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سرمقاله

ــا و  ــای تفاوت ه ــه ج ــتراک ها ب ــر اش ــد ب ــردن« و تاکی ــل ک »وص
ــیان  ــی پارس ــز فرهنگ ــدازی مرک ــتون راه ان ــن س ــا، مهم تری تمایز ه
نیویــورک بــوده و هســت. آنچــه مــا بــه دنبــال اش بودیــم و هســتیم، 
پــل زدن میــان اختالف هــا از طریــق گــره زدن اشــتراک ها بــه هــم 
ــه دارد  ــا و ریش ــدر غن ــران آنق ــالت ای ــدن ف ــگ و تم ــت. فرهن اس
ــی و  ــذت هم گرای ــد و ل ــا باش ــده قلب ه ــک کنن ــد نزدی ــه بتوان ک
توانمنــدی را بــرای همــه بــه ارمغــان بیــاورد، حــال، چــه مرزهــای 
ــا مابیــن قطعه هــای ایــن آیینــه مزییــن، خــط کشــی هایی  جغرافی
بــا نام هــای متفــاوت ایجــاد کــرده باشــد و یــا خیــر. شــاید مرزهــا 
بــه یکــی نــام ایرانــی داده، بــه دیگــری افغانســتانی و بــه آن یکــی 
تاجیکســتانی. شــاید یکــی زبــان اش را بــا الفبــای فارســی می نویســد 
و دیگــری بــا الفبــای ســرلیک. شــاید یکــی مذهــب اش شــیعه اســت 
و دیگــری ســنی. و یکــی آییــن زرتشــت را پــاس مــی دارد و دیگــری 
ــه اش  ــی لهج ــاید یک ــم ش ــاز ه ــت. و ب ــر اس ــی پیامب ــرو موس پی
ــان اش  غلظــت بیشــتری دارد و آن دیگــری کلمــات خارجــی در زب
جــا افتاده تــر. امــا هــر چــه هســت، بــا هــر رنــگ و لهجــه و کالمــی، 
ــراث  ــه ها و می ــه آن ریش ــد ک ــر برآورده ان ــه س ــک ریش ــه از ی هم
ــه اشــکال مختلــف در کــردار و رفتــار و باورهــای مــا  هنــوز هــم ب

ــد.  ــدا می کنن ــور پی ــروز و ظه ب

ــی  ــتراک های فراوان ــا اش ــگ م ــان و فرهن ــنت ها، زب ــنواره ها، س جش
دارد کــه هــر کــدام بــه نوعــی زیبایــی خــاص خــود را دارنــد. شــاید 
ــره را  ــن پیک ــدام از اجــزای ای ــر ک ــخ و سرنوشــت، ه سیاســت، تاری
تکــه تکــه کــرده باشــد، امــا فرهنــگ و زبــان و ســنت هنــوز پیونــد 

دهنــده آنهاســت. 

مرکــز فرهنگــی پارســیان نیویــورک هــم بــرای همــه آن هایــی اســت 
کــه در ایــن بــاور هم گرایانــه بــا مــا اشــتراک نظــر دارنــد. مجلــه ای 
کــه امــروز اولیــن شــماره اش را در دســت داریــد، وســیله ای خواهــد 
ــی و  ــن راه از همراه ــیر. در ای ــن مس ــدم زدن در ای ــرای ق ــود ب ب
مشــارکت تــک تــک شــما اســتقبال می کنیــم و امیدواریــم کــه ایــن 
ــه  ــه ب ــه در آن ن ــد ک ــتمری باش ــای مس ــدم از قدم ه ــن ق گام اولی
ــا  ــادل نظره ــترکات و تب ــه مش ــه ب ــا، ک ــالف نظره ــا و اخت تفاوت ه
بیشــتر توجــه نشــان دهیــم و اگــر هــم تفــاوت و اختالفــی داریــم، 
ــا رویــی گشــاده پذیــرای هــم باشــیم و بــدون تعصــب یکدیگــر را  ب

بشــنویم و از هــم بیاموزیــم، کــه آموختــن را انتهایــی نیســت.

آمده ایم برای وصل

ــی زبان در  ــدر فارس ــاعر گرانق ــن ش ــا جالل الدی موالن
داســتان موســی و شــبان اش در مثنــوی معنــوی، پــس 
ــای  ــاز و نوازش ه ــا و ن ــی خیال پردازی ه ــه موس از آنک
ــبان  ــد، و ش ــس می زن ــاب پ ــا عت ــبان را ب ــد ش خداون
نیــز غــم زده ســر بــه بیابــان می نهــد، از زبــان خــدا به 
شــماتت موســی می پــردازد و خطــاب بــه او می گویــد: 
ــل  ــرای فص ــی ب ــدی، ن ــردن آم ــل ک ــرای وص ــو ب »ت

کــردن آمــدی.«
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دغدغه
فــردی  بــه  منحصــر  تجربــه  مهاجــرت 
ــت  ــق نیس ــار مطل ــن انحص ــه ای ــت. البت اس
و تجربه هــای زیــادی هــم هســتند کــه 
بــرای افــراد مختلــف، رونــد مشــابهی را طــی 
ــر از گاهــی  ــا ه ــد همــه م ــد. بی تردی می کن
تــازه ای  و تجربه هــای  درگیــر دغدغه هــا 
ــی  ــا خال ــان آن ه ــه بی ــویم ک ــده و می ش ش

ــت.  ــف نیس از لط
از ایــن بــه بعــد در ایــن صفحــه از دغدغه هــا 
و تجربه هایــی خواهیــم نوشــت کــه هــم بــه 
عنــوان یــک مهاجــر بــا آن درگیــر بوده ایــم 
ــک شــهروند. از انتشــار  ــوان ی ــه عن و هــم ب
ــز  ــما نی ــای ش ــا ودغدغه ه ــرح دیدگاه ه و ط

در ایــن صفحــه اســتقبال می کنیــم. 
ــورد  ــد دارم در م ــت قص ــن فرص در ای
ــه در  ــی ام ک ــای قدیم ــی از دغدغه ه یک
دوران مهاجــرت عمــق بیشــتری یافــت 
ــه  ــه، دغدغ ــن دغدغ ــاید ای بنویســم. ش

شــما هــم باشــد.
رســانه های  کــه  امــروز  دنیــای  در 
ــه  ــتری ب ــان بیش ــت  بی ــی فرص اجتماع
ــا ایــن  همــه داده، شــما هــم احتمــاال ب
انتقــاد و یــا طعنــه مواجــه شــده اید کــه 
ــردی؟  ــتفاده ک ــالن واژه اس ــرا از ف »چ

ــت!« ــی اس ــن واژه عرب ای
ایــن مــوج عربی زدایــی از زبــان فارســی 
سال هاســت کــه شــکل گرفتــه و هــر از 
گاهــی بــه بهانــه ای اوج می گیــرد. متاســفانه 
در بســیاری از مــوارد نیــز رنــگ و بــوی 
تعصــب به خــود می گیــرد کــه ریشــه در 

دارد. تاریخــی  کینه هــای  و  اختالف هــا 
ــول  ــه ق ــا ب ــی ی ــان فارس ــی از زب عربی زدای
مشــخصه  از  گوشــه ای  پارســی،  برخــی 
کالن تــر، »عرب ســتیزی« اســت کــه در 
یــا  و  آگاهانــه  ایرانیــان  مــا  از  بســیاری 

ناآگاهانــه رســوخ کــرده اســت. 
برخــی آن را بــه مذهــب و دیــن ارتبــاط داده 
و دلخوری هــا و آســیب های ناشــی از باورهــا 
و عملکرد هایــی کــه بــه نــام مذهــب و دیــن 
ــن  ــران زمی ــان ای ــه مردم ــخ ب در طــول تاری
ــاز  تحمیــل شــده را دلیــل آن می داننــد. و ب

عربی زدایی
فارسی؟ از   

هــم متاســفانه، بســیاری از چنیــن رفتارهایــی 
رنــگ تحقیــر و »خودبرتربینــی« هــم بــه 
همــراه دارد کــه نبایــد در قــرن بیســت و یکــم 

جایــی داشــته باشــد.
ــای  ــی از پایه ه ــان یک ــه زب ــت ک ــت اس درس
اصلــی هویــت هــر ملتــی اســت، امــا آیــا ورود 
و پذیــرش برخــی کلمــات و گاهــی هــم برخــی 
ــور  ــر، بط ــای دیگ ــتوری زبان ه ــد دس از قواع
قطــع ســبب سســت شــدن ایــن پایــه هویتــی 

می شــود؟
زبــان جــدا از اینکــه پایــه هویت اســت، وســیله 
ــت.  ــم اس ــتان ه ــده بس ــف و ب ــان و توصی بی
ــی  ــش مهم ــه بخ ــت ک ــن اس ــر از ای ــر غی مگ
ــرای  ــراث گذشــتگان ب ــوان می ــه عن از آنچــه ب

مــا باقــی مانــده، از طریــق بهره گیــری از زبــان 
بــرای ثبــت و ضبــط روایت هــا، تجربه هــا، 
رویدادهــا، افســانه ها و رویاهــای نســل های 

ــوده؟ پیشــین ب
آیــا آنچــه از فردوســی بــرای مــا به جــا مانــده، 
ارزش بیشــتری از آنچــه موالنــا و حافــظ و 
ســعدی بــه جــای گذاشــته اند دارد، چــون 
ــت و  ــی داش ــه پارسی نویس ــرار ب ــی اص فردوس

ــرد؟!  ــیار ب ــای بس ــی بهره ه ــظ از عرب حاف
البتــه برخــی اشــکاالت بــه نحــوه کاربــرد 
ــای  ــان فارســی، همچــون ترکیب ه ــتور زب دس
ــد  ــت. مانن ــات، وارد اس ــی کلم ــت برخ نادرس
اســتفاده کــردن از حــروف نشــانه جمــع عربــی 
در ترکیــب بــا کلمــات فارســی، در حالــی کــه 
ــع را  ــانه جم ــروف نش ــی ح ــان فارس ــود زب خ
داراســت. و یــا مــوارد مشــابه این چنینــی. 

