧﺕ ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ ﺍﻧﻬﻳﺎﺭﺍ ﻋﺻﺑﻳﺎ ﻟﺗﻭﺿﻊ ﻓﻲ
ﻻﻣﺗﻼﻛﻪ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺃﺣﺩﻫﺎ ﻫﻭ
ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﻣﺻﺢ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﻡ ﺃﺻﻳﺑﺕ
ﺧﻁﺎﺑﻪ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ
ﺑﺎﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻣﺭﺽ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎء
ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻓﻘﻁ ﺑﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻧﻪ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﻭﻧﻬﺎ.
ﻧﺭﻳﺩ
"ﻛﻠﻧﺎ
ﻗﺎﻝ...",
ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺇﻟﻰ
ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺳﻠﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ της συνεργασίας μας με το Πολιτιστικό μας καλεί να φτιάξουμε μαζί μια νέα φωλιά για τα
Πρόγραμμα του 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, οι αποδημητικά πουλιά που άφησαν πίσω τα σπίτια τους.
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﻫﻛﺫﺍ ﻧﺣﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ
ﻓﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻭﻓﻲ ﺳﻥ
μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου φιλοτέχνησαν για
Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές που
ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭ ,ﻭﻗﻊ ﻋﻘﺩﺍً ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ
το Δίκτυο την παρακάτω αφίσα. Εμπνευσμένη από το συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της αφίσας
ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺑﺅﺱ ,ﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺃﺣﺩﻧﺎ
"ﻓﺭﻳﺩ ﻛﺎﺭﻧﻭ" ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺳﻠﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ποίημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ με τίτλο «Για τον όρο και τη συντονίστρια του ομότιτλου Πολιτιστικού
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ
ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻝ
μετανάστες», η αφίσα αποτελεί το σχόλιο των μαθητών Προγράμματος «Για τον όρο μετανάστες», κ. Αφροδίτη
ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ .ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
για την προσφυγική κρίση και το μεταναστευτικό και Καϊράκη.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ ﺍﺳﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻻ
ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ,ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻫﻭ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺇﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ "ﻛﻳﺳﺗﻭﻑ"
ﻳﺧﻁﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺑﻳﺽ
AS PART of our
ﻁﺭﻳﻕ ﺣﺭ ﻭﺟﻣﻳﻝ ﻭﻟﻛﻧﻧﺎ ﺃﺿﻌﻧﺎ
ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻱ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻝ ﻓﻛﺭﻧﺎ ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﻟﺩﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ
collaboration with the
ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ
ﺃﺭﻭﺍﺡ
ﺳﻣﻡ
ﺍﻟﻁﻣﻊ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ,
"ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ" ﺍﻟﻣﺗﺷﺭﺩ ﺍﻟﺻﻌﻠﻭﻙ ﺫﻭ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ ﺍﻟﺣﺯﻳﻥ ﻣﻥ
Cultural Program of the
ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭ ﺣﺻﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺎﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ""...
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺏ ﻟﻠﺧﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ
4th highschool of Nea
ﺣﻳﺎﺗﻪ؟
Smyrni, the students
ﻁﻭﺭﻧﺎ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺃﻭﻗﻔﻧﺎ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ"...",
ﻧﻌﺭﻓﻬﺎ ﻛﻠﻧﺎ.
ﺍﺳﻣﻪ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ :ﺗﺷﺎﺭﻟﺯ ﺳﺑﻧﺳﺭ ﺷﺎﺑﻠﻥ,
of the second grade of
ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺳﻣﻌﻭﻧﻧﻲ ﺍﻗﻭﻝ ﻟﻛﻡ ﻻ
ﺑﻌﺩ ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻭﻫﺑﺗﻪ ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻣﺳﻛﻪ
ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻭﺍﻟﻭﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﻟﻧﺩﻥ ﻋﺎﻡ
the school created the
ﺗﻳﺄﺳﻭ ﺍﻟﺑﺅﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ
ﻣﻥ
ﺷﺎﺭﻟﻲ
ﺃﺻﺑﺢ
ﺍﻟﺷﺎﻕ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻷﻣﻝ
 .۱۸۸۹ﻫﻭ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻣﻣﺛﻝ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺭﻓﻪ
following poster for the
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﺷﻊ ﻭ ﺍﻟﻁﻣﻊ"...",ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺩ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻛﺎﻥ
ﺑﻝ ﻫﻭ ﻣﺧﺭﺝ ,ﻣﻠﺣﻥ ,ﻛﺎﺗﺏ ,ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
Network. Inspired by
ﻻ ﺗﺧﺿﻌﻭﺍ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻭﺣﻭﺵ ﺃﻭﻟﺋﻙ
Bertolt Brecht’s poem
ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﻳﺧﺭﺝ ,ﻳﻛﺗﺏ ,ﻳﻠﺣﻥ
ﻭ ﻣﻣﺛﻝ .ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻯ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﻣﻧﺯﻝ
“Concerning the Label
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻛﺭﻫﻭﻧﻛﻡ ﻭ ﻳﺳﺗﻌﺑﺩﻭﻧﻛﻡ
ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺃﻓﻼﻣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺿﻁﺭ ﻟﻠﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﻫﻭ
Emigrant,” the poster
ﻭﻳﺗﺣﻛﻣﻭﻥ ﺑﺣﻳﺎﺗﻛﻡ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻠﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺗﻪ
ﻭﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ،ﺍﻧﻔﺻﻝ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ
is the comment of
ﻣﺷﺎﻋﺭﻛﻡ
ﻭ
ﻭﺃﻓﻛﺎﺭﻛﻡ
ﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺗﻛﻡ
ﻋﻠﻳﻛﻡ
ﺍﻟﺳﺎﺧﺭﺓ.
ﺍﻟﻛﻭﻣﻳﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
students on the refugee
ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﺣﻛﻣﻭﻥ ﺑﻛﻡ ﻳﺧﺿﻌﻭﻧﻛﻡ
ﺗﻣﻳﺯﺕ ﺃﻓﻼﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺎﻣﺗﺔ,
ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻣﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻛﻣﻐﻧﻳﺔ
crisis, and a call to
action to build a new
ﻛﺎﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﻭﻳﺳﺗﻐﻠﻭﻧﻛﻡ ﻛﻭﻗﻭﺩ ﻟﻠﺣﺭﻭﺏ
ﺑﺩﻭﻥ ﺣﻭﺍﺭ ﻷﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺣﺑﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ,
nest for the migratory
ﻻ ﺗﻌﻁﻭﺍ ﺃﺭﻭﺍﺣﻛﻡ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻭﺣﻭﺵ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻔﻥ ﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ ﺃﻓﻼﻡ ﺻﺎﻣﺗﺔ
ﻣﻣﺎ ﺍﺿﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺢ
birds that have left
ﻟﻳﺟﻌﻠﻭﻛﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺁﻟﻳﺔ ﺑﻌﻘﻭﻝ ﺁﻟﻳﺔ ﺑﻘﻠﻭﺏ
ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﺩﺧﻭﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﻣﻥ
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺧﻳﻪ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﻘﻳﻕ
their homes.
ﺁﻟﻳﺔ ﻓﺄﻧﺗﻡ ﻟﺳﺗﻡ ﺁﻻﺕ ﻭﻻ ﻗﻁﻳﻊ ﻣﻥ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ .ﻣﻥ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻓﻼﻣﻪ ﻧﺫﻛﺭ:
ﻁﺭﻑ ﺃﻣﻪ ﺳﻳﺩﻧﻲ ،ﺗﺄﺯﻣﺕ ﻅﺭﻭﻑ
We are very grateful
ﺍﻟﻣﺎﺷﻳﺔ ﺃﻧﺗﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺣﻣﻠﻭﻥ ﺣﺏ
)ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺍﻟﺳﻳﺭﻙ ،ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎً ,ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ
to the students who
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺑﻬﻡ ﻓﺄﻧﺗﻡ ﻻ
ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ,ﺍﻟﺻﺑﻲ...ﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ(.
ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ﻣﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﻟﻭﺿﻊ
worked together to
ﻣﻥ
ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ
ﺃﻳﻬﺎ
ﺗﻛﺭﻫﻭﻥ"...",ﺃﻧﺗﻡ
ﻓﻳﻠﻡ
ﺑﺄﻥ
ﻡ
ﻳﻌﻠ
ﺷﺎﺑﻠﻥ
ﺷﺎﺭﻟﻲ
ﻛﺎﻥ
create the poster and
ﺗﺷﺎﺭﻟﻲ ﻭ ﺃﺧﻳﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﻫﻭ
the coordinator of
ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻷﺧﺗﺭﺍﻉ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ
"ﺍﻟﺩﻛﺗﺎﺗﻭﺭ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ" ﺍﻟﺫﻱ ﺟﺳﺩ ﻓﻳﻪ
ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ .ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ
the Cultural Program
ﻟﺧﻠﻕ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻧﺗﻡ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﻣﻥ
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﺩﻭﻟﻑ ﻫﺗﻠﺭ ﺍﻟﻧﺎﺯﻱ ﻭﺣﻠﻣﻪ
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.
“Concerning the
ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺟﻌﻝ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺣﺭﺓ ﻭﺟﻣﻳﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ,ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺑﺏ ﻟﻪ
ﺗﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺩﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ
”Label Emigrant,
ﻣﺫﻫﻠﺔ
ﻣﻐﺎﻣﺭﺓ
ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻫﺫﺍ
ﻟﻛﻥ
ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ,
ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
ﻛﻣﺎ
ﻋﺷﺭ
ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
Mrs. Aphrodite Kairaki.
ﺃﻧﺎﺷﺩﻛﻡ"...",ﻟﻧﺗﺣﺩ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺩﻋﻭﻧﺎ ﻧﻘﺎﺗﻝ
ﻟﻡ ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻋﺎﻡ ۱۹٤۰
ﻋﺎﻧﺕ ﻭﺍﻟﺩﺗﻪ ﺍﻧﻬﻳﺎﺭﺍ ﻋﺻﺑﻳﺎ ﻟﺗﻭﺿﻊ ﻓﻲ
ﻷﺟﻝ ﻋﺎﻟﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﻧﺯﻳﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﻳﻌﻁﻲ
ﻻﻣﺗﻼﻛﻪ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺃﺣﺩﻫﺎ ﻫﻭ
ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﻣﺻﺢ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﻡ ﺃﺻﻳﺑﺕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﺎﻟﻡ ﻳﻌﻁﻳﻙ
ﺧﻁﺎﺑﻪ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ
ﺑﺎﻟﺯﻫﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻣﺭﺽ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﻔﺎء
ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺷﺭﻕ ﻭﻳﻣﻧﺣﻙ ﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻓﻲ
ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻡ ﻓﻘﻁ ﺑﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻧﻪ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﻭﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﺷﻳﺧﻭﺧﺔ "...",ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺩﻋﻭﻧﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻝ" ...",ﻛﻠﻧﺎ ﻧﺭﻳﺩ
ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺳﻠﻡ ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻧﻘﺎﺗﻝ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻛﻲ ﺗﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﻫﻛﺫﺍ ﻧﺣﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ
ﻓﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻭﻓﻲ ﺳﻥ
ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺟﺷﻊ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺿﺏ
ﻧﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷﺭ ,ﻭﻗﻊ ﻋﻘﺩﺍً ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ
ﻟﻧﻘﺎﺗﻝ ﻷﺟﻝ ﻋﺎﻟﻡ ﺣﻳﺙ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺑﺅﺱ ,ﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺃﺣﺩﻧﺎ
"ﻓﺭﻳﺩ ﻛﺎﺭﻧﻭ" ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺳﻠﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ "."...
ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻝ
ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ .ﻓﻲ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ,ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻫﻭ
ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺇﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ "ﻛﻳﺳﺗﻭﻑ"
ﻁﺭﻳﻕ ﺣﺭ ﻭﺟﻣﻳﻝ ﻭﻟﻛﻧﻧﺎ ﺃﺿﻌﻧﺎ
ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﻟﺩﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ,ﺍﻟﻁﻣﻊ ﺳﻣﻡ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ
"ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ" ﺍﻟﻣﺗﺷﺭﺩ ﺍﻟﺻﻌﻠﻭﻙ ﺫﻭ

ΤΣΆΡΛΙ ΤΣΆΠΛΙΝ

Ο θλιμμένος που έκανε
τον κόσμο ευτυχισμένο

ﺷﺎﺭﻟﻲ ﺷﺎﺑﻠﻥ  -ﺍﻟﺗﻌﻳﺱ ﺍﻟﺫﻱ
ﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺳﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

Ο

ﺃﺳﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
Για τον Ορο Μετανάστες
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Ενας τελικός γεμάτος ενέργεια
Tου ΑΜΠΝΤΟΎΛ
ΡΑΣΊΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΊ

Σ

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ με
Αμαξίδιο συμμετέχουν
άτομα με αναπηρίες.
Είναι οι πιο σημαντικοί
και εντυπωσιακοί αγώνες. Φέτος
ο τελικός του Final Four διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της
Νέας Σμύρνης, στις 17 Ιουνίου,
ανάμεσα στις ομάδες Α.Σ. Ατλας
Αθηνών και Γ.Σ. Δωδεκάνησος
από τη Ρόδο.
Ηταν η πρώτη φορά που έβλεπα
τέτοιους αγώνες. Πολύ εντυπωσιακό! Οι δύο ομάδες έβαλαν τα δυνατά τους σε έναν τελικό γεμάτο
ενέργεια. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι γνωστοί: 4 ημίχρονα,
10 λεπτά το κάθε ένα, 5 παίκτες
σε κάθε ομάδα. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η συμμετοχή των
γυναικών στο γήπεδο.
Αν και η Δωδεκάνησος επικράτησε με 62-60, πρωταθλητής,
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
αναδείχθηκε ο Ατλας, καθώς είχε
πετύχει περισσότερους πόντους
στο Final Four.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού
μίλησα με τους παίκτες.
Ο Γιώργος Μακρής, αγωνιζόμενος με την ομάδα του ΠΑΣΚΑ και
μέλος της εθνικής ομάδας, μπορεί
να μην έφτασε στον τελικό αλλά
ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Εχει τραυματισμό-ακρωτηριασμό μηριαίου και παίζει
μπάσκετ τα τελευταία 23 χρόνια,
από το 1996.
Πώς σας φάνηκε ο τελικός;
«Το τελευταίο ματς ήταν πάρα
πολύ εντυπωσιακό, είχε πάρα πολλή δυναμική και ήταν πολύ καλή
διαφήμιση για το άθλημά μας».
Εχετε κάποιο μήνυμα για τους
πρόσφυγες με αναπηρία που
έχουν έρθει στην Ελλάδα αναζητώντας μια νέα ζωή;
«Συνεργαζόμαστε με κάποιους
πρόσφυγες που έχουν αναπηρία,
έχουμε και στην ομάδα μας έναν.
Καλό θα είναι να έρχονται, να
κοινωνικοποιηθούν μαζί μας, να
γνωρίσουν τον αθλητισμό. Θέλουμε κι εμείς να τους έχουμε παρέα
μας και να συμμετέχουν μαζί μας
στους αγώνες».
Ποια είναι η άποψή σας για τα
παραολυμπιακά αθλήματα;
«Σε αυτά τα αθλήματα συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες. Είναι ισότιμα με τα ολυμπιακά και

γίνονται 15 με 20 μέρες μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η τελική προσπάθεια όλων όσοι προπονούνται χρόνια και αγωνίζονται,
το αποκορύφωμα της προσπάθειάς τους. Οι αθλητές ξεπερνούν
τα όριά τους και αυτός είναι και ο
σκοπός της προσπάθειάς τους όλο
τον χρόνο».
Θα θέλατε να πείτε κάτι στους
αναγνώστες μας;
«Οσοι γνωρίζουν πρόσφυγες
και μετανάστες άτομα με αναπηρία, καλό είναι να τους μιλήσουν,
να έρθουν στον χώρο μας, να ενταχθούν μαζί μας στον αθλητισμό».
Στη συνέχεια μίλησα με τον
Ιωάννη Χαλδαίο, ο οποίος παίζει
μπάσκετ 17 χρόνια και τα τελευταία 5 αγωνίζεται με τον Α.Σ. Ατλας Αθηνών.
Τι θα θέλατε να πείτε στους έφηβους πρόσφυγες που έρχονται

ﻳﮏ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﭘﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺭژی

από τον πόλεμο με αναπηρία;
«Θα ήθελα να τους πω ότι αν
ασχοληθούν με τον αθλητισμό, θα
κάνουν πολύ καλό και στην ψυχική και στη σωματική τους υγεία.
Θα δυναμώσουν, θα πηγαίνουν
ταξίδια, θα αγωνίζονται, θα γυμνάζονται, θα κοινωνικοποιηθούν και
θα ξεπεράσουν το πρόβλημά τους
πολύ πιο εύκολα».

 ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧﺩ. ﺑﺷﻧﺎﺳﻧﺩ
. ﻭ ﺩﺭ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ
ﻧﻅﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی
ﭘﺎﺭﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﭼﻳﺳﺕ ؟

Η ζωή με αθλητισμό είναι καλύτερη από τη ζωή χωρίς αθλητισμό;
«Νομίζω ότι η ζωή με αθλητισμό είναι πιο καλή γιατί αναλαμβάνεις κάποιες υποχρεώσεις και
πρέπει να τις τηρείς, οπότε μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα και η ζωή
κυλάει πιο ομαλά. Ειδικά στη δική
μας κατάσταση μετά από κάποιο
ατύχημα, όταν ο οργανισμός αρχίζει να ατροφεί, μέσα από τον
αθλητισμό βρίσκεις τη δύναμη να
προχωράς».

ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻣﻌﻠﻭﻝ
 ﺩﻗﻳﻘﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی. ﺷﺭﮐﺕ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ.ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ ﺑﺭﺍﺑﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
 ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ، ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻟﻣﭘﻳﮏ
ﭘﺎﻧﺯﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻳﺳﺕ ﺭﻭﺯ ﺑﻳﺳﺕ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺩ
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﻥ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻭ
ﺍﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺗﻼﺵ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﺗﻼﺵ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ی ﺍﻫﺩﺍﻓﺷﺎﻥ ﻣﯽ
.ﺭﺳﺎﻧﻧﺩ
ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺣﺩ ﻭ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺧﻭﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻋﻣﻝ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﻣﻪ ﺗﻣﺭﻳﻧﺎﺕ
.ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ

«Αν ασχοληθούν με
τον αθλητισμό, θα
κάνουν πολύ καλό
και στην ψυχική
και στη σωματική
τους υγεία. Θα
δυναμώσουν, θα
πηγαίνουν ταξίδια,
θα αγωνίζονται, θα
γυμνάζονται, θα
κοινωνικοποιηθούν
και θα ξεπεράσουν
το πρόβλημά τους
πολύ πιο εύκολα»

ﭼﻳﺯی ﺑﺭﺍی ﺧﻭﺍﻧﻧﺩﻩ ﮔﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ
ﺩﺍﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ ؟
ﺍﮔﺭ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺷﻧﺎﺳﻳﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
.ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﺍﻳﻭﺍﻧﻳﺱ ﺧﺎﻟﺩﻳﻭ
 ﻫﻔﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ، ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻡ
ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ
ﻋﺿﻭ ﺗﻳﻡ "ﺍﻁﻠﺱ" ﺍﺳﺕ
ﻧﻅﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻭﻟﻳﺕ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﭼﻳﺳﺕ
؟

ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩی
ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﻟﻳﮓ ﺑﺳﮑﺗﺑﺎﻝ
ﺑﺎ ﺻﻧﺩﻟﯽ ﭼﺭﺥ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺷﺭﮐﺕ
ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﻠﻭﻝ ﺟﺳﻣﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﻭ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﻭﺟﻪ ﺗﺭﻳﻥ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ
.ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺭﺍی ﺍﺷﺧﺎﺹ ﻣﻌﻠﻭﻝ ﺍﺳﺕ
ﺍﻣﺳﺎﻝ ﻓﻳﻧﺎﻝ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ
ﺳﺭﺑﺳﺗﻪ ی " ﻧﻳﺎ ﺍﺯﻣﻳﺭﻧﯽ" ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
" ﺑﻳﻥ ﺗﻳﻡ ﻫﺎی "ﺍﻁﻠﺱ۲۰۱۸ ﺟﻭﻥ۱۷
ﺍﺯ ﺷﻬﺭ ﺁﺗﻥ ﻭ ﺩﻭﺩﮐﺎﻧﻳﺳﻭﻭﺱ ﺍﺯ
.ﺟﺯﻳﺭﻩ ﺭﻭﺩﻭﺱ ﺑﺭﮔﺯﺍﺭ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ
ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﻟﻳﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺑﺭﺍﻳﻡ ﺧﻳﻠﯽ.ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺭﺍ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺟﺎﻟﺏ ﺑﻭﺩ ! ﭼﻭﻥ ﻫﺭﭼﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻳﮑﻧﺎﻥ
ﻣﻌﻠﻭﻝ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺩﻳﮕﺭی ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻡ ﭘﺭ ﻗﺩﺭﺕ ﻭ
ﭘﺭ ﺍﻧﺭژی ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ
.ﮐﻪ ﺣﺭﻓﻪ ﺍﻳﯽ ﺑﻭﺩﻧﺩ
 ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻳﻣﻪ. ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﺯی ﺁﺷﻧﺎ ﺍﺳﺕ
. ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺍﺳﺕ۱۰ ﺑﺎﺯی ﻣﯽﮐﻧﺩ ﻫﺭ ﻧﻳﻣﻪ
ﺩﺭ ﻫﺭ ﺗﻳﻡ ﭘﻧﺞ ﺑﺎﺯﻳﮑﻥ ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ
ﺟﺎﻟﺏ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﻫﻣﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯی
.ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
 ﺑﻪ۶۰  ﺑﺭ۶۲ ﺑﺎ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺎﺯی
ﻧﻔﻊ ﺗﻳﻡ ﺩﻭﺩﮐﺎ ﻧﻳﺳﻭﺱ ﺍﺯ ﺟﺯﻳﺭﻩ
 ﻗﻬﺭﻣﺎﻥ ﻟﻳﮓ. ﺭﻭﺩﺱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩ
"ﺍﻁﻠﺱ" ﺑﻭﺩ ﺑﺭﺍی ﺩﻭﻣﻳﻥ ﺳﺎﻝ ﭘﻳﺎﭘﯽ
ﭼﻭﻥ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺩﺭ
. ﻟﻳﮓ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺧﺳﺕ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺕ
ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﮑﻧﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺗﻳﻡ
. ﻫﺎ ﮔﻔﺕ ﻭ ﮔﻭﻳﯽ ﺩﺍﺷﺗﻡ

ﺍﮔﺭ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻭﺻﻝ ﺷﻭﻧﺩ ﻫﻡ
ﺑﺭﺍی ﺭﻭﺣﻳﻪ ﺷﺎﻥ ﺧﻭﺏ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻡ
 ﺑﻪ،ﺑﺭﺍی ﺑﺩﻥ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻗﻭی ﺗﺭ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
ﻣﺳﺎﻓﺭﺕ ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ
ﺩﻭﺳﺕ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻭﺻﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎﻥ ﺭﺍ
. ﺧﻳﻠﯽ ﺭﺍﺣﺕ ﺗﺭ ﺣﻝ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ

ﺁﻗﺎی ﻳﻭﺭﮔﻭﺱ ﻣﺎﮐﺭﻳﺱ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺗﻳﻡ
 ﺷﺎﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ. "ﭘﺎﺳﮑﺎ " ﻋﺿﻭ ﺗﻳﻡ ﻣﻠﯽ
ﻓﻳﻧﺎﻝ ﻧﺭﺳﻳﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﺁﻭﺭ ﻟﻳﮓ
 ﺍﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻗﻁﻊ ﻋﺿﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻳﻪ. ﺑﻭﺩ
ﺭﺍﻥ ﻫﺳﺕ ﺩﺭ ﺑﻳﺳﺕ ﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻳﺭ
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺯﺍﺭ ﻭ. ﺑﺳﮑﺗﺑﺎﻝ ﺑﺎﺯی ﻣﻳﮑﻧﺩ
. ﻧﻬﺻﺩ ﻭ ﻧﻭﺩ ﻭ ﺷﺵ

ﺁﻳﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﺑﺩﻭﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﺳﺕ ؟

ﻧﻅﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻳﻧﺎﻝ
ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ ﭼﻁﻭﺭ ﺑﻭﺩ؟

ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻬﺗﺭ
ﺍﺳﺕ ﭼﻭﻥ ﻳﮏ ﺳﺭی ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻬﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﻋﻬﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ
 ﭘﺱ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﮑﻝ. ﺑﺭ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ
 ﻣﺧﺻﻭﺻﺎ ﻭﻗﺗﯽ. ﺑﻬﺗﺭی ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ
ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﺎ ﻳﮏ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﺧﻭﺷﺎﻳﻧﺩ
ﺑﺭﺍﻳﻣﺎﻥ ﭘﻳﺵ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﻭﺭﺯﺵ
ﻗﻭی ﺗﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﻳﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺟﻠﻭ ﭘﻳﺵ
.ﻣﯽ ﺭﻭﻳﻡ

ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻳﺟﺎﻥ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺧﻳﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺩﺭﺕ
. ﻭ ﻳﮏ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺑﺭﺍی ﻭﺭﺯﺵ ﻣﺎ ﺑﻭﺩ
ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻭﻝ ﻫﺳﺗﻥ
ﻭﻟﯽ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻭ
ﺑﺳﺎﺯﻧﺩ ﺣﺭﻓﯽ ﺩﺍﺭﻳﻥ ؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
، ﺩﺭ ﺗﻳﻡ ﻣﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺍﺳﺕ
 ﺍﻳﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ، ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻳﺎﻳﻧﺩ
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Ο διάλογος
του μυαλού
και της καρδιάς
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺃﺻﻼﻥ
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ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ:
DeskNET
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻟﻠﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ:
ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ:
ﺑﺷﺎﺭ ﺩﻳﺏ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ
ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺩﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ:
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺯﺓ ﻧﻭﺍﺯ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭﻳﺔ:
ﺍﻳﻠﻳﺎ ﺷﺭﻳﻔﻲ
ﻧﺟﻑ ﺻﺑﻳﺭ
ﺑﺎﺭﺍﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻣﻳﺔ:
ﺯﻫﺭﺓ ﺣﺑﻳﺑﯽ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺃﺻﻼﻥ
ﻧﺟﻣﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺳﺎﺭﺓ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺍﻟﺷﻌﺎﺭ:
ﺫﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﺑﺎﺑﺎﻧﺗﻭﺑﻭﻟﻭﺱ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ:
ﻟﻭﻳﺯﺍ ﻛﺎﺭﺍﻳﻭﺭﻏﻳﻭ
ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻳﻧﻭﺱ  b 11ﻣﺣﻁﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﺭ )ﺳﺗﺎﺛﻣﻭﺱ ﻻﺭﻳﺳﻳﺱ(
ﻫﺎﺗﻑ210.8846590 :
www.ddp.gr
ﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻳﻛﺗﺭﻭﻧﻲ:
diktio@ddp.gr

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻫﺎی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﻭﺗﻭﺭﻳﺱ ﺳﻳﺩﻳﺭﻳﺱ
ﮔﺭﻭﻩ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺍَﻟﻳﺷﺑﺎ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩی
ﺍِﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ
ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ
ﻣﺭﺗﺿﯽ ﺭﺣﻳﻣﯽ
ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﻳﻔﺎی
ﻧﺟﻑ ﺻﺑﻳﺭ
ﺳﺎﺭﺍ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ
ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺩﺳﮏ ﻧﺕ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ
ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ ﺑﻪ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ :
ﺑﺷﺭ ﺩﻳﺏ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺑﻪ
ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ :
ﻋﻠﯽ ﺣﻣﺯﻩ
ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﮑﺎﺳﯽ  :ﭘﺭﺳﺗﻭ
ﺣﺳﻳﻧﯽ  ،ﻧﺟﻑ
ﺻﺑﻳﺭ،ﺍِﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ
ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻁﺭﺍﺣﯽ  :ﺯﻫﺭﺍ
ﺣﺑﻳﺑﯽ  ،ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ ،
ﻧﺟﻣﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ ،ﺳﺎﺭﺍ
ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﭼﺎپ ﻟﻭﮔﻭ
ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭ ﭘﻭﻭﻟﻭﺱ –
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﮔﺎﺯﻳﺱ
ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻧﺩی :
ﻟﻭﻳﺯﺍ ﮐﺎﺭﺍﻳﻭﺭﮔﻳﻭ
ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ :
ﺁﻟﮑﺎﻣﻧﻭﺱ 11ﺏ  ،ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ
ﻣﺗﺭﻭ ﻻﺭﻳﺳﻳﺱ
ﺗﻠﻔﻥ 2108846590 :
www.ddp.gr
ﺍﻳﻣﻳﻝ :
diktio@ddp.gr

ﺍﺧﺑﺎﺭ
ﻣﺎﮨﻳﮕﻳﺭ ﭘﺭﻧﺩے۔
ﺍﺩﺍﺭﺗﯽ ﺑﻭﺭڈ.

ﻣﮩﺪﻳہ ﺣﺴﻴﻨﯽ.
ﺳﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ﺳﻴﺪﻳﺮﺱ.
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻧﮕﺎﺭ۔
ﻋﺒﺪﻝ ﺭﺍﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪی۔
ﻋﻠﺸﺒہ ﺭﺣﻴﻤﯽ۔
ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺷﺮﻳﻔﯽ۔
ﻅﮩﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﻲ۔
ﻣﮩﺪﻳہ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﻣﻴﺮﻧﺎ ﺍﺳﻼﻥ۔
ﻣﻮﺭﺗﻴﺰﻩ ﺭﺣﻴﻤﯽ۔
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﻔﺎی۔
ﻧﺠﻒ ﺷﺒﻴﺮ۔
ﺳﺎﺭﻩ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﻓﺎﻁﻤہ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی
ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ
ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﻧﺼﻮﺹ ﮐﯽ
ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﮐﺎﻟﻴﻮﭘﯽ ﮐﺎﺭﻭی۔
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﮯ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ
ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ:
ڈﻳﺴﮑﻨﻴﭧ۔
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﮯ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﺳﻌﻢ ﻧﻮﺭ ﺫﺍﺩ۔
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﮯ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﺑﺎﺷﺎﺭ ﺩﻳﺐ۔
ﺍﺭﺩﻭ ﺳﮯ ﺍﻧﮕﺮﻳﺰی ﻣﻴﮟ
ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺗﺮﺟﻤہ ﺍﻭﺭ ﺗﺮﻣﻴﻢ:
ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺰﻩ ﻧﻮﺍﺯ۔
ﻓﻮﮢﻮﮔﺮﺍﻓﺮ:
ﺍﻟﻴﺎ ﺷﺮﻳﻔﯽ۔
ﻧﺠﻒ ﺷﺒﻴﺮ۔
ﭘﺮﺍﺳﺘﻮ ﺣﻮﺳﻴﻨﯽ۔
ڈﻳﺰﺍﺋﻨﺮ:
ﻅﮩﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﯽ۔
ﻣﻴﺮﻧﺎ ﺍﺳﻼﻥ۔
ﺑﻼﻝ ﻁﺎﺭﻕ۔
ﻧﺠﻤﻴﺎ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﺳﺎﺭﻩ ﺣﺴﻴﻨﯽ۔
ﻋﻼﻣﺖ )ﻟﻮﮔﻮ(۔
ﺫﻳﻤﻴﺘﺮﻳﺲ ﮔﻴﺠﺲ۔
ﻣﻴﺨﺎﻟﻴﺲ ﺑﺎﺑﺎﺩﻭﺑﻮﺑﻮﻟﻮﺱ۔

migratorybirds@ddp.gr
ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ« ﻳﻌﺑﺭﻭﻥ ﻋﻥ
ﻣﺣﺭﺭﻳﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺭﺃﻱ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ،
ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ.
ﻧﻅﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻧﻅﺭﺍﺕ
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻳﭻ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
– ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ –ﻫﻳﻳﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻓﺗﺭ ﻫﺎی ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮔﺯﻡ ﺑﻭﺭگ
ﻧﻳﺳﺕ .
ﺍﺱ ﺍﺧﭘﺎﺭ "ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے" ﻣﻳں ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍے ﻧہ ﺗﻭ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺁﻱ ﺳﯽ ﺍی ﺍﻳﻑ ،ﻳﻭﺭﭘﯽ
ﮐﻣﻳﺷﻥ ﻳﺎ ﺭﻭﺯﺍﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺁﻓﺱ ﮐﯽ ۔

If you use our newspaper for educational
purposes or as part of any other activity,
kindly let us know by emailing us at
migratorybirds@ddp.gr

The opinions
expressed in the articles of the newspaper «Migratory
Birds» are those of
their authors and
are not necessarily
those of the Network for Children’s
Rights, UNICEF, the
European Commission or the Rosa
Luxemburg Stiftung
– Office in Greece.

Οι απόψεις που
εκφράζονται στα
άρθρα της εφημερίδας
»«Αποδημητικά Πουλιά
εκφράζουν τους
συντάκτες αυτών και
δεν αντικατοπτρίζουν
κατ' ανάγκη την άποψη
του Δικτύου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, της UNICEF, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ή του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ

Εάν χρησιμοποιείτε την εφημερίδα μας στην
εκπαιδευτική σας διαδικασία ή σε οποιαδήποτε
άλλη δράση, παρακαλούμε ενημερώστε μας με
ένα mail στο migratorybirds@ddp.gr

Δεν ξέρω εάν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά αυτοί που με ξέρουν
με καταλαβαίνουν. Αυτοί που
πρόκειται να με κρίνουν θα το
κάνουν ούτως ή άλλως, έτσι είναι η ζωή. Ας τη ζήσουμε όπως
θέλουμε εμείς, γιατί η ικανοποίηση των άλλων είναι δύσκολο
πράγμα, ακόμα κι αν αφοσιωθεί
κανείς τελείως σε αυτό.
Αυτά είναι τα λόγια μου και
αυτή είναι η πραγματικότητα και
η σύγκρουση μέσα μου και είμαι
φοβισμένη με αυτή την κόντρα.
Ενας τελευταίος ψίθυρος: Η
αληθινή πρόκληση βρίσκεται
στο πώς θα ελέγξεις τις διάφορες καταστάσεις και συγκρούσεις μεταξύ καρδιάς και μυαλού και πώς θα τα αναμείξεις.
Δηλαδή το να σκέφτεσαι με την
καρδιά σου και να νιώθεις με το
μυαλό σου. Προσπάθησε να τα
συνδυάσεις, αλλά όχι το ένα εις
βάρος του άλλου.
Ζήσε την ειρήνη και πάντα να
περιμένεις την καλοσύνη και να
ελπίζεις στον Θεό. Αυτός ξέρει
τις προθέσεις.

ριάζουν. Τα σβήνω και προσπαθώ πολύ να γράψω κάτι ικανοποιητικό για την καρδιά μου.
Το μυαλό όμως δεν τα δέχεται, δεν είναι λογικά τα λόγια
μου, λέει, και δεν είναι κάτι που
θα ήθελε να συζητήσει. Εδώ
στέκομαι μπερδεμένη γράφοντας λόγια και τίτλους που είναι
πιο λογικά, όμως δεν είναι αυτά
που θέλει η καρδιά μου.
Συνεχίζεται η σκληρή σύγκρουση μεταξύ καρδιάς και
μυαλού, αφού το κάθε ένα έχει
τη δική του προοπτική να εξετάζει τα πράγματα.
Η καρδιά θέλει ένα κείμενο
γεμάτο συναισθήματα, ενώ το
μυαλό ενδιαφέρεται μόνο να
είναι σοφό και λογικό. Σε αυτή
την περίπτωση όμως δεν γράφω αυτό που πραγματικά θέλω,
που σημαίνει ότι είναι κρύο και
χαζό αυτό που έγραψα πολλές
φορές.
Ετσι ακριβώς είναι η κοινωνική μας ζωή. Μια αντίφαση μεταξύ των «πρέπει» και των «θέλω»,
μόνο και μόνο επειδή είναι κοινωνική συνήθεια.
ﺃﺻﻼﻥ
ναﻣﻳﺭﻧﺎ
Για παράδειγμα,
πρέπει
αποδέχεσαι τις προσκ λήσεις
ﻓﻳﻧﺎκαι να.
παρευρίσκεσαι
ﺍﻟﻌﻘﻝ σε
συνα:ﻣﺭﺣﺑﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺋﻑ
ντήσεις, ακόμα κι αν δεν θέλεις,
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﺍﻫﻼ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ.
προκειμένου να αποφύγεις να
πουﺍﻧﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻛﻳﻑ
ﺍﻟﻳﻭﻡ؟ σου πουν
«αυτό
έκανες
ﺍﻧﺑﺽ ﻭﺍﻧﺕ؟
είναι ντροπή,
ﻣﺎﺯﻟﺕ δεν
ﺍﻟﻘﻠﺏείναι :
αποδεﺍﻋﻣﻝκτό!»,.
χάνοντας
:ﻭﺍﻧﺎέτσι
πολύτιμο
ﺍﻳﺿﺎ ﻣﺎﺯﻟﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻝ
χρόνο.
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﺍﻧﺕ ﻣﺳﻛﻳﻥ ﺍﻳﻬﺎ ﻋﻘﻝ ﺍﻧﺕ
Το κάνεις δηλαδή από ευγέﻣﺟﺭﺩ ﺍﺩﺍﻩ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳﺭ.
νεια ακόμα και αν αυτό είναι
ﻋﺿﻭ ﻳﺧﻔﻕ
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻭﺍﻧﺕ ﻣﺟﺭﺩ
εις βάρος
του προσωπικού
σου
 καιﺍﺟﻠﻲ.
ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻥ
ﻻﻋﻳﺵ ﺍﺫﻥ
χρόνου
ﺍﻧﺕτων
προσωπικών
σου ενδιαφερόντων.
ﺍﻟﻘﻠﺏ:ﺃﻧﺎ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ,ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ,
Πολλές
φορέςﻭﺍﻟﺣﺏ ,ﻣﻧﺫ
αισθάνομαιﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
 ταﺍﻻﻟﻡ ,ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ,
πόδια μου βαριά όταν με καλούν
ﺍﻻﻑ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﻛﺗﺑﻭﻥ ﻋﻧﻲ
σε τέτοιου είδους συναντήσεις.
ﻓﻬﻝναﺭﺃﻳﺕ
ﺃﻏﺎﻧﻳﻬﻡ,,
ﻭﻳﻧﺷﺩﻭﻥ
Διστάζω
πάω
και σκέφτομαι
ﺍﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﺃﺣﺏ
ﻅﺎﻟﻣﻪ ﺍﻭ
ﺃﺣﺏ
 μεﻣﻅﻠﻭﻣﺎ
«Μήπως
είμαι
;λάθος
Μήπως
κατηγορήσουν
για
αλαζονική
ﻋﺩﻭﻩ؟ ﺍﻧﺕ ﺟﺎﻣﺩ ﺑﺩﻭﻧﻲ ﻋﺩﻳﻡ
συμπεριφορά;».
ﺍﻻﺣﺳﺎﺱ..

ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﺍﻧﺎ ﺍﻓﺭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ
ﺣﻭﺍﺭ ﻁﻭﻳﻝ ﻻﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻧﺗﻬﻲ …
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﻣﺛﻝ ﻛﻔﺗﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ
...ﻟﻭ ﺭﺟﺣﺕ ﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ,ﺍﺧﺗﻝ
ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﻳﺭﻯ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺍﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺣﺩ
ﻳﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻧﻁﻕ ﺃﻭ
ﻣﻳﺕ ﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ.
ﺛﻡ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﺑﺩﺃ ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ...

Της ΜΊΡΝΑ ΑΣΛΆΝ

υαλό: Γεια σου,

Μ

ﺍﻟﺧﺎﺋﻑ ﻓﻳﻧﺎ.
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻣﺭﺣﺑﺎ ﺍﻳﻬﺎ
!φοβισμένη
ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ.
 Γειαﺍﻳﻬﺎ
: σου,ﺍﻫﻼ
ﺍﻟﻘﻠﺏ
Καρδιά:
!σοφέ
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻛﻳﻑ ﺍﻧﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ؟
ﺍﻟﻘﻠﺏΠώς:
είΜυαλό:ﻭﺍﻧﺕ؟
ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺍﻧﺑﺽ
;σαι σήμερα
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻳﺿﺎ ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺍﻋﻣﻝ.
;Καρδιά: Ακόμα χτυπάω. Εσύ
ﻣﺳﻛﻳﻥ
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﺍﻧﺕ
ﺍﻧﺕΜυαλό:
ﻋﻘﻝ Κι
ﺍﻳﻬﺎεγώ
ακόμα
λειτουργώ.
 είσαιﺍﺩﺍﻩ
ﻣﺟﺭﺩ
ﻟﻠﺗﻔﻛﻳﺭΚαρδιά: Καημένο.
μυαλό,
απλώς ένα
εργαλείο
σκέψης.
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻭﺍﻧﺕ ﻣﺟﺭﺩ ﻋﺿﻭ ﻳﺧﻔﻕ
Μυαλό:
 Κιﺍﺟﻠﻲ.
 εσύﻣﻥ
 είσαιﺗﻌﻣﻝ
απλώςﺍﺫﻥ ﺍﻧﺕ
ﻻﻋﻳﺵ
ένα όργανο που χτυπάει, για να
ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ,
ﺍﻧﺎ
ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ,
ﺍﻟﻘﻠﺏ:ﺃﻧﺎ
ζήσω εγώ. Δηλαδή για μένα δουﺍﻻﻟﻡ ,ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ,ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺣﺏ ,ﻣﻧﺫ
λεύεις.
Καρδιά:
ﻭﺍﻟﻧﺎﺱΕγώ
ﺍﻟﺳﻧﻳﻥείμαι
ﺍﻻﻑ τα
συﻳﻛﺗﺑﻭﻥ ﻋﻧﻲ
ναισθήματα
και
οι
αισθήσεις,
οﻭﻳﻧﺷﺩﻭﻥ ﺃﻏﺎﻧﻳﻬﻡ ,,ﻓﻬﻝ ﺭﺃﻳﺕ
πόνος καιً η χαρά, τα ποιήματα
ﻣﻅﻠﻭﻣﺎ ﺃﺣﺏ ﻅﺎﻟﻣﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺳﺎﻧﺎ ﺃﺣﺏ
και ο έρωτας. Εδώ και χιλιάδες
ﺟﺎﻣﺩ ﺑﺩﻭﻧﻲ
ﻋﺩﻭﻩ؟ ﺍﻧﺕ
ﻋﺩﻳﻡ χρόνια οι
άνθρωποι
γράφουν
για
ﺍﻻﺣﺳﺎﺱμένα και συνθέτουν τα ..
καλύτερα ποιήματα.
ﺍﻓﺭﻕΧωρίς
εμένα
δεν
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﺍﻧﺎ
ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥυπάρχουν συναισθήματα,
ούτε
έρωτας, ούτε ζωή.
ﺣﻭﺍﺭ ﻁﻭﻳﻝ ﻻﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻧﺗﻬﻲ …
Τα συναισθήματα, οι αισθήﻛﻔﺗﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ
ﺍﻟﻘﻠﺏ
σεις, ο έρωτας
ﻣﺛﻝκαι
ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ τα
ποιήματα
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ,ﺍﺧﺗﻝ
Εχειςﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﺟﺣﺕ
...ﻟﻭ
πηγάζουν
από μένα.
συναντήσει ποτέ
σου
άνθρωπο
που
να
ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﻳﺭﻯ
έχει αγαπήσει αυτόν
που
τον
αδίﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
κησε; Ή άνθρωπο που να αγαπάει
ﺃﺣﺩ
ﻳﻭﺟﺩ
ﺍﻧﻪ
 παγωμένοﺍﻋﺗﻘﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻻ
τον εχθρό του; Είσαι
ﻣﻧﻁﻕ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻳﺗﻣﻧﻰ
χωρίς εμένα,
ﺑﺩﻭﻥδεν
νιώθεις
τίποτα.
Μυαλό: Εγώ είμαι
αυτό
 πουﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ.
ﻣﻳﺕ
κάνω ...
ﺍﻟﺻﺭﺍﻉτον
άνθρωπο
λογικό
καιﻣﻥονﺟﺩﻳﺩ ﻧﺑﺩﺃ ﻭﻳﺑﺩﺃ
ﺛﻡ
τον διαχωρίζω από το ζώο.
Μεγάλος διάλογος, ατελείκαιﺑﻘﻠﻣﻲ
ﺍﻹﺑﺣﺎﺭ
ﺣﻳﻥ ﺃﺑﺩﺃ
ﻟﻛﺗﺎﺑﺔωτος... Η
καρδιά
το μυαλό
ζυγαριά.ﻳﻘﻑ
ﻣﻘﺎﻟﻲ ,ﻫﻧﺎ
ﻣﻌﻠﻧﺎισορροπούν
ﻗﻠﺑﻲσε
μια
Εάν γείρει
προς
τη
μία
 πλευράﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﻪ
ﻏﻳﺭﻫﺎεις βάρος
της άλλης,
αποσταθεﻓﺎﻣﺳﺣﻬﺎ ,ﺍﻛﺗﺏ
ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ.
ροποιείται
και είναι
 άνθρωποςﻟﻪ οﻣﻘﻧﻌﺔً
ﻭﺃﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺭﺿﻭﺥ
σαν να βλέπει με το ένα μάτι.
ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺃﺟﺩ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺩ,
ﻧﻔﺳﻲ
Δεν νομίζω
ότι κάποιος
δέχεται
ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻻ
ﻏﺎﺿﺑﺎ ήﻓﻬﺫﻩ
ﻋﻘﻠﻲ
να ζει χωρίς
λογική
να είναι
συναισθηματικά
νεκρός.
ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
ﺍﻟﺧﻭﺽΞανά
και ξανά
ﻟﻳﺳﺕξανά,
ﻭξεκι-
ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ً
 καιﻳﺭﻳﺩ
νάει η σύγκρουση.
ﻓﻳﻪ .ﻫﻧﺎ ﺃﻗﻑ ﺣﺎﺋﺭﺓ ,ﻓﺄﻛﺗﺏ ﻛﻠﻣﺎﺕ
Κάθε φορά που ξεκινάω να
 στιλόﻛﻝ
 μουﻣﻧﻁﻘﻳﺔ.
ﻳﻥ ﺍﻛﺛﺭ
ﻭﻋﻧﺎﻭ
ﻣﻧﻬﻣﺎψάχνω
με το
για
να
ﺑﻧﻅﺭﺓ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻳﻧﻅﺭ
ﻋﻥ γράψω
το άρθρο
ﻟﻸﻣﻭﺭμου,
η καρδιά
μου δηλώνει
ﺍﻟﻘﻠﺏ την
αντίρρησή
της
ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ ﻏﺎﻣﺭﺓ
ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻵﺧﺭ.
στα λόγια
μου,
που
δεν
της
ταιﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ ﻣﺣﺳﻭﺑﺔ

ﻭ ﺣﻛﻳﻣﺔ.

ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻫﻭ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺭ ﺷﺩﻳﺩ .ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻌﻳﺷﻪ ,ﺑﻳﻥ
ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻭﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﻗﺑﻭﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺣﺑﻪ
ﻓﻘﻁ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ
ﺣﺿﻭﺭﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ
ﻭﺃﻓﻛﺎﺭﻙ ﻓﻘﻁ ﻟﺗﺗﺟﻧﺏ ﻋﺑﺎﺭﺓ "ﻋﻳﺏ
ﻣﺎ ﻳﺻﻳﺭ" ،ﻧﻬﺩﺭ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ﻭ ﺭﻏﺑﺎﺗﻧﺎ,
ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﻳﻥ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ .ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ
ﺩﻋﻭﺓ ﻛﺗﻠﻙ ﻭﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻭﻫﻧﺎﻙ
ﻭﺑﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﺳﺗﺛﻘﻝ ﻗﺩﻣﺎﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻭﺃﺗﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ,ﻫﻝ ﺃﻧﺎ
ﻣﺧﻁﺋﺔ ﺃﻡ ﺳﺄﺳﻣﻰ ﻣﺗﻛﺑﺭﺓ ﻻ ﺗﻠﺑﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ.
ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻫﻝ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺍﺏ ﺃﻡ
ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺄ ,ﻣﻥ ﻳﻌﺭﻓﻧﻲ ﺟﻳﺩﺍ
ﺳﻳﻔﻬﻣﻧﻲ ﻭﻣﻥ ﻳﻠﻭﻣﻧﻲ ﻫﻭ ﺣﺭ,
ﻓﺈﺭﺿﺎء ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺩﺭﻙ.
ﻫﺫﻩ ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺻﺭﺍﻉ
ﺑﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻟﻛﻧﻧﻲ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻧﻧﻲ ﻫﻧﺎ
ﺃﻗﻑ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻬﻡ
ﺑﺎﻟﻣﺭﺻﺎﺩ.
ﻫﻣﺳﺗﻲ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻛﺎء ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳﻛﻣﻥ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻭﻣﺯﺟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ –ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ-
ﺃﻱ ﻓﻛﺭ ﺑﻘﻠﺑﻙ ﻭﺍﺷﻌﺭ ﺑﻌﻘﻠﻙ ,ﺍﺭﺑﻁ
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻟﺗﻌﻳﺵ ﺑﺳﻼﻡ ,ﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺧﻳﺭ
ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻭﺗﻭﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﻟﻡ
ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺕ.

ﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ
ﺃﺻﻼﻥ
ﻣﻳﺭﻧﺎﺃﺻﻼﻥ
ﻣﻳﺭﻧﺎ

ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻣﺭﺣﺑﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺋﻑ ﻓﻳﻧﺎ.
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﺍﻫﻼ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ.
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻛﻳﻑ ﺍﻧﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ؟
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺍﻧﺑﺽ ﻭﺍﻧﺕ؟
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻳﺿﺎ ﻣﺎﺯﻟﺕ ﺍﻋﻣﻝ.
ﺍﻟﻘﻠﺏ :ﺍﻧﺕ ﻣﺳﻛﻳﻥ ﺍﻳﻬﺎ ﻋﻘﻝ ﺍﻧﺕ
ﻣﺟﺭﺩ ﺍﺩﺍﻩ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳﺭ.
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﻭﺍﻧﺕ ﻣﺟﺭﺩ ﻋﺿﻭ ﻳﺧﻔﻕ
ﻻﻋﻳﺵ ﺍﺫﻥ ﺍﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﺟﻠﻲ.
ﺍﻟﻘﻠﺏ:ﺃﻧﺎ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ,ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ,
ﺍﻻﻟﻡ ,ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ,ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺣﺏ ,ﻣﻧﺫ
ﺍﻻﻑ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﻛﺗﺑﻭﻥ ﻋﻧﻲ
ﻭﻳﻧﺷﺩﻭﻥ ﺃﻏﺎﻧﻳﻬﻡ ,,ﻓﻬﻝ ﺭﺃﻳﺕ
ﻣﻅﻠﻭﻣﺎ ﺃﺣﺏ ﻅﺎﻟﻣﻪ ﺍﻭ ﺍﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﺃﺣﺏ
ﻋﺩﻭﻩ؟ ﺍﻧﺕ ﺟﺎﻣﺩ ﺑﺩﻭﻧﻲ ﻋﺩﻳﻡ
ﺍﻻﺣﺳﺎﺱ..
ﺍﻟﻌﻘﻝ :ﺍﻧﺎ ﺍﻓﺭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ
ﺣﻭﺍﺭ ﻁﻭﻳﻝ ﻻﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻧﺗﻬﻲ …
ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﻣﺛﻝ ﻛﻔﺗﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ
...ﻟﻭ ﺭﺟﺣﺕ ﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ,ﺍﺧﺗﻝ
ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﻳﺭﻯ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﺍﻋﺗﻘﺩ ﺍﻧﻪ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺣﺩ
ﻳﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻧﻁﻕ ﺃﻭ
ﻣﻳﺕ ﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ.
ﺛﻡ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﺑﺩﺃ ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ...