ــی  ــه عرب ــه ریش ــات ک ــیاری از کلم ــا بس ام
ــه در فارســی اســتفاده  ــد و قرن هاســت ک دارن
ــکاالت  ــن اش ــب ای ــد در قال ــوند را نبای می ش
گنجانــد. اگــر بــدون تعصــب بــه موضــوع نــگاه 
کنیــم، ورود بســیاری از کلمــات بــا ریشــه 
ــان  ــای زب ــه غن ــی ب ــان فارس ــه زب ــی ب عرب

ــت.  ــزوده اس ــی اف فارس
اگــر بــه زبــان مرســوم فارســی دری نیــز 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــی متوج ــه راحت ــم ب بنگری
کلمــات غیرفارســی در آن زبــان بیــش از زبــان 
فارســی اســت کــه در ایــران گویــش می شــود. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در دنیــای امــروز زبــان 

وســیله ارتبــاط اســت. 
در دنیایــی کــه هم زیســتی و بــا هم بــودن 
زندگــی  مســالمت  بــا  کنارهــم  در  و 
کــردن، راه ســعادت را قابــل تحمل تــر 
کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد  می کنــد، 
تعصــب می توانــد روزنه هــا را مســدود و 
زندگــی را غیرقابــل تحمــل کنــد. در درون 
ــم،  ــارس داری ــم ف ــا ه ــران، م ــای ای مرزه
ــک  ــوچ و گیل ــرد و بل ــر و ک ــرک و ل ــم ت ه
ــن  ــه ای ــی را هم ــت مل ــرب. هوی ــم ع و ه
ــازند،  ــم می س ــار ه ــا در کن ــای زیب رنگ ه
ــری دادن  ــی و برت ــته کردن یک ــه برجس ن

ــری.  ــذف دیگ ــر و ح ــی و تحقی ــه بخش ب
قــرار  اگــر  فارســی،  زبــان  عربی زدایــی در 
ــر عرب ســتیزی باشــد، مســیر  اســت مبتنــی ب
درســتی بــرای حفــظ هویــت ملــی و زبــان بــه 
ــت. ــی آن نیس ــای اصل ــی از پایه ه ــوان یک عن

ایــن دغدغــه ای اســت کــه سال هاســت ذهــن 
ــم  ــوع ه ــن موض ــه ای ــرده، و ب ــر ک ــرا درگی م
ــر  ــن نظ ــا ای ــیاری ب ــه بس ــتم ک ــف هس واق
موافــق نیســتند. امــا مفیــد خواهــد بــود 
کــه یکدیگــر را بشــنویم و فرصــت تبــادل 
ــنیدن و  ــیم. از ش ــل باش ــم قائ ــرای ه ــر ب نظ
ــن  ــف در ای ــق و مخال ــای مواف ــدن نظره خوان
زمینــه اســتقبال می کنــم، کــه »تبــادل نظــر« 
ــل  ــه نســبت »تقاب ــری ب همیشــه حاصــل بهت

ــت. ــد داش ــی خواه ــر« در پ نظ
ــان  ــا در می ــا م ــان را ب ــرات و دغدغه های ت نظ

بگذاریــد. 

روزهب میرارباهیمی
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ــال  ــیدن س ــود؛ فرارس ــتم ب ــرن بیس ــذر از ق ــاب گ ــا در تب وت دنی
ــه  ــاعتی ب ــه س ــوز دو س ــم. هن ــت ویک ــرن بیس ــاز ق ۲۰۰۰ و آغ
نیمــه شــب مانــده بــود کــه ناگهــان صداهــای دهشــتناکی از شــهر 
ــا؟  ــز کودت ــد ج ــت باش ــری می توانس ــز دیگ ــه چی ــت! چ برخاس
ــک ، صــدای  ــلیک تان ــار مسلســل و ش ــد صــدای رگب درســت مانن
شــلیک و انفجــار هــم هرلحظــه بیش تــر و بیش تــر می شــد. 

ــه  ــود ب ــک ب ــاختمان بســیار نزدی ــدم؛ س ــزی نمی دی از پنجــره چی
ــز  ــه مرک ــت ب ــگار پش ــا ان ــن، ام ــت اوکرای ــف، پایتخ ــز کی ی مرک
ــه  ــن رو ب ــی م ــان نقل ــای آپارتم ــم؛ پنجره ه ــتاده باش ــهر ایس ش

ــد. ــاز می ش ــر ب ــوی دیگ س
ــگ زد و  ــی زن ــنایان اوکراین ــی از تازه آش ــرودار، یک ــن گی در همی
ــا شــور و هیجــان از مــن  ــده ام، ب ــه مان هنگامی کــه دانســت در خان
می خواســت کــه در خیابــان بــه او و دوســتانش بپیوندم! ســروصداها 
هــم صــدای ترقــه و آتش بــازی بــود بــرای فرارســیدن ســال ۲۰۰۰ 
و شــادمانی و جشــن ســال نــو! ایــن نخســتین رویارویــی مــن بــود 

بــا ســال نــو میــالدی در بیــرون از ســرزمین مــادری.
نخســتین نــوروز پــس از طالبــان را بــا افغانســتانی ها در افغانســتان 
ــم  ــوروز، ه ــم ن ــرده ام و ه ــی ک ــتان زندگ ــده ام، در تاجیکس گذران
ــرون  ــوده ام، در بی ــا ب ــان آن ه ــالدی را در می ــو می ــال ن جشــن س
ــا  ــالدی را ب ــو می ــال ن ــوروز و س ــد ن ــن و چن ــم چندی ــا ه ازمرزه
ــم  ــا باه ــگار افغانســتانی و تاجیکســتانی در اروپ ــکاران روزنامه ن هم
آمریــکا  در  سالی ســت  چنــد  هــم  حــاال  و  ازســرگذرانیده ایم 
مانــدگار شــده ام، پــس شــاید بتوانــم در بــاره ی کریســمس و ژانویــه 
و نــوروز، از حــس و حــال خــودم و نیــز مردمــان ایــران و افغانســتان 

و تاجیکســتان بگویــم؛ از همانندی هــا و تفاوت هــا.
بــرای مــا ایرانی هــا و افغانســتانی ها کــه ســال را بــا نــوروز و بهــار نــو 
می کنیــم، گــردش ســال و تقویــم در بیــرون از مرزهــای ســرزمین 

ــا  ــتین بار ب ــادری، نخس م
همــراه  دوگانــه  حســی 
ایــن  شــاید  و  اســت 
ســال های  دوگانگــی 
بمانــد؛  مــا  بــا  ســال 
ــم  ــه می دانی ــس این ک ح
این ســوی مرزهــای مــا 
ســال دارد نــو می شــود 
ــم  ــن تقوی ــا همی ــا ب و م
امــا  می کنیــم،  زندگــی 
ــه  ــت و هرچ ــه هس هرچ
رنــگ  برای مــان  باشــد، 
و بــوی بهــار و نــوروز را 

ــدارد.  ــه ن ــدارد ک ن
در میــان ما پارســی گویان، 
ــه چندیــن  ــا ک تاجیک ه

ــالدی  ــو می ــه جشــن ســال ن دهــه اســت از دوران شــوروی، ب
نیــز خوگرفته انــد، درکنــار جشــن نــوروز کــه برای شــان 
ــر از  ــم زودت ــتانی ها ه ــم افغانس ــا به گمان ــود دارد، ام ــای خ ج
ایرانی هــای مهاجــر بــا جشــن ســال نــو میــالدی در بیــرون از 

ــد. ــار بیاین ــد کن ــا می توانن مرزه
در سرتاســر آســیای میانــه؛ در افغانســتان، ســمرقند و بخــارا در 
ازبکســتان کنونــی و نیــز در تاجیکســتان و حتــا در قزاقســتان و 
ــوروز، جشــنی دسته جمعی ســت؛ یعنــی  قرقیزســتان، جشــن ن
ــد  ــرون می آین ــه بی ــردم از خان ــن، م ــتین روز فروردی در نخس
ــریف،  ــل، مزارش ــوند؛ در کاب ــع می ش ــی جم ــی در جای و همگ
ســمرقند و... امــا بــرای ایرانی هــا، تحویــل ســال یعنــی؛ بــودن 
در خانــه و پــای ســفره ی هفــت ســین و حــس نــو شــدن همــه 

حس خوب نو شدن

علیرضا کرمانی

ویژه
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چیــز در در ســاعت و دقیقــه و ثانیــه ی اعــالم شــده و نــوای ســرنا 
و بعــد روبوســی و دیدوبازدیــد خویشــان و دوســتان و... 

طبیعــت   دامــان  در  ایرانیــان  اگرچــه  هــم  را  ســیزده به در 
ــتان  ــروه دوس ــا گ ــواده ی ــا خان ــس ب ــر ک ــا ه ــد، ام می گذرانن
خــودش بــه جایــی و گوشــه ی سرســبزی پنــاه می بــرد. در دیگــر 
ســرزمین های پارســی گوی و در سرتاســر آســیای میانــه، در 
ــه  ــود و هلهل ــواده می ش ــک خان ــهر ی ــه ی ش ــوروز هم ــن ن چش
ــو  ــال ن ــن س ــد جش ــت مانن ــت؛ درس ــی دسته جمعی س و پایکوب

میــالدی در بیش تــر ســرزمین های غربــی.
ــتان،  ــتان و تاجیکس ــا افغانس ــران ی ــی در ای ــنت جمع ــن از س ای
ــرون از  ــی گویان در بی ــا پارس ــک م ــک ت ــس ت ــاره ی ح ــا درب ام
ســرزمین مــادری، تنهــا می تــوان گفــت کــه بســتگی بــه حــس 

و حــال هــر کــس دارد و هــر کــس هــم حــس و حــال خــودش 
را دارد؛ یکــی زودتــر بــا ســزمین و مردمــان تــازه خــو می گیــرد، 

ــر. یکــی دیرت
شــاید بــرای بســیاری هــم این گونــه باشــد؛ درســت ماننــد خــود 
ــن و  ــا در جش ــای دنی ــی را در هرکج ــرگاه مردمان ــه ه ــن ک م
شــادمانی ببینیــم، مــا هــم شــادمان می شــویم و شــریک جشــن 
مردمــان. جشــن ســال نــو میــالدی هــم همیــن حــس را برایمــان 
دارد؛ آدم هــای بســیاری کــه در ایــن ســر دنیــا دوروبرمــان 
ــت  ــت و بخ ــال و رخ ــال و ح ــه س ــد ک ــس می کنن ــتند، ح هس
ــم؛  ــدا می کنی ــس را پی ــن ح ــم همی ــا ه ــود و م ــو می ش دارد ن

ــو شــدن! حــس خــوب ن
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ســوِت پایــان بــازی دوســتانه ایــران و روســیه در ابوظبی، ســوِت آغاز 
ــرمربی  ــود. س ــم ب ــران ه ــی ای ــی روش در تیم مل ــوس  ک دوران کارل
ســابق تیم ملــی پرتغــال کــه پــس از ناکامــی تیــم افشــین قطبــی 
در جــام ملت هــای ۲۰۱۱ قطــر، در لیســت نامزدهــای تصــدی 
ســکان تیــم ملــی ایــران بــود، بــه لحظــه ی تصمیــم نزدیــک شــده 

بــود.

کارلــوس مانوئــل بریتــو لئــال کــی روش کــه دســتیاری ســرآلکس 
فرگوســن در منچســتریونایتد و مربی گــری رئــال مادریــد را در 
ــم ســفر  ــران ه ــه ته ــی، ب ــم نهای ــش از تصمی ــه داشــت، پی کارنام

ــد. ــد کن ــران بازدی ــات و پایتخــت ای ــا از امکان ــود ت ــرده ب ک

تماشــای بــازی دوســتانه ی تیم ملــی ایــران بــا روســیه در ابوظبــی، 
آخریــن پــازل تصمیم گیــری او بــود. امــا بــرای یــک »غریبــه« تنهــا 
مســایل »فوتبالــی« بــرای تصمیم گیــری کفایــت نمی کــرد؛ فضــای 
ــات  ــران انتخاب ــر بح ــان درگی ــران، همچن ــی ای ــی ـ اجتماع سیاس
ــران  ــوالت ای ــت تح ــا دق ــان ب ــانه های جه ــود و رس ــال ۱۳۸۸ ب س

را زیــر نظــر داشــتند.