ﺣﻳﻥ ﺃﺑﺩﺃ ﺍﻹﺑﺣﺎﺭ ﺑﻘﻠﻣﻲ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣﻘﺎﻟﻲ ,ﻫﻧﺎ ﻳﻘﻑ ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻌﻠﻧﺎ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ .ﻓﺎﻣﺳﺣﻬﺎ ,ﺍﻛﺗﺏ ﻏﻳﺭﻫﺎ
ﻭﺃﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺭﺿﻭﺥ ﻟﻪ ﻣﻘﻧﻌﺔً
ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺩ ,ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺃﺟﺩ
ﻋﻘﻠﻲ ﻏﺎﺿﺑﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻻ
ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
ﻭ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ً ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﺧﻭﺽ
ﻓﻳﻪ .ﻫﻧﺎ ﺃﻗﻑ ﺣﺎﺋﺭﺓ ,ﻓﺄﻛﺗﺏ ﻛﻠﻣﺎﺕ
ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ .ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻳﻧﻅﺭ ﻟﻸﻣﻭﺭ ﺑﻧﻅﺭﺓ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻥ
ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻵﺧﺭ .ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ ﻏﺎﻣﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ ﻣﺣﺳﻭﺑﺔ
ﻭ ﺣﻛﻳﻣﺔ.

ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻫﻭ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺭ ﺷﺩﻳﺩ .ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻌﻳﺷﻪ ,ﺑﻳﻥ
ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻭﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﻗﺑﻭﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺣﺑﻪ
ﻓﻘﻁ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ
ﺣﺿﻭﺭﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺷﺎﻋﺭﻙ
ﻭﺃﻓﻛﺎﺭﻙ ﻓﻘﻁ ﻟﺗﺗﺟﻧﺏ ﻋﺑﺎﺭﺓ "ﻋﻳﺏ
ﻣﺎ ﻳﺻﻳﺭ" ،ﻧﻬﺩﺭ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ﻭ ﺭﻏﺑﺎﺗﻧﺎ,
Δείτε στο www.ddp.gr
ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﻳﻥπώς
μπορείτε να
ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ .ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ
 συμμετέχετεﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺣﻳﻥ ﺃﺑﺩﺃ ﺍﻹﺑﺣﺎﺭ ﺑﻘﻠﻣﻲ
websiteﻭﻫﻧﺎﻙ
ﻛﺗﻠﻙ ﻭﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻫﻧﺎ
ﺩﻋﻭﺓ
Join us through our
www.ddp.gr
ﻣﻘﺎﻟﻲ ,ﻫﻧﺎ ﻳﻘﻑ ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻌﻠﻧﺎ
ﻭﺑﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﺳﺗﺛﻘﻝ ﻗﺩﻣﺎﻱ ﻓﻲ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻭﺃﺗﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ,ﻫﻝ ﺃﻧﺎ
ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ .ﻓﺎﻣﺳﺣﻬﺎ ,ﺍﻛﺗﺏ ﻏﻳﺭﻫﺎ
ً
ﻣﺧﻁﺋﺔ ﺃﻡ ﺳﺄﺳﻣﻰ ﻣﺗﻛﺑﺭﺓ ﻻ ﺗﻠﺑﻲ
ﻣﻘﻧﻌﺔ
ﻭﺃﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺭﺿﻭﺥ ﻟﻪ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ.
ﻧﻔﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺩ ,ﻟﻛﻧﻧﻲ ﺃﺟﺩ
ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻫﻝ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺍﺏ ﺃﻡ
ﻋﻘﻠﻲ ﻏﺎﺿﺑﺎ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺄ ,ﻣﻥ ﻳﻌﺭﻓﻧﻲ ﺟﻳﺩﺍ
ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
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ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ
ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ
ﺩﻭﺭ

Του ΕΛΙΆ ΣΑΡΙΦΊ

Ε

να πρωί, η μάνα του έκλαιγε και
του είπε: «Σήκω, πρέπει να φύγεις, άργησες». Το αγόρι, χωρίς
να ρωτήσει τον λόγο, τακτοποίησε τα πράγματα και ετοιμάστηκε
γρήγορα. Παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε την αιτία, περίμενε και την αδελφή του.
Οταν ετοιμάστηκε και εκείνη, τότε οι γονείς
τους τους αγκάλιασαν, έκλαψαν και τους
σύστησαν να απευθυνθούν σύντομα σε μια
διεύθυνση. Τα δύο αδέλφια, ενώ δεν γνώριζαν αρχικά τον λόγο, μόλις έφτασαν στο
σημείο αντιλήφθηκαν την πραγματικότητα.
Εκεί, τους περίμενε ο διακινητής, ο οποίος
χωρίς καθυστέρηση τους επιβίβασε σε ένα
βαν και ξεκίνησε. Τα δύο αδέλφια έτρεμαν
από τον φόβο και την αγωνία τους. Αφού
διένυσαν τις αποστάσεις, έφτασαν σε έναν
πολύ, μα πάρα πολύ μακρινό τόπο, που δεν
γνώριζαν καν πώς λεγόταν. Σε αυτόν τον
τόπο δεν ετίθετο πλέον θέμα ξεκούρασης.
Το αγόρι θα έπρεπε για την κάλυψη των
εξόδων και των δύο να εργάζεται από το
πρωί έως το βράδυ. Δεν υπήρχε πλέον ειρήνη, ηρεμία και ανοιχτοί ορίζοντες, δεδομένου ότι το αγόρι είχε περιέλθει σε μια
απολύτως ταραχώδη κατάσταση σε αυτόν
τον άγνωστο τόπο. Το αγόρι, που δεν γνώριζε τι θα πει στεναχώρια, τώρα αυτήν είχε
μόνιμή του σκέψη.
Μακάρι να μπορούσε να αποχαιρετήσει
τα φιλαράκια του, μακάρι να γνώριζε τουλάχιστον την αιτία αυτής της κατάστασης,
μακάρι κάποιος να μπορούσε να τον καταλάβει έστω και λίγο, μακάρι να μπορούσε
να ξανασυναντήσει και να μιλήσει με τους
φίλους του. Αυτά αποτελούσαν πλέον τις
προτεραιότητες και τους στόχους του,
όπως και πολλά ερωτήματα. Μία ημέρα,
απευθυνόμενος στον Θεό, Του είπε: «Τελικά Εσύ νίκησες, αφού πρώτα μας τα πήρες όλα. Τώρα Σου τα χαρίζω, αλλά δεν με
ρωτάς γιατί ζω; Θες να με βασανίζεις; Μα
τι έχω κάνει και σε τι φταίω; Τόσα βάσανα
δεν μου φτάνουν;».
Η ζωή στον μακρινό εκείνο τόπο χειροτέρευε μέρα με τη ημέρα. Σε αυτές ακριβώς
τις συνθήκες, το αγόρι ξαφνικά ερωτεύτηκε

ﺍﮔﺭ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ
ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻭﺩﻡ

ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺑﻌﺩ
 ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺭﻳﻥ ﻣﻘﺎﻡ،ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺑﺭی
 ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ.ﺭﺳﻣﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﺳﺕ
 ﺭﺋﻳﺱ.ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﺃی ﻣﺭﺩﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻳﺷﻭﺩ
 ﺩﺍﺭﺍی،ﺟﻣﻬﻭﺭ ﻫﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﮐﺷﻭﺭ
 ﻣﺩﻳﺭ ﻭ ﻣﻌﺗﻘﺩ ﺑﻪ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭ،ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﺑﺎﻻ
 ﺑﺩﻭﻥ ﺷﮏ ﻫﺭ ﻓﺭﺩی ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ.ﺑﺎﺷﺩ
ﻭ »ﺍﮔﺭ« ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺧﻳﺎﻝ ﭘﺭﺩﺍﺯی
،ﻣﻳﮑﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﭼﻧﻳﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭی ﺩﺍﺷﺗﻡ
 ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﻥ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻭﻳﻡ.…ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﺯﺭﮔﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
ﺍﮔﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻭﺩﻡ ﮐﻣﯽ ﺍﺯ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺎ ﻭ
ﻭﻋﺩﻩ ﻫﺎی ﺑﻳﻬﻭﺩﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ ﮐﻡ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻪ ﻓﮑﺭ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻭﻋﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ
ﺣﺭﻑ ﻫﺎﻳﻡ ﺑﻭﺩﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﻋﻣﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
 ﺑﺎﻗﯽ،ﺗﻼﺵ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺩ ﻳﮏ ﻭﻋﺩﻩ
 ﻣﻥ ﺍﮔﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻭﺩﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی.ﻧﻣﺎﻧﻧﺩ
ﻳﮑﺳﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ ﮐﺷﻭﺭﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ
ﺟﻧﺳﻳﺕ )ﺍﻋﻡ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻣﺭﺩ( ﺑﻭﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﺩﺍﺩﻡ
 ﺍﮔﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻭﺩﻡ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ.
ﮐﺎﻣﻝ ﺑﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺩﺍﻧﺵ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺷﺟﻭﻳﺎﻥ ﮐﺷﻭﺭﻡ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻣﺣﻳﻁﯽ ﺍﻣﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺗﺭﺱ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﻳﮑﺎﺭی ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺣﻝ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﺯﻳﺭﺍ ﻫﻣﻳﻥ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ
 ﺍﮔﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻭﺩﻡ ﺗﺎ.ﺳﺎﺯﺍﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻭﺍﻥ ﺩﺍﺷﺗﻡ ﻣﺷﮑﻝ ﺍﻋﺗﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ
 ﺯﻳﺭﺍ ﺍﮔﺭ ﺩﺭ ﻳﮏ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﻝ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ
 ﮐﻝ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﺻﻼﺡ،ﮐﺷﻭﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻭﺩ
 ﺑﻪ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﻧﻳﺎﺯﻣﻧﺩ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﻡ ﮐﻣﮏ.ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ
ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻣﻳﺩﺍﺩﻡ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺭ ﻭ ﻧﺩﺍﺭی ﺳﺭ
 ﺑﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻠﺕ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻳﻐﺎﻡ ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻭ ﻣﺣﺑﺕ.ﮐﻧﺩ
ﻣﯽ ﺩﻫﻡ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍﺩﺭ ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺭ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﻪ ی ﺩﺷﻣﻥ.ﺧﻭﺍﻧﻡ
ﻫﺭﮔﺯ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺧﻁﺎﺏ ﻧﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﺟﺎی ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻧﮕﻔﺕ ﺑﺭﺍی ﺩﺷﻣﻧﯽ ﺍﻳﻥ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی
 ﺍﻣﻧﻳﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ.ﺩﻭﺳﺗﯽ ﻫﺎی ﺑﻳﺷﺗﺭﻣﺎﻥ ﺧﺭﺝ ﮐﻧﻳﻡ
ﮐﺷﻭﺭﻡ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﮑﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﮔﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ
ﮐﺷﻭﺭﻫﺎﻳﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻪ ﻫﺭ ﺩﻟﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﺷﮑﻼﺕ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻳﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭﻡ ﭘﻧﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﻭﺷﯽ
ﺑﺎﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﭘﺫﻳﺭﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺯ ﺣﻕ ﻭ ﺣﻘﻭﻗﯽ
 ﻣﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ.ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻥ ﮐﺷﻭﺭﻡ ﻗﺎﺋﻝ ﺷﻭﻡ
ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺻﻠﺢ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﻫﻡ
 ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی،ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺧﻭﺷﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ
 ﺁﺏ ﻭ،ﻗﺩﺭﺗﻣﻧﺩ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺿﻌﻳﻑ ﺣﻣﻠﻪ ﻧﮑﻧﻧﺩ
 ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﯽ،ﺧﺎک ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺻﺭﻑ ﻧﮑﻧﻧﺩ
 ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ.ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺟﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﻳﻧﭼﻧﻳﻧﯽ ﮐﺷﺗﻪ ﻧﺷﻭﻧﺩ
ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﻫﻳﭻ ﺟﺎی ﺩﻧﻳﺎ ﺟﻧﮕﯽ ﺻﻭﺭﺕ
.ﻧﮕﻳﺭﺩ ﻭ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺩﻳﮕﺭ ﺻﻠﺢ ﮐﻧﻧﺩ
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(۲ ) ﻗﺳﻣﺕ
ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺷﺭﻳﻔﯽ

Σε έναν πολύ
μακρινό τόπο
(ΜΈΡΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ)
και κατάφερε να αποκτήσει μια τεράστια
ελπίδα. Δυστυχώς όμως και από την κακή
του τύχη, το κορίτσι που ερωτεύτηκε τον
εγκατέλειψε. Σε αυτόν τον μακρινό τόπο,
σαν να είχαν εγκλωβιστεί τα δύο αδέλφια.
Τίποτα δεν τους πήγαινε καλά. Και οι δύο
με ραγισμένες καρδιές. Ωστόσο η αδελφή
του πάντα τον ενθάρρυνε, αλλά και κάθε
ήττα τον δυνάμωνε περισσότερο. Η ζωή
όμως δεν προχωρούσε θετικά γι’ αυτόν.
Είχε πικραθεί και είχε «καεί» πια τόσο πολύ
που κάθε τι θετικό το απέδιδε τελικά σε συμπτώσεις. Η αδελφή του ωστόσο πάντα τον

υποστήριζε και του στεκόταν σαν φύλακας
άγγελος, γεγονός το οποίο βοήθησε πολύ
το αγόρι να αντέχει τα προβλήματα και να
ξεπερνά τις δυσχέρειες και να επιχειρεί το
καλό και το θετικό για τη ζωή του. Τα δύο
αδέλφια δεν είδαν ποτέ πια την οικογένειά
τους. Σαν να ήταν υποχρεωμένα να βαδίζουν προς την επιτυχία και να κατορθώνουν
τα ακατόρθωτα, να πετυχαίνουν και να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της επιτυχίας.
Ενα τρελό αγόρι
Που γνώριζε τα πάντα
Δεν έχει ζωή ήρεμη

Αλλά βαδίζει κάτω από τη βροχή
Κουρασμένο και διαλυμένο
Μακάρι κάποιος να ήταν κοντά του
Μακάρι κάποιος να το καταλάβαινε
Κάποιος να του μειώσει τον πόνο
Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει πίσω στην
πατρίδα του
Να έπαιζε με τα φιλαράκια του στην πατρίδα
Μακάρι να μην είχαν συμβεί όλα αυτά
Μακάρι να βρισκόταν μια λύση
Μακάρι να βρισκόταν κάπου η ευτυχία
Μακάρι και μακάρι…

Αν ήμουν εγώ πρόεδρος

Σ

ε κάποιες χώρες
όπως το Ιράν και το
Αφγανιστάν, εκτός
του ανώτατου ηγέτη, ο Πρόεδρος της
Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο
οποίος έχει ρόλο πρωθυπουργού, είναι η πλέον επίσημη
προσωπικότητα. Ο πρόεδρος
εκλέγεται με την ψήφο του
λαού κάθε 4 χρόνια. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι υπήκοος της χώρας, να έχει επαρκή
ανώτατη μόρφωση, να είναι
καλός διοικητής και πιστός
εφαρμοστής των νόμων της
χώρας.
Χωρίς αμφιβολία, ο καθένας
φαντάζεται αρκετές φορές στη
ζωή του ότι «εάν είχα αυτή τη
θέση, τότε θα έπραττα τούτα
κι εκείνα…». Ακριβώς σαν και
μένα, που λέω ότι εάν ήμουν
πρόεδρος, θα περιόριζα τα
πολλά συνθήματα και τις πολλές ανούσιες υποσχέσεις, ενώ
θα επιχειρούσα να πραγματοποιώ περισσότερο όσα έχω
ήδη υποσχεθεί, ώστε να μη
μείνουν στο στάδιο των υποσχέσεων, αλλά να μεταβούν
στο επίπεδο των πράξεων.
Αν ήμουν πρόεδρος, θα επιχειρούσα να εφαρμόσω την
απόλυτη ισονομία χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανθρώπων, φύλων, κ.λπ. Αν ήμουν πρόεδρος,
τότε, και πρώτα από όλα, θα
επιχειρούσα να διαμορφώσω
ίσες συνθήκες εκπαίδευσης
για όλες και όλους, από την

πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε
σε συνθήκες ασφάλειας και
γαλήνης οι νέες και νέοι της
χώρας να ωθούνται στις δικές
τους προσωπικές εκπαιδευτικές και μορφωτικές κατευθύνσεις. Δεδομένου ότι αυτοί οι
νέοι αποτελούν και το μέλλον
της πατρίδας.
Αν ήμουν πρόεδρος, τότε
με όλες μου τις δυνάμεις θα
καταπολεμούσα τον εθισμό
στις ναρκωτικές ουσίες από
τις οικογένειες και από την
κοινωνία, δεδομένου ότι εάν

η οικογένεια βελτιωθεί σε μια
κοινωνία, τότε και η κοινωνία
θα προοδεύσει ορθά και σωστά.
Αν ήμουν πρόεδρος, τότε
θα συμπαραστεκόμουν στους
φτωχούς και τους οικονομικά
ασθενείς, ώστε να εξαλειφθεί
πλήρως η φτώχεια. Θα αποκαλούσα όλους τους λαούς
του κόσμου αδέλφια μου και
θα τους έστελνα μηνύματα
αγάπης και φιλίας. Θα τους
καλούσα να αποφεύγουν να
αποκαλούν τους άλλους λαούς
εχθρούς και αντί των τεράστι-

ων εξόδων για εξοπλισμό και
εξάλειψη των «εχθρών», να ξοδέψουν τα χρήματά τους για
την αλληλεγγύη, την αγάπη
και τη φιλία μεταξύ των λαών.
Αν ήμουν πρόεδρος, θα
εξασφάλιζα την εσωτερική
ασφάλεια της χώρας μου και
εάν κάποιοι συνάνθρωποι άλλων χωρών για οποιονδήποτε
λόγο, είτε λόγω διαμαχών, είτε
λόγω κοινωνικών και οικονομικών δυσχερειών, ζητούσαν
άσυλο στη χώρα μου, τότε με
ανοιχτές αγκάλες θα τους υποδεχόμουν και θα τους παραχωρούσα ίσα δικαιώματα με
αυτά των πολιτών της πατρίδας μου.
Επιθυμώ όλες οι χώρες και
οι λαοί να συνυπάρχουν ειρηνικά και με ευτυχία, χωρίς να
δέχονται επιθέσεις από ισχυρότερες χώρες· χωρίς οι τελευταίες να καταλαμβάνουν ή να
κατέχουν άλλους λαούς, εδάφη
και χώρες. Χωρίς να αποτελούν τα παιδιά και οι γυναίκες
τα πλέον αθώα και άοπλα θύματα τέτοιων συρράξεων.
Με την ελπίδα ότι θα χαράξει η ημέρα που δεν θα υπάρχει πλέον σε κανένα μέρος
του κόσμου πόλεμος και όλες
οι χώρες και οι λαοί θα ζουν
εν ειρήνη.

ﺻﺑﺢ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻓﻘﻁ ﮔﺭﻳﻪ ﻣﯽ
 ﺑﻠﻧﺩ،ﮐﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﮔﻔﺕ ﺑﻠﻧﺩ ﺷﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭی
 ﭘﺳﺭک ﺑﺩﻭﻥ ﭘﺭﺳﻳﺩﻥ ﺩﻟﻳﻝ.ﺷﻭ ﺩﻳﺭ ﺷﺩ
.ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺕ ﻭ ﺳﺭﻳﻊ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺩ
ﺗﻭ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺕ
 ﻭﻗﺗﯽ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ،ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﺷﺩ
 ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﻣﺣﮑﻡ ﻭ ﮔﺭﻳﻪ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺩ
ﮐﻧﺎﻥ ﺑﻐﻠﺷﺎﻥ ﮐﺭﺩﻧﺩ ﻭ ﮔﻔﺗﻧﺩ ﺳﺭﻳﻊ ﺑﻪ
 ﺧﻭﺍﻫﺭ ﻭ.ﺁﺩﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺗﻭﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺭﻳﺩ
ﺑﺭﺍﺩﺭ ﻏﺎﻓﻝ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺯﺩﻧﺩ
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺣﻝ ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺗﻭﺟﻪ
 ﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺭ ﺑﺩﻭﻥ.ﺷﺩﻥ ﮐﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭼﻳﻪ
ﻣﻌﻁﻠﯽ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﻭﻥ ﺍﻧﺩﺍﺧﺕ ﻭ
 ﭘﺳﺭک ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺗﻭﺟﻪ.ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺗﺎﺩﻥ
ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺣﺗﯽ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ ﻫﻡ
،ﻧﮑﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺩﻭﺳﺗﺵ
ﺗﻧﻬﺎ ﻧﻔﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺩ ﺍﺯ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﻏﻭﺵ ﮔﺭﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﻐﻝ ﭘﺳﺭ
 ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭘﺷﺕ ﺳﺭ.ک ﻣﺛﻝ ﺑﻳﺩ ﻣﻳﻠﺭﺯﻳﺩ
 ﭘﺳﺭک ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﻭﺍﺭﺩ،ﮔﺫﺍﺷﺗﻥ ﺭﺍﻩ
ﻳﮏ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺭ ﺷﺩﻧﺩ ﮐﻪ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻥ.ﺣﺗﯽ ﺍﺳﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻡ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺗﻧﺩ
ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺩﻳﮕﺭ ﺧﺑﺭی ﺍﺯ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﮐﻭﺗﺎﻩ
 ﭘﺳﺭک ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺷﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺎﺭ،ﻧﺑﻭﺩ
ﻣﯽ ﮐﺭﺩ ﺑﺭﺍی ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺧﺭﺝ ﻭ ﻣﺧﺎﺭﺝ
 ﺩﻳﮕﺭ ﺧﺑﺭی ﺍﺯ.ﺑﺭﺍی ﻫﺭ ﺩﻭی ﺷﺎﻥ
ﻓﺿﺎی ﭘﺭ ﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺵ ﻧﻳﺳﺕ ﭼﻭﻥ
ﺣﺎﻻ ﺩﻏﺩﻏﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﭘﺳﺭک ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻭ ﻭﺍژﻩ
ی ﺩﻟﺧﻭﺭی ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺭﺍی ﭘﺳﺭک ﻣﻌﻧﯽ
 ﺣﺎﻻ ﺗﻧﻬﺎ ﻟﻐﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ،ﻧﺩﺍﺷﺕ
 ﮐﺎﺵ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺵ ﺧﺩﺍﺣﺎﻓﻅﯽ.ﻓﮑﺭ ﻣﻳﮑﻧﺩ
 ﮐﺎﺵ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ،ﻣﻳﮑﺭﺩ
، ﮐﺎﺵ ﮐﺳﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﻳﮑﺭﺩ،ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺩﻭﺳﺕ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ
 ﺍﻳﻥ ﻫﺎ ﻫﻣﻪ.ﺑﺑﻳﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﮐﻧﺩ
ﻫﺩﻑ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎی ﭘﺳﺭک ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﻭ
،ﺳﻭﺍﻝ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﺫﺷﺕ
ﺣﺗﯽ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﻳﺵ ﺧﺩﺍ ﺭﻓﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ
 ﺗﻭ. ﺑﺎﻻﺧﺭﻩ ﺗﻭ ﺑﺭﺩی. ﺧﺩﺍﻳﺎ ﺑﺎﺷﻪ:ﮔﻔﺕ
 ﻫﻣﻪ ﺍﺵ.ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺭﻓﺗﯽ
 ﻭﻟﯽ ﻳﻪ ﺳﻭﺍﻝ ﭼﺭﺍ ﺯﻧﺩﮔﯽ،ﻣﺎﻝ ﺧﻭﺩﺕ
ﮐﻧﻡ ﻧﮕﺭﻓﺗﯽ؟ ﻣﻳﺧﻭﺍی ﻣﻧﻭ ﺭﻧﺞ ﺑﺩی
ﻓﻘﻁ؟ ﻣﮕﻪ ﻣﻥ ﭼﻳﮑﺎﺭ ﮐﺭﺩﻡ؟ ﻣﮕﻪ ﺍﻳﻥ
ﻫﻣﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﻡ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﺭﺍﻡ؟
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺭ
 ﺩﺭ.ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺩﺗﺭ ﻭ ﺑﺩﺗﺭ ﻣﻳﺷﺩ
ﻫﻣﻳﻥ ﺣﻭﺍﻟﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﭘﺳﺭک ﻋﺎﺷﻕ ﻳﮏ
ﺩﺧﺗﺭ ﺷﺩ ﻭ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﻣﻳﺩی ﭘﻳﺩﺍ
 ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺑﺧﺕ ﺑﺩ ﺍﻗﺑﺎﻝ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺩﺧﺗﺭ،ﮐﻧﺩ
 ﻣﺛﻝ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ.ﻫﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺭک ﮐﺭﺩ
ﺳﺭﺯﻣﻳﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﺧﻳﻠﯽ ﺩﻭﺭ ﭘﺳﺭک ﻭ
 ﻫﻳﭻ ﭼﻳﺯ ﺑﻪ.ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ
 ﻗﻠﺏ ﻫﺭ ﺩﻭی ﺁﻧﻬﺎ.ﺧﻭﺑﯽ ﭘﻳﺵ ﻧﻣﯽ ﺭﻓﺕ
 ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ.ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﺑﻭﺩ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭی ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﻡ ﺑﺎ
ﻫﺭ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺳﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺁﺩﻡ ﻗﻭی ﺗﺭ ﻭ ﻗﻭی
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺑﻪ ﻣﻳﻝ.ﺗﺭی ﻣﻳﺳﺎﺧﺕ
 ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻳﻧﻘﺩﺭ ﭘﺳﺭک ﺳﻭﺧﺗﻪ ﻭ،ﺍﻭ ﻧﺑﻭﺩ
ﺳﺎﺧﺕ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ
 ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﻫﻣﻳﺷﻪ.ﺑﻪ ﭼﺷﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺩﻳﺩ
ﭘﺷﺕ ﺍﻭ ﺑﻭﺩ ﻭ ﻣﺛﻝ ﻳﮏ ﺣﺎﻣﯽ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺍﺯ
 ﻫﻣﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺎﻋﺙ،ﺍﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﺷﺩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﭘﺳﺭک ﺗﻣﺎﻡ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺎﻁﺭﺍﺗﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ
ﻓﺭﺍﻣﻭﺵ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺟﺩﻳﺩی ﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ
 ﭘﺳﺭک ﻭ ﺧﻭﺍﻫﺭﺵ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺩﻳﮕﻪ.ﮐﻧﻪ
 ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻭﻧﻬﺎ.ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺩﻳﺩﻧﺩ
ﻓﻘﻁ ﺑﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺗﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻫﺎی
ﺟﺩﻳﺩ ﻭ ﻣﻳﺭﻓﺗﻧﺩ ﻭ ﻗﺩﻡ ﺑﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺑﻪ
.ﺳﻣﺕ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ
ﻳﻪ ﭘﺳﺭ ﺩﻳﻭﻭﻧﻪ
ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﻣﻳﺗﻭﻧﻪ
ﺯﻧﺩﮔﻳﺵ ﺍﺻﻼ ﻧﻳﺳﺕ ﺍﺭﻭﻡ
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﻗﺩﻡ ﻣﻳﺯﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﺯﻳﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﺧﺳﺗﻪ ﻭ ﺩﺍﻏﻭﻥ
ﮐﺎﺵ ﻳﮑﯽ ﻣﻳﻣﻭﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ
ﮐﺎﺵ ﻳﮑﯽ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﺵ ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺍﺵ ﮐﻡ ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺳﺕ ﺑﺭﮔﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺭﺯﻣﻳﻧﺵ
ﺑﺎﺯی ﮐﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺗﺎﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﺵ
ﮐﺎﺵ ﺍﻳﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻧﻣﯽﺍﻓﺗﺎﺩ
ﮐﺎﺵ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ
ﮐﺎﺵ ﺩﻟﺧﻭﺷﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ
ﺍی ﮐﺎﺵ ﻭ ﺍی ﮐﺎﺵ
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Τετραήμερη
στη Θεσσαλονίκη
Της ΑΛΙΣΜΠΆ ΡΑΧΙΜΊ