تنهــا چنــد روز پــس از ۲۰ بهمــن ۱۳۸۹ کــه دیــدار ایــران و 
ــه  ــران ب ــروزی ای ــری و پی ــا خلعتب ــک گل محمدرض ــا ت ــیه ب روس
پایــان رســید، تظاهــرات مخالفــان دولــت ایــران در شــهرهای 
ــن  ــوت دو ت ــه دع ــه ب ــی ک ــد. تظاهرات ــزار ش ــور برگ ــف کش مختل
ــا »انقــالب« مصــر  ــرای همبســتگی ب ــران »جنبش ســبز«، ب از رهب

ــر  ــت مص ــِر وق ــوری مادام العم ــنی مبارک - رئیس جمه ــه حس علی
ــه  ــان ب ــر توجــه جهانی ــه بار ِدیگ ــی ک ــود؛ تحول ــه ب - صــورت گرفت

ــرد. ــب ک ــران را جل ای

برداشــت »افکارعمومــی« دنیــا از ایــران، کشــوری درگیــر بی ثباتــی 
ــا  ــود ت ــی ب ــت کاف ــن برداش ــرد و همی ــته می ک ــران را برجس و بح
کارلــوس کــی روش کــه پــس از دیــدار ایــران و روســیه بــه پرتغــال 
ســفر کــرده بــود، بــا ارســال ایمیلــی بــه فدراســیون فوتبــال انصــراف 
خــود از مربی گــری تیم ملــی ایــران را بــه  دالیــل »شــخصی و 
ــا  خانوادگــی« اعــالم کنــد؛ تصمیمــی کــه چنــدان دوام نیــاورد و ب
تجدیــد نظــر او، بــه تصدی گــری ســکان تیــم  ملــی ایــران در تاریــخ 

۴ آوریــل ۲۰۱۱ انجامیــد.

ــود؛ کشــتی ای  ــران ب حــاال او ســکان داِر کشــتی غمگیــن فوتبــال ای
ــای  ــاحل جام ملت ه ــتن در س ــه گل نشس ــل از ب ــدی قب ــه چن ک
ــی  ــی ۲۰۱۰ آفریقای جنوب ــه جام جهان ــود ب ــزرِگ صع ــاکاِم ب قطــر، ن

هــم بــود.

ــا »خیلــی چیزهــا«  ــود ت ــی فوتبــال ایــران کــه آمــده ب مــرد پرتغال
ــود او  ــه خ ــر ب ــه تغیی ــد ک ــه ش ــی زود متوج ــد، خیل ــر ده را تغیی
تحمیــل خواهــد شــد. هیــچ چیــِز فوتبــال ایــران ســرجای اش نبــود، 
ــد. ســوت آغــاز  »ســرداران« فرماندهــان واقعــی فوتبــال شــده بودن
ــوز  ــا هن ــود، ام ــدن ب ــه ش ــتانه نواخت ــی در آس ــام جهان ــِن ج مارات
ــال »ســربازانی«  ــه دنب ــت. کــی روش ب کســی آن را جــدی نمی گرف

رویای مشترک 
داستان کارلوس کی روش و ایرانی ها

روزهب میرارباهیمی

مرد پرتغالی فوتبال ایران که آمده بود تا 
»خیلی چیزها« را تغییر دهد، خیلی زود متوجه 

شد که تغییر به خود او تحمیل خواهد شد.
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بــود کــه در کنــار او بــرای رویــای »فتحــی« تــازه بجنگنــد؛ فتــح 
ــل. ــی برزی ــهمیه ی جام جهان س

ــی  ــرای تیم مل ــازی ب ــازماندهی و ساختارس ــرای س ــای او ب تالش ه
کــم نتیجــه بــود و فرصت هــا هــر روز محدودتــر می شــد. کــی روش 
و هــواداران فوتبــال در ایــران، هــر دو یــک رویــا داشــتند و آن هــم 
حضــور در ســرزمینی کــه فوتبــال، روح و مذهــب جامعــه اش بــود؛ 

برزیــل. امــا چگونــه؟ بــا کــدام ابــزار؟

ــوپ و  ــه ت ــه زدن ب ــط ضرب ــر فق ــه دیگ ــت ک ــال سال هاس فوتب
ــه ســبکی  ــل ب ــا تبدی ــال دنی ــرای گل زدن نیســت. فوتب ــالش ب ت
ــه  ــم ب ــفه و عل ــه ی فلس ــان دو طرف ــت. اتوب ــده اس ــی ش از زندگ
ــف  ــای مختل ــرده و از جنبه ه ــدا ک ــز ورود پی ــال نی ــه فوتب عرص

بــه  متفــاوت  رویکردهــای  بــا 
می نگــرد. موضوعــات 

تئوری پــردازی  و  تألیــف  دیگــر 
مقوله هــای  فلســفه چینی  و 
ــت  ــال نیس ــرای فوتب ــی ب بی ربط
کــه ســال ها تنهــا بــه عنــوان 

ســرگرمی بــه آن نگریســته می شــد. فوتبــاِل روز دنیا، مربیــاِن مؤلِف 
ــون  ــی همچ ــای سرشناس ــت؛ نام ه ــده اس ــود دی ــه خ ــادی را ب زی
ــز ون گال،  ــر، لویی ــو، آرســن ونگ ــوزه مورینی آلکــس فرگوســن، خ
پــپ گوآردیــوال و نمونه هــای مشــابه دیگــر هر کــدام صاحــب 
ــا فلســفه ی خــاص خــود هســتند کــه کارنامه شــان  ســبک هایی ب

دانش اندوزی ســت. و  تجربــه  و  حاصــل ســال ها ممارســت 

ــد  ــازی می کن ــوری ب ــی مح ــا، فلســفه نقش ــروز دنی ــال ام در فوتب
ــه  ــال از باشــگاه داری گرفت ــود آن در همــه ی عرصه هــای فوتب و نب
ــت بازیکنــی، ماننــد رانندگــی در جاده هــا  ــا مربی گــری و در نهای ت

ــه ی  ــتن نقش ــت داش ــدون در دس ب
ــا  ــاالً« ب ــما »احتم ــت. ش ــیر اس مس
رانندگــی بــه مقصدتــان خواهیــد 
رســید )به فــرض مشــخص بــودن 
ــا در  ــه(، ام ــدون نقش ــا ب ــد ام مقص
ایــن فاصلــه »زمــان« و »انــرژی« 
هــدر  هــدف  بــدون  را  فراوانــی 
باشــگاه  یــک  اگــر  داد.  خواهیــد 
مشــخص  را  خــود  »فلســفه«ی 
نکــرده  باشــد، قــادر بــه تعییــن 
ــد  ــرمربی نخواه ــر و س ــح مدی صحی
بــود. اگــر یــک مربــی تکلیــف خــود 
را بــا فلســفه ی مربی گــری و اهــداف 
ــادر  خــود مشــخص نکــرده باشــد، ق
ــرای  ــی ب ــادی خوب ــود  ه ــد ب نخواه
بازیکنــان تیــم خــود باشــد. و از 
همــه مهم تــر، اگــر یــک بازیکــن 
ــا  ــق خــود را ب ــی درک و تطبی توانای

فلســفه ی ســرمربی نداشــته باشــد، عمــاًل عاملــی بــرای ناکامــی ایــن 
ــود. ــد ب ــره ای خواه ــه ی زنجی حلق

ــاور از  ــر ب فلســفه در فوتبــال، شــامل یــک رشــته اصــول مبتنــی ب
یــک طــرف و مجموعــه ای از اهــداف، از طــرف دیگــر اســت. مربیــاِن 
صاحــب ســبک طــی مراحلــی کــه حاصــل شــناخت و تجربــه اســت، 
ــا  ــم ب ــی روش ه ــوس  ک ــند. کارل ــود می رس ــفی خ ــول فلس ــه اص ب
کارنامــه ای مشــخص، بــه فضایــی آمــده بــود تــا فلســفه ی فوتبالــِی 
ــا ســازماندهِی  خــود را در بدنــه ی فوتبــال ایــران جــاری ســازد و ب
ارکاِن مختلــف بــه اهــداف خــود برســد. او بــرای خــود یــک هــدف 

کوتــاه مــدت تعییــن کــرده بــود؛ حضــور در برزیــل.

او هــم بــه ماننــد اکثــر مربیان 
بــه  چشــم  تیم های ملــی، 
لیــگ فوتبــال کشــور داشــت؛ 
بــود  ســال ها  کــه  لیگــی 
ــر  ــه ای« هــم ب کلمــه ی »حرف
تابلــوی آن افــزوده شــده بــود: 

ــران«. ــه ای ای ــگ حرف »لی

کــی روش خیلــی زود متوجــه شــد کــه بــرای تحقــق رویــای 
ــران در  ــال ای ــگ و فوتب ــه در لی ــان، آن چ ــا ایرانی ــترک اش ب مش
اختیــار او قــرار می گیــرد کافــی نیســت. چنــد جــای ایــن زنجیــره 
ــه  ــران از آن چ ــال ای ــی فوتب ــاختار مدیریت ــت. س ــی داش نقص های
اســتاندارد دنیــا بــود فاصلــه داشــت. تــازه، بــه فــرض تعامــل بــرای 
ــی و  ــاختار مدیریت ــن س ــود بی ــت موج ــه واقعی ــره وری از آن چ به
ــا نواقصــی مواجــه  فلســفه ی مربی گــری بــود، یــک پایــه اساســی ب
ــرای  ــن ب ــرار و تمری ــم، و تک ــه تی ــی ب ــفه مرب ــال فلس ــود؛ انتق ب
ریشــه دواندن در تیــم، نیــاز بــه بازیکنانــی داشــت کــه از توانایــی و 

فوتبال سال هاست که دیگر فقط ضربه زدن به توپ 
و تالش برای گل زدن نیست. فوتبال دنیا تبدیل به 

سبکی از زندگی شده است.
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ــی این چنینــی  ــی برخــوردار باشــند. ضعف های قــدرت تطبیــق باالی
ــا تمریــن و اردو و امکانــات مناســب قابــل ترمیــم اســت، امــا نــه  ب
»زمــان« و نــه »امکانــات« بــه نفــع کــی روش نبــود. او همــواره تکرار 
ــت  ــای دنیاس ــور بهترین ه ــل حض ــی مح ــام جهان ــه ج ــرد ک می ک
و بــرای بــودن در حــد بهترین هــا بایــد »تجربــه و شــخصیت 
ــه می شــد ایــن نواقــص را برطــرف  بین المللــی« داشــت. امــا چگون

کــرد؟

ــم  ــتی را ه ــن کاس ــل ای او راه ح
ــری از  ــرد: »بهره گی ــنهاد ک پیش
چند ملیتی هــا«.  و  دورگه هــا 
و  پایــه ای  فوتبــال  کــی روش 
متناســب  را  ایــران  باشــگاهی 
اســتانداردها  و  اهــداف  بــا 
فوتبــال  لیــگ  و  نمی دانســت 

ــاه مــدت  ــن کاســتی ها در کوت ــز در برطــرف کــردن ای ــران را نی ای
ناتــوان می پنداشــت. مســأله بــرای او صــورت ســاده ای پیــدا کــرده 
بــود؛ نمی شــد در فاصلــه ی چنــد مــاه تــا آغــاز رقابت هــای 
ــر آن  ــرد و ب ــال را اصــالح ک ــای فوتب ــی، پایه ه ــی جام جهان مقدمات

پایه هــا فلســفه  فوتبــال خــود را بنــا کــرد.

ســرمربی پرتغالــی تیم ملــی کمیتــه ای را تشــکیل داد تــا بــا 
ــه  ــی ک ــاِن چندملیت ــا، ایرانی ــر دنی ــق در سراس جســت وجو و تحقی
ــازی هســتند، شناســایی و  ــا مشــغول ب ــه ای دنی در لیگ هــای حرف
مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد؛ از شــرق دور گرفتــه تــا »غرب وحشــی«!

ــرای اهالــی فوتبــال ایــران، اصــل موضــوع چنــدان غریبــه نبــود؛  ب

برانکــو  پیش تــر  چــون چنــد ســال 
ایوانکوویــچ، ســرمربی وقــت تیــم ملــی، 
پدیــده ی ایرانی االصــل آن ایــام تیــم 
ــی  ــم مل ــه تی ــان را ب ــالتن آلم کایزرس
ــدی از  ــدون زن ــود. فری ــرده ب ــوت ک دع
ــود کــه مســافر  ــی ب ــن دورگه های اولی
ــران  ــی ای ــم مل ــرای تی ــا ب ــران شــد ت ای
ــه ی  ــن، مقول ــود ای ــا وج ــد. ب ــازی کن ب
تیم ملــی  در  چند ملیتی هــا  حضــور 

ــود. ــاده نب ــا افت ــک روال ج ــوز ی هن

راهبــرد کارلــوس کــی روش بــرای تکمیل 
زنجیــره ی ناقــص آن ایــام، تــا حــدودی 
ــا  ــل ب ــای برزی ــد و روی ــع ش ــر واق مؤث
کــه  همان هــا  درخشــش  بــر  تکیــه 
ــی  ــاال تیم مل ــت. ح ــق یاف ــد، تحق آمدن
ایــران، فهرســتی بلنــد بــاال از بازیکنانــی 
ــا  ــد، ام ــد تابعیتــی بودن داشــت کــه چن
فوتبال شــان  پایه هــای  آن،  از  مهم تــر 
ــکل  ــبک، ش ــب س ــورهای صاح در کش
ــال  ــه کار انتق ــی ک ــود؛ پایه های ــه ب گرفت
تجربــه و آمــوزش را بــرای کــی روش، بــا توجــه بــه کمبــود زمــان، 

می کــرد. آســان تر 

ناکامــان و کامیابــان  فهرســت مدعویــن کارلــوس کــی روش، 
سرشناســی هــم داشــت. در مــدت چهــار ســال اول حضــور 
ــی  ــان فراوان ــی، بازیکن ــرمربی گری تیم مل ــند س ــر مس ــی روش ب ک
ــس از  ــد و پ ــازی  کردن ــد و ب ــوت شــدند؛ برخــی آمدن ــه اردو دع ب
ــدی  ــای کلی ــه مهره ه ــی ب مدت
ــر  ــی دیگ ــدند و برخ ــل ش تبدی
ــد و  ــازی کردن ــد و ب ــم آمدن ه
ــد.  ــیه رفتن ــه حاش ــی زود ب خیل
ــه  ــد ک ــم بودن ــا ه ــی نام ه بعض
تنهــا روی کاغــذ مطــرح شــدند و 
هرگــز فرصــت پوشــیدن پیراهن 

ــد. ــته، نیافتن ــا ناخواس ــته ی ــران را، خواس ــی ای تیم مل

ــه  ــد ک ــی بودن ــه آنهای ــه از جمل ــکان دژاگ ــژاد، اش ــا قوچان ن رض
ــال داوری و  ــور، دانی ــتیون بیت اش ــدند و  اس ــدگار ش ــد و مان آمدن
ــد  امیــد نظــری از جملــه بازیکنــان چنــد ملیتــی بودنــد کــه آمدن
ــامان  ــد. س ــت دادن ــود را از دس ــگاه خ ــی جای ــس از مدت ــا پ ام
ــی اســت  ــد ملیت ــن چن ــی، آخری ــدوس، بازیکــن ســوئدی - ایران ق
ــواده ی تیــم ملــی  ــه خان ــی روســیه ب کــه در آســتانه ی جــام جهان
ــادر اســت خــود را  ــا چــه حــد ق ــد ت ــد دی پیوســته اســت کــه بای
بــه سیســتم تیــم ملــی و کــی روش تحمیــل کنــد و مانــدگار شــود. 

ــی روش در  ــور ک ــد، حض ــرا برس ــه ف ــال ۲۰۱۸ ک ــل س ــاه آوری م

کی روش فوتبال پایه ای و باشگاهی ایران را متناسب 
با اهداف و استانداردها نمی دانست و لیگ فوتبال 

ایران را نیز در برطرف کردن این کاستی ها در کوتاه 
مدت ناتوان می پنداشت.

ورزش
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ســاله  هفــت  ایــران  فوتبــال 
کارنامــه ی  در  حــاال  می شــود. 
ــی روش دو دوره حضــور  ــی ک ایران
بزرگ تریــن  در  هــم  پ شت ســر 
دنیــا  فوتبــال  جشــنواره ی 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــی( ب )جام جهان
و یــک دوره هــم حضــور در جــام 
ــذف  ــه ح ــه ب ــیا ک ــای آس ملت ه
در مرحلــه ی یک چهــارم نهایــی 

انجامیــد.

زمانــی کــه کــی روش کشــتی 
را  ملــی  تیــم  طوفــان زده ی 
بازیکن هــای  گرفــت،  تحویــل 
لژیونرمــان در لیگ هــای عربــی 
شــاغل بودنــد و کم تــر کســی 
ــام  ــار دیگــر ن امیــد داشــت کــه ب
ایرانی هــا را در لیســت تیم هــای 
اروپایــی ببینــد یــا تجربــه حضــور 
یــک ایرانــی را در لیــگ قهرمانــان 

ــد! ــاهد باش ــا ش اروپ

ــت  ــه لیس ــی ب ــیه، وقت ــی روس ــام جهان ــتانه ی ج ــاال و در آس ح
ــم  ــک تی ــش از ی ــم، بی ــگاه می کنی ــران ن ــی ای ــم مل ــان تی بازیکن
کامــل را در لیســت تیــم ملــی داریــم کــه در کشــورهای اروپایــی 
بــازی می کننــد و بــرای هــر پســتی دو یــا ســه گزینــه هســت کــه 
ــرای آنهــا در نظــر می گیــرد،  می تواننــد در نقشــی کــه ســرمربی ب
ایفــای نقــش کننــد. بی تردیــد ایــن میــراث گرانقــدری اســت کــه 

از کــی روش بــرای فوتبــال ملــی 
ایــران باقــی خواهــد مانــد. 

فوتبالیســت های  ورود  مســیر 
ــی،  ــم مل ــه تی ــی ب ــد ملیت چن
بــرای جبــران خألهــای تکنیکــی 
و تاکتیکــی تیــم ملــی، حــاال 
بعکــس شــده و بازیکنــان زیــادی 
از تیــم ملــی ایــران بــه تیم هــای 

ــا  ــان اروپ ــازی در جــام قهرمان ــد. حــاال دیگــر ب ــی راه یافته ان اروپای
ــا  ــر نیســت کــه ایرانی ه ــای دســت نایافتنــی نیســت. دی ــک روی ی
ــای  ــان در تیم ه ــان ملی پوش ش ــور بازیکن ــاهد حض ــر ش ــار دیگ ب
بــزرگ دنیــا باشــند؛ درســت ماننــد نســل قبلــی فوتبــال ایــران کــه 
ــد  ــی و وحی ــی کریم ــا، عل ــدی مهدوی کی ــی، مه ــی دای ــال عل امث

ــد.  ــا هــم ســتاره بودن ــال اروپ هاشــمیان در ســطح اول فوتب

بعیــد نیســت کــه کــی روش پــس از جام جهانــی روســیه، هــم از تیم 
ملــی ایــران بــرود، هــم از دنیــای مربی گــری خداحافظــی کنــد. او 
ــد.  ــر می پروران ــان در س ــا ایرانی ــری ب ــترک دیگ ــای مش ــاال روی ح

ــق  ــد تحق ــد و اوج او می توان ــی کن ــد در اوج خداحافظ او می خواه
رویایــی تاریخ ســازی ایــران در جــام جهانــی ۲۰۱۸ باشــد؛ حتــی اگــر 
ــه ای رقــم خــورده باشــد کــه پله هــای ایــن مســیر، رو  قرعــه به گون
در رویــی بــا قهرمــان ســابق دنیــا و اروپــا )اســپانیا( و قهرمــان فعلــی 
اروپــا )پرتغــال( باشــد کــه بهتریــن بازیکــن دو ســال اخیــر جهــان 

)کریســتین رونالــدو( را هــم در اختیــار دارد. 

 امــروز بیــش از هــر زمــان دیگری 
»فلســفه«ی  بــه  می تــوان 
ــازی  ــن ب ــران در زمی ــال ای فوتب
تیــم  »فوتبالــی«  شــخصیت  و 
ــم  ــا بازه ــرد، ام ــتناد ک ــی اس مل
بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر 
ــا چیســت؟  کنیــم کــه اهــداف م
آن هــدف چــه  تحقــق  بــرای 
امکاناتــی داریــم؟ در کنــار آن امکانــات چــه ابزارهــای ســخت افزاری 
و نرم افــزاری مهیاســت؟ آیــا فوتبــال مــا درســت ریل گــذاری 
ــن مســیر داشــته و  ــی روش در ای ــال ک ــه امث شده اســت؟ نقشــی ک
خواهنــد داشــت چیســت؟ آیــا »همــه چیــز مــا بــه همــه چیــز مــان 

می آیــد؟« یــا نــه، نیازمنــد تغییــر و اصالحیــم؟

ــم  ــان ه ــای ایرانی ــه روی ــی ک ــی دارد، رویای ــی رویای ــرد پرتغال آن م
هســت. آیــا میــراث مــرد پرتغالــی بــرای فوتبــال ایــران، تاریخ ســازی 
ــال  ــتان س ــا تابس ــد ت ــخ بای ــن پاس ــرای یافت ــود؟! ب ــد ب ــم خواه ه

ــد!  ۲۰۱۸ منتظــر مان

حاال و در آستانه ی جام جهانی روسیه، وقتی به لیست 
بازیکنان تیم ملی ایران نگاه می کنیم، بیش از یک تیم 

کامل را در لیست تیم ملی داریم که در کشورهای 
اروپایی بازی می کنند.