Τ

α σχολεία στο Αφγανιστάν είναι πολύ διαφορετικά από αυτά
στην Ευρώπη. Πρέπει να φοράς
στολή και οι καθηγητές είναι
πολύ αυστηροί με τους μαθητές. Μπορούσαν να σε χτυπήσουν εάν δεν
έκανες τα μαθήματά σου ή αν δεν έγραφες
καλά σε κάποιο διαγώνισμα. Υποθέτω ότι
οι καθηγητές εδώ στην Ευρώπη είναι φίλοι με τους μαθητές. Δεν σε αναγκάζουν να
γεμίζεις τα τετράδιά σου με τόσες πολλές
ασκήσεις και σημειώσεις.
Δεν ήμασταν πολύ καιρό στο καινούργιο μας σχολείο, το 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας, και πραγματικά συγκινήθηκα όταν
έμαθα ότι η διεύθυνση του
σχολείου είχε αποφασίσει ο
αδελφός μου και εγώ να ταξιδέψουμε στη Θεσσαλονίκη
για μια τετραήμερη εκδρομή
μαζί με τους Ελληνες συμμαθητές μας. Ηταν η πρώτη
μου σχολική εκδρομή. Δεν
είχα την παραμικρή ιδέα για
το πώς θα πήγαινε, καθώς
είμαι πρόσφυγας και κάτι
τέτοιο ήταν αναπάντεχο! Η
καρδιά μου ήταν γεμάτη ενθουσιασμό.
Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ευτυχισμένη
ήμουν όταν περνούσαμε με
το πούλμαν από τους πολυσύχναστους δρόμους της
Θεσσαλονίκης. Εξερεύνησα
πολλά όμορφα και ιστορικά
μέρη, μέσω των οποίων έμαθα για τον Μέγα Αλέξανδρο
και για την Ελλάδα.
Οι φίλοι μας μετέφραζαν
για εμάς ό,τι πίστευαν ότι θα
μας ενδιέφερε. Δοκιμάσαμε
ελληνικά φαγητά και διασκεδάσαμε πολύ. Είμαστε
ευγνώμονες στους καθηγη-

τές μας από τα βάθη της καρδιάς μας για
όλη τη φροντίδα και την προσοχή που μας
έδειξαν. Ο ενθουσιασμός της πόλης με γέμισε με ένα πρωτόγνωρο αίσθημα πάθους,
το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω μέχρι
και σήμερα.
Μετά από τρεις χορταστικές και γεμάτες
χαρά ημέρες, κατά την επιστροφή μας προς
την Αθήνα, επισκεφθήκαμε και τη μικρή
πόλη της Βέροιας. Δεν καθίσαμε πολύ εκεί,
αλλά ακόμα και στις δύο ώρες που είχαμε
στη διάθεσή μας οι καθηγητές μας προσπάθησαν να μας δείξουν όλα τα όμορφα μέρη
της πόλης.
Ηταν μια μικρή πόλη με όμορφα ποτάμια
και τόση βλάστηση που απλώς ευχόμουν
αυτές οι στιγμές να κρατήσουν για πάντα.

Το Θέατρο της Ενσωμάτωσης
Του ΝΑΤΖΆΦ ΣΑΜΠΊΡ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Ν

έοι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες έχουν
την ευκαιρία να μάθουν
για το θέατρο, να εκφράσουν τις ιδέες τους και να
μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Αυτό
είναι το Θέατρο της Ενσωμάτωσης, για
το οποίο είχα ξαναμιλήσει και στο έβδομο τεύχος. Ο Πέτρος Πιτσούνης είχε την
εξαιρετική ιδέα να φτιάξει ένα πρότζεκτ
για ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Με
αυτόν τον τρόπο νέοι από διαφορετικές
χώρες θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να μάθουν ο ένας
για την κουλτούρα του άλλου.
Στις 5 και 6 Μαΐου, οι ηθοποιοί της
Ενσωμάτωσης έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό, σε μια παράσταση στο θέατρο Αργώ, η οποία θεωρήθηκε άκρως
επιτυχημένη.
Μετά το τέλος της παράστασης πολλοί άνθρωποι μας βρήκαν για να μας
συγχαρούν και να μας πουν πόσο πολύ
τους άρεσε. Ηταν πολλοί εκείνοι που
ήθελαν να την ξαναδούν. Ο αυξημένος
αριθμός θεατών ήταν και ο λόγος που
τελικά δώσαμε δύο παραστάσεις.
Αρχικά σκηνοθέτης της παράστασης
ήταν ο Γιώργος Καλόξυλος, ο οποίος μας
έμαθε πολλά για το θέατρο. Κατά τη διάρκεια των προβών, για προσωπικούς λόγους, αναγκάστηκε να μας αφήσει αλλά
ακόμα θυμάμαι τα λόγια του, τα οποία
μου έδωσαν πολύ θάρρος. Μας έλεγε πως
ένας ηθοποιός γίνεται ηθοποιός όταν
πατά για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή
και ότι ένας ηθοποιός μπορεί να κάνει
τα πάντα. Ακόμα και αφού έφυγε, όλοι
οι ηθοποιοί τον θυμόμασταν με θέρμη.
Μετά την αποχώρησή του τη σκηνοθεσία ανέλαβε η Ζωή Σαντά, ψυχίατρος,
ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις με
την οποία δουλέψαμε στο έργο «Πάνω
Κάτω οι Ορνιθες» του Αριστοφάνη. Η
παράσταση παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και στο τέλος της ζήτησα να μας
παραχωρήσει μια συνέντευξη.
Νατζάφ: «Μίλησέ μας για τον εαυτό
σου. Πώς ασχολήθηκες με το θέατρο;»
Ζωή: «Οι γονείς μου αγαπούσαν
πολύ το θέατρο και επειδή δεν μπορούσαν να πληρώνουν νταντά για να με

προσέχει, με έπαιρναν πάντα μαζί τους
στις παραστάσεις. Ετσι, μπόρεσα να δω
από κοντά διάσημους Ελληνες ηθοποιούς, που πλέον αποτελούν την ιστορία
του ελληνικού θεάτρου αλλά είναι και
μεγάλο μέρος της κουλτούρας της χώρας. Νομίζω πως το θέατρο είναι στη
φύση μου, σαν ένα δεύτερο σπίτι για
μένα. Εκανα την πρώτη μου παράσταση
σε ηλικία μόλις 9 χρόνων. Το να είμαι
σκηνοθέτις σήμαινε πως είχα ανακαλύψει ένα νέο εκπληκτικό παιχνίδι και
σκηνοθέτησα για πρώτη φορά στα 11
μου. Σπούδασα στη Δραματική Σχολή
Δήλος και το 2004 πήρα το πτυχίο μου
στην υποκριτική από το υπουργείο Πολιτισμού. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ξεχωριστή σχολή για το θέατρο και

κάπως έτσι ξεκίνησα να παίζω και να
σκηνοθετώ επαγγελματικά. Στο Θέατρο
της Ενσωμάτωσης συνάντησα πολλούς
ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για το θέατρο. Αποφάσισα μάλιστα
να το ονομάσω "Νέα Ζώη", ένα καινούργιο δικό μου όνομα!»
Οπως λέει και η σκηνοθέτις, είναι
φυσικό να θέλει κάποιος να πει μια
ιστορία, είναι μια ανάγκη κάθε ανθρώπου. Το θέατρο δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη μουσική, τον χορό
ή τις εικαστικές τέχνες που μπορεί να
περιλαμβάνει. Τέλος, η γλώσσα δεν
αποτελεί εμπόδιο, καθώς στο Θέατρο
της Ενσωμάτωσης άνθρωποι από επτά
διαφορετικές χώρες έδωσαν δύο υπέροχες παραστάσεις.

School Trip to
Thessaloniki
Βy ALISHBA RAHIMI
SCHOOLS WERE FAR different in Afghanistan
than in Europe. You had to wear uniforms and
the teachers were so strict with the students. Υou
could get beaten by the teachers for not doing
your homework or if you failed any test. I assume
that the teachers here in Europe are more like
your friends. They don’t force you to fill up the
notebooks and cram them.
It wasn’t too long that we came to this school,
the second highschool of Drapetsona. We were
freshmen, so I was really touched when I heard
that the school administration had decided to
take me and my brother to Thessaloniki, along
with the Greek students, on a four day trip. It was
my first trip with school. I didn’t have any idea
how it was going to be. Since I am a refugee, it
was unexpected! My heart was bouncing with
excitement.
I can’t say how happy I was back then as
we were driving through the bustling city of
Thessaloniki. I explored many beautiful and
historical places, where I got acquainted with
“Alexander the Great” and much more with
Greece. The group of our friends translated
everything they thought that it would interest
us. We had Greek food and a lot of fun. We
are grateful to our teachers from the bottom
of our hearts for their care and attention. The
excitement of the city inflamed me with a
passion I had never known before and which I
cannot explain to this day.
After three fulfilling and extremely joyful
days, on our way back to Athens, we also visited
the small city of Veria. It was only for a short
time but, in just a couple of hours, our teachers
tried to give us a tour of every beautiful place in
the city. It was a small city with beautiful rivers
and so much greenery, I was just wishing that
these moments would last forever.

(ΜΈΡΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ)

ﺩﻟﭼﺳپ ﺭﮨﯽ۔ ﺍﻭﺭ ڈﺍﺋﻳﺭﻳﮑﮢﺭ ﺯﻭﺋﯽ ﺳﺎﻧﺩﺍ ﺳﮯ ﻣﻳں
ﻧﮯ ﺍﻳﮏ ﺍﻧﮢﺭﻭﻳﻭ ﺑﻬﯽ ﻟﻳﺎ۔
ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﺯﻭﺋﯽ ﺳﺎﻧﺩﺍ
 ﺍﻳﮑﮢﺭﻳﺱ ﺍﻭﺭ ﺗﻬﻳﮢﺭ،ﺯﻭﺋﯽ ﺳﺎﻧﺩﺍ ﺍﻳﮏ ﺳﺎﺋﮑﻳﮢﺭﺳٹ
ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﮨﮯ۔ ﺍﻧﮑﺎ ﺗﺎﺫﻩ ﺗﺭﻳﻥ ﮐﺎﻡ ﺍﺭﻳﺳﺗﻭﻓﺎﻧﺱ ﮐﯽ
ﻁﺭﻑ ﺳﮯ " ﭘﺭﻧﺩے " ﮨﮯ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺁﻑ ﺍﻧﮢﻳﮕﺭﻳﺷﻥ
 ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻝ ﮐﺭ ﺟﻭ ﮐﺎﻡ،ﭘﺭﻭﺟﻳﮑٹ ﮐﻳﻠﺋﮯ
ﮨﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﭘﺳﻧﺩ ﮨﻭ ﺍﺳﮯ ﮐﺭﻧﮯ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﻧﺎ
ﺁﺳﺎﻥ ﮨﮯ۔
ﻣﻳﺭے ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻳﮏ ﻋﻅﻳﻡ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺟﺭ ﺗﻬﮯ ﻟﻳﮑﻥ ﺟﺏ
ﻣﻳں ﭘﻳﺩﺍ ﮨﻭﺋﯽ ﺍﻧﮑﮯ ﭘﺎﺱ ﮐﻭﺋﯽ ﻧﻳﻧﯽ ﻧﮩﯽ ﺗﻬﯽ ﺟﻭ
ﮐہ ﻣﻳﺭی ﺩﻳﮑﻬ ﺑﺎﻝ ﮐﺭﺳﮑﮯ ﺍﺳﯽ ﻁﺭﺡ ﻭﻩ ﻣﺟﻬﮯ
،ﮨﺭ ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺭﮨﮯ
ﻣﻳﺭے ﭘﺎﺱ ﻣﺷﮩﻭﺭ ﺍﻭﺭ ﺑڑے ﺍﻳﮑﮢﺭﻭں ﮐﯽ
ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﺩﻳﮑﻬﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﺗﻬﺎ ﺟﻭ ﮐہ ﺍﺏ ﺍﻳﮏ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﮨﺳﮢﺭی ﮐﺎ ﺍﻳﮏ ﺣﺻہ ﮨﮯﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻠﭼﺭ ﺑﻬﯽ ﺑﻥ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺟﻬﮯ ﻟﮕﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﻳں ﮐﮩہ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﻭں ﮐہ ﺗﻬﻳﮢﺭ
ﻣﻳﺭے ﻟﺋﻳﮯ ﻧﻳﭼﺭﻝ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﻳﺭے ﺩﻭﺳﺭے ﮔﻬﺭ
ﺟﻳﺳﺎ ﺑﻬﯽ۔
ﻣﻳﺭی ﭘﮩﻠﯽ ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﺍﻳﮏ ﺷﻭﻗﻳﺎ ﺗﻬﯽ ﺟﺏ ﻣﻳں
ﻧﻭ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔
ﻣﻳﺭے ﻟﺋﻳﮯ ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻁﻠﺏ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻳں
ﺍﻳﮏ ﺣﻳﺭﺕ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﻧﻳﺎ ﮐﻬﻳﻝ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﮐﺭﻭں۔
ﺟﺏ ﻣﻳں ﮔﻳﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﻳں ﻧﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﭘﮩﻠﯽ
ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﮐﯽ ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﻧﮓ ﮐﯽ۔
" ﻣﻳںDelos Drama School" ﻣﻳں ﻧﮯ
 ﻣﻳں "ﮔﺭﻳﮏ ﻣﻧﺳﮢﺭی ﺁﻑ2004 ﭘڑﻫﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺍﻭﺭ
ﮐﻠﭼﺭ" ﺍﻳﮑﮢﻧﮓ ﮐﺎ ﺍﻳﮏ ڈﭘﻠﻭﻣہ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﻳﺎ۔ ﺍﺱ
ﻭﻗﺕ ﺗﻬﻳﮢﺭ ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﮐﺎ ﺍﻟﻳﺣﺩﻩ ﺳﮑﻭﻝ ﻧﮩﻳں ﺗﻬﺎ ﺍﻭﺭ
ﺗﺏ ﺳﮯ ﻣﻳں ﭘﻳﺷہ ﻭﺭﺍﻧہ ﺍﻳﮑﮢﻧﮓ ﺍﻭﺭ ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﻧﮓ
ﮐﺭ ﺭﮨﯽ ﮨﻭں۔
ﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﺳﮯ ﻣﻼ ﺟﻭ ﮐہ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﻣﻳں
ﺑڑی ﺩﻝ ﭼﺳﭘﯽ ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﮐﻭ ﺍﻳﮏ ﻧﺋﯽ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﻬﯽ ﺩﻳﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں
ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﺯﻭﺋﯽ ﺳﺎﻧﺩﺍ ﮐﺎ ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﻗﺩﺭﺗﯽ ﮨﮯ
،ﮐہ ﮨﺭ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮐﻭﺋﯽ ﻧہ ﮐﻭﺋﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﺗﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺗﺎ ﮨﮯ
ﻳہ ﺍﻳﮏ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﮐﯽ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﮨﮯ۔ ﺍﻭﺭ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﮨﯽ
ﺍﻳﮏ ﺍﻳﺳﺎ ﺭﺳﺗہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺭ ﮐﻭﺋﯽ ﺍﭘﻧﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﺗﺎ
ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﮔﺭ ﭼہ ﻳہ ﮐﭼﻬ ﻓﻧﻭﻥ ﻣﻳں ﺑﺎﻧﮢﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﻭ
 ﺑﺻﺭی ﻓﻧﻭﻥ ( ﺍﻭﺭ، ڈﺍﻧﺱ،ﺟﻳﺳﮯ ) ﻣﻳﻭﺯک
 ﺟﻳﺳﺎ ﮐہ،ﺗﻬﻳﮢﺭ ﻣﻳں ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﮏ ﺑﻭﺟﻬ ﻧﮩﻳں ﮨﮯ
ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺁﻑ ﺍﻧﮢﻳﮕﺭﻳﺷﻥ ﻣﻳں ﺳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ

ﻟﻭﮔﻭں ﻧﮯ ﺩﻭ ﺷﺎﻧﺩﺍﺭ ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﮔﻳﺎں ﺩﮐﻬﺎﺋﻳں۔

ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺁﻑ ﺍﻧﮢﻳﮕﺭﻳﺷﻥ
ﻧﺟﻑ ﺷﺑﻳﺭ

 ﺟﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﻣﻳں،ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺁﻑ ﺍﻧﮢﻳﮕﺭﻳﺷﻥ
ﺳﺎﺗﻭﻳں ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﻣﻳں ﻟﮑﻬ ﭼﮑﺎ ﮨﻭں ﮐہ ﻳہ ﺗﻬﻳﮢﺭﻳﮑﻝ
ﭘﺭﻭﺟﻳﮑٹ ﺟﻭ ﮐہ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻬﺭ ﮐﮯ ﮐﺳﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﻠﭼﺭ
ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﻭ ﺍﻧﮑﮯ
ﺧﻳﺎﻻﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮑﮯ ﺗﺟﺭﺑﺎﺕ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺗﻬﻳﮢﺭ
ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﭘﻳﮢﺭﻭﺱ ﭘﻳﭼﻭﻧﻳﺱ ﮐﺎ ﺩﻧﻳﺎ ﺑﻬﺭ ﮐﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﮐﻭ ﺍﻳﮏ
ﺳﺎﺗﻬ ﻣﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﺋﮯ ﺍﻳﮏ ﺗﻬﻳﮢﺭﻳﮑﻝ ﭘﺭﻭﺟﻳﮑٹ
ﮐﻭ ﺗﻳﺎﺭ ﮐﺭﻧﺎ ﺍﻳﮏ ﺑﮩﺕ ﮨﯽ ﺍﭼﻬﺎ ﺧﻳﺎﻝ ﺗﻬﺎ۔
ﺟﺱ ﻣﻳں ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ
ﻟﻭگ ﺍﻳﮏ ﺩﻭﺳﺭے ﺳﮯ ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں
ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ ﺩﻭﺳﺭے ﮐﺎ ﮐﻠﭼﺭ ﺟﺎﻥ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔
 ﻣﺋﯽ ﮐﮯ ﺩﻥ ﮨﻣﺎﺭی ﺁﺭﻏﻭ6-5 ﮨﻔﺗہ ﺍﻭﺭ ﺍﺗﻭﺍﺭ
ﺗﻬﻳﮢﺭ ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﮐﺎﻣﻳﺎﺏ ﺗﺭﻳﻥ ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﮨﻭﺋﯽ
ﺟﺱ ﻣﻳں ﺗﻬﻳﮢﺭ ﺁﻑ ﺍﻧﮢﻳﮕﺭﻳﺷﻥ ﮐﮯ ﺍﻳﮑﮢﺭﻭں ﻧﮯ
ﺑﻬﺭﭘﻭﺭ ﻋﻣﺩﻩ ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﮔﯽ ﺩﮐﻬﺎﺋﯽ۔
ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﮨﻣﺎﺭی ﺑﮩﺕ ﺳﮯ ﻟﻭﮔﻭں ﺳﮯ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮨﻭﺋﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﮐﻬﻳﻝ ﺑﮩﺕ ﭘﺳﻧﺩ
ﮐﻳﺎ۔ ﺍﻭڈﻳﻧﺱ ﮐﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﮨﻣﺎﺭے
ﮐﻬﻳﻝ ﮐﯽ ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﺩﻭ ﺩﻥ ﺗﮏ ﭼﻠﺗﯽ ﺭﮨﯽ۔ ﺍﻭﺭ
ﻣﺟﻬﮯ ﮐﭼﻬ ﻟﻭگ ﺍﻳﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﻠﮯ ﺟﻭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﮐﻬﻳﻝ
ﺍﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﭘﻬﺭ ﺳﮯ ﺩﻳﮑﻬﻧﮯ ﻣﻳں ﺩﻝ ﭼﺳﭘﯽ ﺭﮐﻬﺗﮯ
ﺍﻭﺭ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺗﻬﮯ۔
ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﻳﻭﺭﻏﻭﺱ ﮐﺎﻟﻭﮐﺳﻳﻠﻭﺱ۔
 ﺟﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﺍﻳﮑﮢﻧﮓ ﮐﮯ،ڈﺍﺋﺭﻳﮑﮢﺭ ﻳﻭﺭﻏﻭﺱ
ﺑﺎﺭے ﻣﻳں ﮨﻣﻳں ﺑﮩﺕ ﮐﭼﻬ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﺍﻭﺭ ﺑﮩﺕ ﺍﭼﻬﯽ
ﺑﺎﺗﻳں ﺑﻬﯽ ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﮐﻭ ﻣﻠﻳں۔
ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻣﺎﺭی ﺭﻳﮩﺭﺳﻠﻭں ﮐﮯ ﺩﺭﻣﻳﺎﻥ ﮐﭼﻬ ﭘﺭﺳﻧﻝ
ﻣﺳﺎﺋﻝ ﮐﯽ ﻭﺟہ ﺳﮯ ﻭﻩ ﮨﻣﻳں ﭼﻬﻭڑ ﮐﺭ ﭼﻠﮯ
ﮔﺋﮯ۔
 ﺟﺱ ﺑﺎﺕ،ﻟﻳﮑﻥ ﺍﻧﮑﯽ ﺍﻳﮏ ﺑﺎﺕ ﻣﺟﻬﮯ ﺁﺝ ﺑﻬﯽ ﻳﺎﺩ
 ﺍﻧﮩﻭں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ،ﻧﮯ ﻣﻳﺭی ﮨﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺿﺎﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﯽ
ﮐہ ﺍﻳﮏ ﺍﻳﮑﮢﺭ ﺗﺏ ﮨﯽ ﺍﻳﮑﮢﺭ ﺑﻥ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺏ ﻭﻩ
ﺍﭘﻧﺎ ﭘﮩﻼ ﻗﺩﻡ ﺗﻬﻳﮢﺭ ﻣﻳں ﺭﮐﻬﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ ﺍﻳﮑﮢﺭ
ﮐﭼﻬ ﺑﻬﯽ ﮐﺭ ﺳﮑﺗﺎ ﻳﮯ۔
ﺍﻧﮑﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺩ ﺳﺏ ﺍﻳﮑﮢﺭﻭں ﻧﮯ
ﺍﻧﮩﻳں ﺑﮩﺕ ﻳﺎﺩ ﮐﻳﺎ۔
ﺍﻭﺭ ﭘﻬﺭ ﮨﻣﺎﺭی ﻧﺋﯽ ڈﺍﺋﻳﺭﻳﮑﮢﺭ ﺯﻭﺋﯽ ﺳﺎﻧﺩﺍ ﻧﮯ
ﮨﻣﻳں ﻟﻳڈ ﮐﺭﻧﺎ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻳﺎ ﺟﺱ ﮐﮯ ﻧﺗﻳﺟﮯ ﻣﻳں
ﭘﺭﻓﻭﺭﻣﻧﺱ ﮐﮯ ﺩﻥ ﮨﻣﺎﺭی ﮐﺎﺭﮐﺭﺩﮔﯽ ﺑﮩﺕ