ورزش
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ورزش

فروش عمده و جزئی انواع
فرش ابریشم، دستبافت و تابلو فرش ایرانی

Phone: (201) 863-8888
Fax: (201) 863-8898
Djalal@teppteamusa.com

www.TeppTeamUSA.com

* Largest selection of fine 
Persian rugs
* Largest selection of con-
temporary and 
traditional rugs
* The leader in fine Persian 
silk rugs
* Antique rugs
* Stocking more than 3000 
fine hand-woven rugs

3901 Liberty Avenue, Unit 9
North Bergen, NJ 07047
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Learn Persian (Farsi) or Dari, 
fast and easy.  NYPC’s unique 
method of teaching has made 
learning Persian colorful and 
logical.  We are native, expe-
rienced and licensed teachers 
and havebeen in the business 
since 2009.

Persian Language Program

.nypersiancenter.org

222 Broadway (on Fulton St.) 
19th Floor
New York, NY 10038

(207)-613-6972

contact@nypersiancenter.org
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پیدا کردی؟

نــه بابــا! نیویــورک شــهر ســختی  اســت؛ به خصــوص بــرای 
آدم هایــی کــه در کار هنــری فعالیــت می کننــد، به خصــوص 
اگــر پســر باشــی... »اســتریت« ]غیرهمجنســگرا[ باشــی ... قهوه ای 
ــچ  ــا هی ــی، تقریب ــری بکن ــی... و کار هن ــلمان باش ــی ... مس باش
فرصتــی برایــت وجــود نــدارد. یکــی از ایــن مشــخصات اگــر فــرق 
ــودم  ــا همجنســگرا ب ــودم ی می کــرد؛ یعنــی اگــر مــن دختــر ب
یــا مســلمان نبــودم یــا ســفید بــودم، همــه چیــز فــرق 

ــی ... ــال  جنگ ــه در ح ــا همیش ــرد. اینج می ک

ــال از  ــدی س ــت و ان ــدود بیس ــب! ح خ
آمدنــت گذشــته، چــه شــد کــه مانــدگار 

ــدی؟ ش

ــرا  ــن اوپ ــرو پولتی ــم »مت ــب رفت ــک ش ی
ــدم؛  ــی را دی ــر دون ژوئن ــاوس« و تئات ه
اجــرای ذیفرلــی … بعــد گفتــم یــا علی! 
ــا  ــول قدیمی ه ــه ق ــه!... ب ــب کاری عج
پشــم ام ریخــت و گفتــم می خــوام 
اینجــا زندگــی کنــم! می خــوام از 
همیــن نــوع کارهــا انجــام بدهــم... 

ــدم. ــدگار ش ــن مان ــرای همی ب

ــورک را  ــر بخواهــی نیوی اگ
ــف  ــه توصی ــک جمل در ی
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــی، چ کن

فلفــل  و  نمــک  نیویــورک؛ 
ــی  ــک جاهای ــم ی ــم! ه ــا ه ب
یــک  هــم  و  می ســوزانتت 
ــت،  ــا هس ــورس« اینج ــه »ریس ــدر ک ــیرینه! اینق ــی ش جاهای
ــن کار  ــرای ای ــت... ب ــا نیس ــل این ج ــکا مث ــای آمری ــچ ج هی
]نمایــش شــعله های آتــش، از داســتان های شــاهنامه[رفتم 
ــا را در مقایســه  ــن اون ج ــوش ک سان فرانســیکو ... اصــال فرام
ــت، هــم  ــتعداد زیــاد اس ــا هــم اس ــورک ... این ج ــا نیوی ب
ــریع  ــی س ــی خیل ــان زندگ ــت... جری ــاد اس ــورس« زی »ریس
ــد ... ــم می آی ــش خوش ــوع خصوصیت های ــن  ن ــت ... از ای اس

ــت؟ و از  ــرت چیس ــه نظ ــورک ب ــن نیوی ــن ُحس مهم تری
ــی  ــه ی منف ــن نکت ــرت پررنگ تری ــه نظ ــم ب ــرف ه آن ط

شــهر نیویــورک چیســت؟

بــه نظــرم ایــن شــهر از نظــر منابــع عالــی اســت. آدم مــی تواند در 

چه سالی به نیویورک آمدی؟
ــاز ســال  ــل از آغ ــک ســاعت قب ــا ی ــن، دقیق م

ــی  ــی وقت ــیدم. یعن ــورک رس ــه نیوی ۱۹۹۴ ب
ــیدم،  ــدی رس ــان اف کن ــرودگاه ج ــه ف ب

ــامبر  ــدود ۱۰:۳۰ روز ۳۱ دس ــاعت ح س
ــدم   ــرون آم ــا بی ــود و ت ــال ۱۹۹۳ ب س
بایــد  کــه  محلــی  بــه  رســیدم  و 

می رفتــم، شــد ســال ۱۹۹۴.

علت آمدنت چه بود؟

تهــران،  دانشــگاه  در  مــن 
ــدم و  ــن« خوان ــک دیزای »گرافی
ــر  چهــار ســال کار کــردم  و دفت
کار خــودم را داشــتم و خیلــی 
یــک  بــود.  خــوب  کارم  هــم 
شــب، یــک شــعر خوانــدم از 
ــر  ــمان نظ ــگ چش ــعدی: »تن س

بــه میــوه کننــد، مــا تماشــاکنان بُســتانیم«... مــن بــا اینکــه ســن 
ــای  ــود، موفقیت ه ــالم ب ــا ۴۲ س ــع ۳۲ ی ــتم، آن موق ــی داش پایین
ــی  ــتم و کل ــد داش ــر کارمن ــودم،۱۲ نف ــه دســت آورده ب ــادی ب زی
ــاور  فعــال بــودم … این قــدر پــول در مــی آ وردم کــه غیــر قابــل ب
ــه  ــن هم ــرای همی ــتان ... ب ــال بوس ــم دنب ــم بروی ــود! … گفتی ب
چیــز را جمــع کــردم و گفتــم کــه بیایــم اینجــا و فعالیت هایــم را 
گســترش بدهــم ... در ســن ۲۳ - ۲۴ ســالگی … آن موقــع هنــوز 
رفســنجانی رییــس جمهــور بــود؛ و خاتمــی هنــوز رئیــس جمهــور 
ــدم  ــم و آم ــه بیای ــم ک ــم گرفت ــرایط تصمی ــود. در آن ش ــده ب نش

ــم ... ــه درس بخوان ــا ک اینج

علت آمدنت پس درس خواندن بود؟

علت آمدنم پیدا کردن بوستان بود! 

نیویورکی ها

گفت وگو با حمید رحامنیان، هرنمند ساکن نیویورک 

زمان عبور از شاهنامه است

حمیــد رحمانیــان فیلم ســاز، گرافیســت و تصویرگــر 
»شــاهنامه« اســت کــه سال هاســت نیویــورک را بــه عنوان 
ــانس  ــل لیس ــت. او فارغ التحصی ــده اس ــود برگزی ــه خ خان
ــران  ــگاه ته ــک از دانش ــی گرافی ــا در طراح ــای زیب هنره
ــتند  ــینمایی و مس ــم س ــن فیل ــون چندی ــت و تاکن اس
ــه ایــن  ســاخته کــه »هفتمیــن روز« و »شــهربانو« از جمل
ــر مجموعــه نفیــس  ــار هســتند. از او در ســال های اخی آث

ــای  ــاب گوی تصویرگــری از داســتان های شــاهنامه و  کت
ــماره  ــرای ش ــت. ب ــده اس ــازار آم ــه ب ــز ب آن نی

ــه  ــا در صفح ــم ت ــراغ او رفتی ــه س ــریه ب اول نش
»نیویورکی هــا« از ماجــرای رســیدن اش بــه 

ــنویم.  ــیم و بش ــکا بپرس ــورک و آمری نیوی
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ــا همــه ی ســختی هایش؛  ایــن شــهر خیلــی راحــت گــم شــود ... ب
امــا مثــال اگــر بخواهــی از خانــه خــارج شــوی و جایــی بــروی، حــاال 
نیــاز نیســت ســوار ماشــین بشــوی و جــای خاصــی بــروی ... این هــا 
ــم  ــی اش ه ــه ی منف ــت … نکت ــهر اس ــت ش ــودش مزی ــه خ هم
خــب! بــر اســاس حرفــه ات متفــاوت اســت ... مــن چــون کار هنــری 
ــهر  ــی، ش ــک ایران ــوان ی ــه عن ــوص ب ــم، به خص ــی می کن و فرهنگ
خیلــی پیچیــده می شــود ... چــون قرائتــی کــه از ایــران در اذهــان 

هســت،  مــردم 
متفــاوت  خیلــی 
ــه  ــا کاری ک اســت ب
ــه  ــران ارای ــن از ای م
مــن  می دهــم... 
دنبــال  همــه ش 
نقــاط قــوت فرهنگی 
هســتم و محصــوالت 
ه  م کنند گر ســر
می کنــم؛  درســت 
ولــی چیــزی کــه 
ــد  ــا می خواهن این ج
ــد  ــد و بل و می پذیرن
ــع  ــه راج ــتند ک هس
بنویســند،  آن  بــه 
ضعف هــای  نقطــه 
اســت؛  فرهنگــی  

مســاله ی زن و مــرد، سیاســت، مذهــب، حقــوق بشــر و ایــن چیزها...  
ــگار آمــده پیــش مــن،  ــه ن ــی وقت هــا شــده کــه یــک روزنام خیل
ولــی نمــی دانــد کــه اصــال بایــد در مــورد مــن چــه بنویســد ... مــن 
اگــر مثــال در مــورد سیاســت ایــران کار می کــردم یــا مثــال در مــورد 
ــزی  ــک چی ــه ی ــردم، هم ــران کار می ک ــان ای ــا زن ــر ی ــوق بش حق

ــی  ــند... ول ــوردش بنویس ــه در م ــد ک دارن
االن بیــا در مــورد فرهنــگ و هنــر و تاریــخ 
نقالــی و ســفال گری کار کــن. طــرف اصــال 
نمی دانــد بایــد از کجــا شــروع کنــد ... 
ــبانه  ــم ... ش ــن دارم کار می کن ــه م این هم
هــم  این همــه  کار می کنــم...  دارم  روز 
ــه  ــگار ن ــی... ان ــال هیچ ــردم؛ اص ــد ک تولی

انــگار کــه اصــال وجــود داری ...

آخرین پروژه ای که کار کردی چه بود؟

آخریــن پــروژه ام کتــاب گویــای شــاهنامه بــود. همــان کاری کــه در 
کتابــم بــا تصویرســازی کار کــردم، این جــا از طریق صدا انجــام دادم؛ 
بــا صــدا تصویرســازی کــردم... تمــام کتابــم را در ایــن پــروژه »رادیو 
ــه  ۱۳  ــک مجموع ــر آن گذاشــتم. ی ــردم، ... موســیقی ب ــا« ک درام
ســاعته. یعنــی همــه ی ایــن دوســتان ایرانــی کــه مکــرر می گوینــد 

هنــر نــزد ایرانیــان و بــس و مــا شــاهنامه داریــم و ... و بیــش از ۹۹ 
ــد  ــم نمی دانن ــای شــاهنامه را ه ــی یکــی از قصه ه درصدشــان حت
... حــاال مــی تواننــد بنشــینند و در ۱۳ ســاعت تمــام شــاهنامه را 
ــم  ــوده، نمی دان ــد؛ مثــال داســتان بیــژن و منیــژه چــه ب ــاد بگیرن ی
رســتم از کجــا آمــده، بــه کجــا رفتــه... اســفندیار چه کســی بــوده... 
ــا نثــر روانــی کــه آقــای  همــه را می تواننــد یــاد بگیرنــد؛ آن هــم ب
صــدری ترجمــه کــرده ... ایــن ترجمــه ی مــا اصــال یــک لحظــه هــم 
غافــل  نمی گــذارد 
بشــوی و یکســره تــا 
ــما  ــتان ش ــر داس آخ

را می کشــاند ...

در حــال حاضــر 
چــه  روی 
کار  پــروژه ای 
ــی  ــی؟ یعن می کن
پــروژه ی بعدی ات 

؟ چیســت

ــاب نوشــتم  ــک کت ی
ــال پیش؛ قبل  ۱۱ س
درگیــر  این کــه  از 
شــاهنامه بشــوم ... 
مــن یــک فیلمــی 
ــرداری  ــر فیلم ب ــدان قص ــه در زن ــح« ک ــام »دم صب ــه ن ــاختم ب س
کــردم و حســین یــاری در آن بــازی می کنــد و جایــزه هــم گرفــت 
ــه ی  ــوه ی قضایی ــد و ق ــه! و چــه چــه! کردن ــه ب ــم ب و … همــه ه
آقــای شــاهرودی هــم بــه آن جایــزه داد و بعــد یــک نفــر ]اعدامــی[ 

ــم.  ــن فیل ــر ای ــه خاط ــیدند ب را بخش

فیلــم بــر اســاس زندگــی واقعــی یــک قاتــل 
ــه  ــران ک ــم ای ــا رفت ــود. خالصــه! از این ج ب
راجــع بــه گذشــت و بخشــش و مراتــب بــاال 
ــاد  ــا ی ــم بســازم؛ ام ــزاد فیل و انســانی آدمی
ــر  ــزاد متنف ــوری از آدمی ــه چه ط ــم ک گرفت
اساســی  افســردگی  و  برگشــتم  و  شــوم 
ــتم  ــاب نوش ــک کت ــم و در آن دوره ی گرفت
... ایــن کتــاب خیلــی بــا مــزه اســت؛ راجــع 

بــه خــود گم گشــتگی  و این جــور چیزهاســت.

به زبان انگلیسی؟

ــردم.  ــه اش ک ــی ترجم ــه انگلیس ــد ب ــتم و بع ــی نوش ــه فارس اول ب
می خواهــم ســال دیگــر چــاپ اش  کنــم و بعــد، آن کتــاب را 
ــار   ــک ب ــش ی ــاه پی ــاورم. دو م ــر دربی ــه صــورت تئات ــم ب می خواه
بازنویســی اش کــردم … حــاال دنبــال یــک نمایشــنامه نویس 
می گــردم کــه باهــاش همــکاری کنــم؛ چــون خیلــی کار ســنگین 

ــاهنامه کار  ــورد ش ــاله دارم در م ۹ س
ــز ۲۰۰۸  ــای کار پایی ــم … بن ــی کن م
ریختــه شــد و از مــاه می ۲۰۰۹ نشســتم 
و کار کــردم و تــا االن دارم فقــط 
شــاهنامه کار می کنــم. می خواهــم 

ــال یــک کار دیگــر. ــروم دنب ب

نیویورکی ها
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ــت. ــده ای اس و پیچی

اگــر نکتــه ای مانــده کــه می خواهــی در انتهــا ایــن مصاحبــه 
ــی، بگو؟ بگوی

خوش بختانــه یــا بدبختانــه، در جریــان ایــن کار نمایــش کــه تــا بــه 
حــال حــدود ۳۸ برنامــه داشــتیم  و در ســالن های بــزرگ کــه حــدود 
ــس  ــم در ل ــی ه ــو و کم ــز تورنت ــت و ج ــش داش ــر گنجای ۱۰۰۰ نف
ــه ی  ــود، بقی ــه ب ــروش رفت ــل ف ــه همــه اش کام ــس، خوش بختان آنجل
جاهــا معمــوال ایرانــی نمی بینــی کــه بــه برنامــه آمــده باشــد؛ 
ــاد از خودمــان خوشــمان  چــون مــا بیــن خودمــان کــه هســتیم، زی
ــان  ــی از خودم ــتیم خیل ــا هس ــن خارجی ه ــی بی ــا وقت ــد، ام نمی آ  ی
خوشــمان می آیــد کــه مــا هنــر داریــم و... حــاال همــه یــک اســمی 
ــد  ــرون« باش ــریال[»گیم آو ت ــر ]س ــا اگ ــنیده اند، ام ــاهنامه ش از ش
همــه بــا جزییــات پی گیرنــد! یعنــی مــا همیشــه منتظریــم کــه یــک 

نیویورکی ها

ادامه مصاحبه با رحمانیان .... 

ــرای همیــن، مــن  ــد... ب ــه مــا یــک مهــر تاییــد بزن ســفید پوســت ب
بــا ایــن موضــوع چالــش دارم ... ببیــن؛ مثــال مــا ایــن کتــاب گویــا را 
ــروژه ی بســیار قوی اســت و  فرانســیس  ــک پ ــه ی ــم ک منتشــر کردی
ــه اش را  ــم مقدم ــوودی[ ه ــته هالی ــردان برجس ــوال ]کارگ ــورد کاپ ف

ــده، امــا اصــال اســتقبالی از آن نشــده اســت! خوان

مارکتینگ کار خوب انجام شده؟

ــی  ــا راســتش خیل کمــی از کار مارکتینــگ را خــودم انجــام دادم، ام
ــم …  ــاهنامه کار کن ــه ش ــم در زمین ــر نمی خواه ــته ام ... دیگ خس
ــاله اســت  ــود. ۹ س ــاهنامه ب ــا ش ــن ب ــای م ــا آخــر کاره ــاب گوی کت
کــه دارم در مــورد شــاهنامه کار می کنــم … بنــای کار پاییــز ۲۰۰۸ 
ــا االن و  ــردم ت ــتم و کار ک ــی ۲۰۰۹ نشس ــاه م ــد و از م ــه ش ریخت
ــک  ــال ی ــروم دنب ــم ب ــم. می خواه ــاهنامه کار می کن ــط ش دارم فق

ــر. کار دیگ

فروش عمده و جزئی

انواع فرش و گبه ایرانی

3901 Liberty Ave, Suite 12
North Bergen, NJ 07047

(+1) 201 / 865 6666
nooshin@loomsofpersia.com

Persian Rugs and Gabbeh

www.loomsofpersia.com
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NYPC’s House of Brands branch is a Venture Capital that creates busi-
nesses based on greater Persian community products and services. By 
investing in our businesses, increase your return on investment in an 

upcoming market and create jobs.
Contact for more information.

contact@nypersiancenter.org

با حمایت مرکز پارسیان نیویورک و سرمایه گذاری در بیزینس های مرتبط، درآمد امروز 
و بازنشستگی  خود را تامین کنید و در ایجاد شغل برای هموطنان و همشهریان خود 

سهیم شوید. مرکز پارسیان نیویورک به سرمایه گذاران و کارآفرینان جهت اخذ ویزا و 
اقامت مشاوره حقوقی نیز ارایه می کند.
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چه شد که گذرت به  ایران افتاد؟
ــا  ــگاه، م ــدم. در دانش ــی خوان ــخ شرق شناس ــگاه مونی ــن در دانش م
زبــان فارســی می خواندیــم، ولــی فقــط فارســی کتابــی؛ شــعر 
ــتم فارســی  ــن می خواس ــی م ــم. ول ــه می کردی ــم و ترجم می خواندی
کوچــه و خیابــان ]محــاوره ای[ را یــاد بگیــرم، بــه همیــن دلیــل رفتــم 

ــدم.  ــرم در موسســه ی دهخــدا درس خوان ــک ت ــران و ی ای

چه سالی؟ 
سال ۲۰۰۸ بود.

در طول این مدت چند بار به ایران رفتی؟ 
ــر شــده و جــای  ــای پاســپورتم پ ــم، برگه ه ــق نمی دان راســتش دقی

ــروم! نصــف پاســپورتم ویــزای ایــران اســت.  ــم ب دیگــری نمی توان

سالی چند بار می روی؟ 
ــر دو  ــر ه ــال اخی ــن ۹ س ــی در ای ــال، ول ــر س ــم ه ــم بگوی نمی توان
ــک  ــرای ی ــط ب ــا فق ــی وقت ه ــه ام. بعض ــا رفت ــار حتم ــال یک ب س
ــران  ــازه از ای ــاه. االن ت ــا دو م ــع هــم ت ــه، ده روز و برخــی مواق هفت

ــودم.  ــران ب ــاه ای برگشــته ام؛ دو م

ایــده ی اولیــه ی کتابــی کــه منتشــر شــده، چــه زمانــی بــه 
ــر روی  ــی ب ــم گرفت ــه تصمی ــد ک ــه ش ــید و چ ــت رس ذهن

ایــن موضــوع کار کنــی؟ 
از کودکــی بــه معمــاری و صنایــع دســتی و طراحــی داخلــی خیلــی 
عالقــه داشــتم و پارســال چــون کارم بــه پایــان رســیده بــود و کمــی 
ــا  ــودم، فرصــت هــم داشــتم و فکــر کــردم و ب ــول جمــع کــرده ب پ
خــودم گفتــم؛ در زندگــی واقعــا چــه کاری می خواهــی انجــام 

ــه نوشــتن  ــودم، ب ــن موضــوع همیشــه عالقه منــد ب ــه ای بدهــی؟ ب
ــور.  ــم همین ط ه

پیــش از ایــن بــا یــک مجلــه ی آلمانــی کار می کــردم. در آن 
ــه از  ــردم ک ــم کار می ک ــتارت آپ« ه ــک »اس ــا ی ــال ب ــار س چه
ــق، دانــش »بیزینــس« به دســت آوردم و فکــر کــردم کــه  آن طری
ــم کار و بیزینــس خــودم رو داشــته باشــم. گفتــم کار  مــن می توان
کوچکــی باشــد کــه بــا بودجــه ام هــم تناســب داشــته باشــد و در 
مــورد ایــران هــم باشــد چــون همیشــه عاشــق ایــران بــودم. مــن 
ایــن پــروژه را فرصــت دیــدم، چــون خــودم می توانســتم بنویســم 
ــن کار  ــم ای ــک عــکاس آزاد کار می کــردم. گفت ــا ی ــد ب و فقــط بای
ــه  ــم ک ــام بده ــن کار را انج ــم ای ــودم می توان ــت و خ ــن هس ممک
ــران  ــروم ای ــم ب ــی در آن هســت و هــم می توان هــم طراحــی داخل
ــرد. ــن کار را ک ــود ای ــرمایه گذاری کوچــک می ش ــک س ــا ی ــم ب ه

چه مدتی روی این پروژه کار کردی؟ 
ــه  ــال خان ــی و دنب ــت وجوی اینترنت ــی جس ــه یعن ــروع اولی از ش
گشــتن تــا رونمایــی کتابــم هشــت مــاه گذشــت کــه اجــرای کار را 
خیلــی ســریع انجــام دادیــم. عــکاس و دیگــران همــه خیلــی خــوب 

و ســریع کار را انجــام دادنــد.

گفت وگو با لِنا شِپت، مولف کتاب

 پشت ِ پرده های بسته 
طراحی داخلی در ایران

مهمان

Photos by Sima Dehgani
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چــه کســانی بــه تــو در ایــن پــروژه کمــک کردنــد؟ مونیــخ 
بودنــد یــا ایــران؟ انتخــاب خانه هــا و آدم هــا؟ 

ــا  ــه ایرانی ه ــت ک ــن اس ــش ای ــی از دالیل ــود؛ یک ــت ب در کل راح
خیلــی کمــک می کننــد. کســی هــم تــا بــه حــال روی ایــن 
ــکاو  ــی کنج ــه خیل ــن هم ــرای همی ــود، ب ــرده ب ــوع کار نک موض
ــه  ــتند ک ــم هس ــا ه ــد. خیلی ه ــک کنن ــتند کم ــد و می خواس بودن
ــس  ــد، پ ــظ کنن ــی را حف ــی ایران ــاری و طراح ــد معم می خواهن

ــد. ــک کردن ــی کم ــا خیل ــد. اینه ــتیبانی می کنن ــت و پش حمای
یــک دلیــل دیگــر ایــن بــود کــه مــن جســت وجوگر خوبــی 
ــت  ــودم. در اینترن ــرده ب ــه کار ک ــن زمین ــم در ای ــال ه هســتم و قب
ــال  ــردم؛ مث ــت وجو ک ــوب جس ــی خ ــی خیل ــبکه های اجتماع و ش
یــک نفــر عکســی از یــک رســتوران در ایــران گذاشــته بــود کــه مــن 
 گفتــم ایــن زیباســت و  پرســیدم کــه ایــن رســتوران در کجاســت؟ 
ــی(  ــدر )شــبکه ی یاریاب ــم. در تین ــم این جــوری کار می کن ــوز ه هن
ــدر  ــن از تین ــه م ــد ک ــن می خندن ــه م ــتانم ب ــل دارم و دوس پروفای
ــم نوشــتم کــه مــن  ــرای کارم اســتفاده می کنــم. مثــال در پروفایل ب
در ایــران ایــن کار را می کنــم، آیــا کســی خانــه ی زیبایــی در ایــران 
می شناســد؟ یــک خانــه را از همیــن طریــق پیــدا کــردم. مثــال بــه 
مغازه هــای وســایل خانــه می رفتــم و می گفتــم مــن روی ایــن 
ــد  ــا شــما کســی را می شناســید؟ و بع ــم، آی ــاب دارم کار می کن کت

ــه مــن خیلــی کمــک  از همیــن طریــق دهــن بــه دهــن گشــت و ب
کــرد. مثــال مــن یــک خانــه را پیــدا کــردم و آن هــا مــن را بــه یــک 

نفــر دیگــر معرفــی کردنــد. 
در ایــن کتــاب ۱۶ خانــه انتخــاب و معرفــی شــده ولــی درمرحلــه ی 

تحقیقــات صدهــا خانــه بازدیــد شــده اســت.

ــزار  ــت برگ ــرای کتاب ــی ب ــه برنامه های ــال چ ــه ح ــا  ب ت
برنامه هــای  چــه  آینــده ات  برنامه هــای  و  کــرده ای 

هســتند؟
مــا تــا بــه حــال ده برنامــه در آلمــان، اســپانیا و در تهــران داشــتیم 
کــه رونمایــی کتــاب اصلــی در تهــران بــود و خیلــی خیلــی خــوب 
ــروان و  ــس، ای ــس آنجل ــی در ل ــه تازگ ــم ب ــه ه ــد برنام ــود. چن ب
ــد  ــر خواه ــا بیش ت ــه حتم ــم ک ســان فرانسیســکو داشــتیم و می دان
ــرای آینــده  تمرکــز اصلــی ام روی ایــن کتــاب هســت. چــون  بــود. ب

ــت دارد.  ــی دوس ــد خیل ــی می بین هرکس
ــنا  ــاب آش ــن کت ــا ای ــد ب ــا اول بای ــم ایرانی ه ــا و ه ــم خارجی ه ه
ــم دارم و  ــر ه ــدف دیگ ــد ه ــاب چن ــن کت ــد از ای ــی بع ــوند ول بش
ــن  ــرود. م ــران پیــش ب ــاری در ای ــه کار طراحــی و معم می خــوام ک
ــن  ــاید در ای ــم ش ــر می کن ــم، فک ــن دو فضــا کار می کن چــون در ای

ــم.  ــم کمــک کن ــه بتوان زمین
ــزی  ــران برنامه ری ــدان در ای ــازار هنرمن ــل ب ــزی مث ــم چی می خواه
ــا  ــم، طرح ه ــع کنی ــوب را جم ــی خ ــراح خیل ــه ۵۰-۶۰ ط ــم ک کن
ــی  ــی خیل ــم و در فضای ــازی را دور بزنی ــی ب ــم، پارت ــاب کنی را انتخ
بــزرگ، در یــک آخــر هفتــه کیفیــت را نشــان بدهیــم و از همان جــا 

ــم. ــروع می کن ــاب دوم را ش کت

مهمان

ــر  ــدف دیگ ــد ه ــاب چن ــن کت ــد از ای بع
هــم دارم و می خــوام کــه کار طراحــی 
و معمــاری در ایــران پیــش بــرود. مــن 
ــم، فکــر  چــون در ایــن دو فضــا کار می کن
می کنــم شــاید در ایــن زمینــه بتوانــم 

ــم.  ــک کن کم
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روز کارگر  در آمریکا

ــه  ــپتامبر را ب ــاه س ــنبه ی م ــن دوش ــال اولی ــر س ــان، ه آمریکایی
ــن  ــن روزی در ضم ــد. چنی ــی می دارن ــر« گرام ــوان »روز کارگ عن
ــد. ــن روز تابســتان نیــز به شــمار می آی ــه طــور غیررســمی، آخری ب

از ســال ۱۸۹۴ و بعــد از تالش هــای اتحادیــه ی کارگــران در آمریــکا، 
اولیــن دوشــنبه ی ســپتامبر به عنــوان روز کارگــر به رســمیت 

رســمی  تعطیــل  و  شــناخته 
ــد. ــالم ش اع

ــهرهای  ــال، ش ــا س ــرای ده ه ب
بــزرگ در ایــن روز و بــه افتخــار 
ــی  ــا، رژه های ــران اتحادیه ه کارگ
برگــزار می کردنــد؛ امــا در ســی 
ســال اخیــر، بــا رشــد تکنولوژی 
و جهانــی شــدن اقتصــاد، تعــداد 
ــته رو  ــا پیوس ــای اتحادیه ه اعض

بــه کاهــش نهــاده اســت.
ــد  ــال ۱۹۸۳ بیســت درص در س
عضــو  آمریــکا  در  کارگــران 
ــه  ــد، در حالی ک ــا بودن اتحادیه ه
در ســال ۲۰۱۲ ایــن میــزان بــه 
یــازده درصــد کاهــش یافــت. بــا 
ــالیان  ــول س ــال، در ط ــن ح ای
خواســت های  از  بســیاری 
از  کارگــری،  اتحادیه هــای 
ــه،  ــج روز کار در هفت ــه پن جمل

بهداشــت عمومــی و تعطیــالت ســالیانه تحقــق یافتــه اســت.
ــف  ــه، مخال ــه ای فعاالن ــی، به گون ــرکت های آمریکای ــیاری از ش بس
اتحادیــه در شــرکت های خــود هســتند و در حــال  تشــکیل 
ــه  ــان به اصطــالح یق ــا، کارکن حاضــر بســیاری از اعضــای اتحادیه ه
ســفید دولت هــای محلــی، ایالتــی و فــدرال هســتند، نــه کارگــران 
ــد. ــا بودن ــه ه ــری و اتحادی ــت کارگ ــر نهض ــه آغازگ ــا ک کارخانه ه

تعطیلــی  روز  یــک  به عنــوان  معمــوالً  آمریــکا  در  کارگــر  روز 
خانوادگــی و پیــک نیــک برگــزار می شــود و در بســیاری از مناطــق 
آمریــکا، آخریــن روز تعطیلــی تابســتان بــرای دانــش آمــوزان و روز 

ــه مدرســه اســت. بازگشــت ب

درحالی کــه در بیش تــر کشــورهای دنیــا، روز اول مــاه مــی را 
ــن روز  ــی در ای ــران آمریکای ــالش کارگ به مناســبت گرامی داشــت ت
ــود  ــد، در خ ــن می گیرن ــند و جش ــر می شناس ــوان روز کارگ به عن
ــد  ــت کرده ان ــام ثب ــن ن ــه ای ــر را ب ــک روز دیگ ــکا  ی ــور آمری کش
ــنبه ی مــاه ســپتامبر روز  ــتین دوش و در آمریــکا و کانــادا، نخس
ــکا  ــذاری در آمری ــن نام گ ــه ی ای ــود. تاریخچ ــده می ش ــر نامی کارگ
ــه ســال ۱۸۸۲ میــالدی )۱۳۲ ســال پیــش( کــه در  برمی گــردد ب
شــهر نیویــورک جشــنی بــه احتــرام قشــر مهــم کارگــر برگزار شــد.

چنــد وقــت پیــش روزنامــه ی یو اس ای تــودی )USA Today( در 
گزارشــی بــه میــزان رشــد دســتمزد در بخش هــای مختلــف 

ــود. براســاس ایــن گــزارش، متوســط دســتمزد  آمریــکا پرداختــه ب
یــک کارگــر تمــام وقــت آمریکایــی در ســال ۲۰۱۳ معــادل ۴۰۸۷۲ 
ــش از آن  ــال پی ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــال ب دالر در س
رشــدی ۱.۴ درصــدی را نشــان می دهــد و ایــن در حالی ســت کــه 
ــی  ــزرگ آمریکای ــران ارشــد شــرکت های ب متوســط دســتمزد مدی
رشــدی ۱۳ درصــدی را تجربــه کــرده و بــه ۱۰.۵ میلیــون دالر در 

ســال رســیده اســت.
ــزار  ــر  برگ ــم روز کارگ ــال مراس ــر س ــپتامبر ه ــنبه س ــن دوش اولی
می شــود کــه همزمــان بــا آن کارنــاوال بومیــان غــرب قــاره امریــکا 
)یــا همــان کشــورهای منطقــه کارائیــب( نیــز در بروکلیــن برگــزار 

می شــود.

تقویم آمریکایی
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پاورقی

توضیــح مترجــم: در ســال ۱۳۰۰ شمســی، در حالــی کــه چنــد ســال بیشــتر بــه پایــان حکومــت سلســله قاجــار 
باقــی نمانــده بــود، مجلــه »نشــنال جغرافــی« آمریــکا یــک شــماره کامــل خــود را بــه ایــران اختصــاص داده بــود. 
اف. ال بــرد شــهروندی آمریکایــی کــه پنــج ســال در ایــران )احتمــاال در دبیرســتان البــرز( درس مــی داد گــزارش 
طــول و دراز مجلــه راجــع بــه ســفرهایش در ایــران و فتــح قلــه دماونــد را بــه رشــته تحریــر درآورد. تنهــا مقالــه 
دیگــر ایــن شــماره »نقش هــای کاروان ایــران:  ســرزمین شــیر و خورشــید از نــگاه یــک ســفر کاروانــی در تابســتان« 
ــی کــه ســال ها در خدمــت »انجمــن  ــود، دیگــر شــهروند آمریکای ــد اف. وســتون ب ــم هارول ــه قل ــام داشــت و ب ن
ــه  ــبت ب ــی نس ــن دو آمریکای ــدگاه ای ــه، دی ــن مجموع ــرد. ای ــن کار می ک ــیحی« در بین النهری ــوان مس ــردان ج م
ایرانــی بــود کــه در آســتانه تحول هــای بــزرگ قــرار داشــت و حــاال پــس از قریــب صــد ســال خواندنــی اســت. 

ــم. ــان می کنی ــده تقدیم ت ــماره های آین ــماره و ش ــن ش ــی در ای ــورت پاورق ــه ص ــب را ب ــه آن مطال مجموع

ــخ  ــر تاری ــران در دفت ــل ای ــته فص ــع نتوانس ــی فجای ــله طوالن سلس
ــای  ــده ارتش ه ــر خردکنن ــاند. تاثی ــی برس ــریر نهای ــه س ــان را ب جه
یونــان، روم، عــرب، مغــول  و روس  نتوانســته جذابیــت حماســی 
داســتان ایــران و مردمــش را از میــان ببــرد: و حــاال کــه دنیــا دوبــاره 
در تالطــم اســت، عالقــه بــه امــور آن کــه رو بــه زوال بــود از نــو زنــده 

شــده اســت.
بابــل، آسورســتان و کلدانیــه یکــی پــس از دیگــری بــه ســرعت بــه 
قــدرت رســیدند، طعــم غلبــه بــر جهــان را چشــیدند، تضعیــف شــدند 
و بــه ســرعت ناپدیــد شــدند. ایــران کــه قــدم در جــای آن هــا نهــاد 
ــز  ــه مرک ــرد و ب ــش ب ــر از پی ــی باالت ــی را حت ــیای جنوب غرب آس
ــا یونــان بــر ســر توفــق بــر اروپــا  تمــدن و امپراتــوری بــدل کــرد؛ ب
نبــرد کــرد؛ اضمحــالل یافــت؛ امــا بــا گــذر از پســتی و بلنــدِی اقبــال 

موجودیــت خــود را تــا همیــن امــروز حفــظ کــرده اســت.
ــوری قدرتمنــد خــود را محــدود  ــود مرزهــای امپرات ــوش اگــر ب داری
ــران معاصــر نمی دانســت. مرزهــای آن اکنــون  ــه گســتره ناچیــز ای ب
دور از آب هــای جیحــون و ســند و از ســواحل مدیترانــه و دشــت های 
ــان و  ــژاد و زب ــن و ن ــه آن در زمی ــا جان مای ــد؛ ام ــراخ بین النهرین ف

آداب هنــوز باقــی اســت.
 

ایران سه برابر فرانسه است 
اراضــی ایــران همیــن امــروز هــم ســه برابــر فرانســه اند و شــامل بــر 
مــاد باســتان، پــارِت کوهســتانی و اســتان فــارس کــه اولیــن سلســله 
بــزرگ از آن برخاســته، می شــوند. در خــاک ایــران همچنــان بناهایــی 
بــه یــاد شــکوه و افتخــار پادشــاهان بــزرگ برپــا هســتند؛ همچــون 

ــه.  ــید و هگمتان ــت جمش ــوش، تخ ــده ش ــای ویران ش پایتخت ه
ــون  ــا خ ــان ب ــه خون ش ــن کشــور گرچ ــروز ای ــاکنین ام ــت س اکثری
فاتحیــن یونانــی و عــرب و تــرک و مغــول آمیختــه، فرزندان مســتقیم 
ــت  ــی صحب ــه زبان ــتند و ب ــی هس ــا آریای ــی ی ــی ایران ــت اصل جمعی

ــان پارســی باســتان اســت.  ــد کــه عنصــر بنیادینــش زب می کنن
محمدپرســتِی فاتحیــن عــرب تــا مغــز اســتخوان زندگــی ایرانــی نفوذ 
کــرده و تاخــت و تازهــای تــرک و مغــول اغلــب نفس موجودیت شــان 
ــا ایــن همــه مشــخصات و فرهنــگ  ــه خطــر انداختــه اســت. و ب را ب
ــده  ــق آم ــان فائ ــر سرکوبگران ش ــاره ب ــاره و دوب ــان دوب ــی ایرانی مل

اســت. 
ــود  ــده خ ــتان های پراکن ــا اس ــا و باره ــران باره ــا، ای ــول قرن ه در ط
ــد  ــر چن ــه ه ــده ای ک ــداری غافلگیرکنن ــا جان ــم آورده و ب ــرد ه را گ
ــه  ــه ای ک ــده، حلق ــا ش ــی احی ــون خارج ــق خ ــا تزری ــار ب وقت یک ب
دشــمنان بــر آن تنــگ می کرده انــد را عقــب زده؛ امــا در طــول قــرن 
گذشــته قــدرت روزافــزون همســایگانش، باضافــه انحطــاط خــودش، 
ــش  ــن مرزهای ــده و او را پشــت آخری ــران برگردان ــه ای اوضــاع را علی
رانــده اســت - کوهســتان ها و صحراهایــی کــه حریــم مضاعــف 

ــراث آن.  ــادگار می ــتند و تک ی ــران هس ــالت ای ــی ف ــش غرب بخ
ــت  ــر تخ ــاه«، ب ــمین »شاهنش ــاه و شش ــاه، پنج ــد ش ــلطان احم س
لــرزان ایــران تکیــه زده و آینــده پادشــاهی اش بــه دســت نیروهــای 

خارجــی اســت. 

*اف. ال. بــرد، شــهروندی آمریکایــی کــه پنــج ســال در تهــران اســتاد 
دانشــگاه بــود ]منظــور احتمــاال دبیرســتان البــرز اســت-م[

 منبع: مجله نشنال جغرافِی آمریکا، آوریل ۱۹۲۱ 

ایراِن آخرین روزهای قاجار به روایت مسافر آمریکایی 

اف. ال. ربد  - رتجمه:  آرش زعزیی- قسمت اول
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ــان  ــه خیاب ــن، ب ــری منهت ــوای نیمه اب ــنبه، در ه ــح روز یکش صب
پنجــم کــه رســیدم، تجمــع گروه هــای بــزرگ و کوچــک در 
گوشــه و کنــار، ســر و صــدای تشــویق و هــورا روی پله هــای پهــن 
ــا ســتون های قدیمــی و عریــض در ورودی  ــاالرو کــه ت ســیماني ب
ــروم.  ــه ســمت چــپ ب ادامــه داشــت، نشــان مــی داد کــه بایــد ب

ــه ی  ــا زمین ــردر ورودی ب ــزان از س ــزرگ و آوی ــی ب ــص پرچم رق
ــفید در  ــگ س ــه رن ــه ای The Met ب ــتار دو کلم ــا نوش ــز و ب قرم
گوشــه ی ســمت چــپ پرچــم توجهــم را جلــب کــرد؛ رنــگ قرمــز 
در نمــاد شناســی، نشــانه ی خطــر و ســفید نشــانه ی صلــح اســت.

ــه رو  ــت و روب ــپ و راس ــش چ ــه بخ ــا س ــالن ورودی ب ــای س فض
اولویــت انتخــاب را میــان بخــش مصــر و یونــان، آســیا و آفریقــا و 

ــرد.  ــکل می ک ــا مش ــکا و اروپ آمری
ــودم کــه بازدیــد از همــه ی بخش هــای مــوزه، کار  قبــال شــنیده ب
ــو و ســالن های  یکــي دو روز نیســت. وقتــي وارد راهروهــای تودرت
ــا و  ــو تماش ــان مح ــوی، چن ــی می ش ــری و دیدن ــار هن ــر از آث پ
ــد گــم  ــا نقشــه ای در کــف دســتت هــم بای مشــتاقی، کــه حتــا ب

ــی و  ــی بدان ــدن را حتم ش
از یــک جایــی بــه بعــد، 
ــه  ــا و چ ــت کج ــم نیس مه
ببینــی؛   می خواســتی  را 
ــو  ــخ و هنــر خــودش ت تاری
همان جــا  بــه  می بــرد  را 

ــد... ــه بای ک
ــالن ها  ــه س ــل از ورود ب  قب

ــع  ــای جام ــاب راهنم ــارش را در کت ــوزه و آث ــح دادم کل م ترجی
ــده  ــده  ش ــوزه  چی ــی م ــان در کتاب فروش ــه ده زب ــه ب ــوزه ک م
ــا  ــود؛ طبقــه بنــدی شــده و ب ــم. همه چیــز آن جــا ب ــود، ورق بزن ب

ــح.  ــر واض ــه ای و تصاوی ــات  تاریخچ توضیح
ــار  ــگار و آث ــش و ن ــه ای از نق ــه مجموع ــی داشــت؛ این ک ــه لذت چ
ــده  ــا مان ــه ج ــگ، ب ــات و جن ــیقی و ادبی ــگ و موس ــر و فرهن هن

در آغوش تمدن
موزه گردی در مــوزه متروپولتین

سام یاری

ــه  ــش، هم ــال پی ــزاران س از ه
ــتت  ــف دس ــا ک ــه، یک ج و هم

باشــد. 
ــه  ــن هم ــر ای ــم در براب نمی دان
عظمــت و اســتعداد و تــالش 
ــن  ــه ی ای ــظ و عرض ــرای حف ب
همــه بزرگــی بــه نســل های 
بایــد  احساســی  چــه  بعــد، 
و  ضعــف  حــس  داشــت؛ 
حقــارت یــا غــرور و افتخــار 
بشــری؟  توان مندی هــای  بــه 
بــه دور  توان منــدی   آن هــم 
از هرگونــه تکنولــوژی مــدرن 
ــر  ــاری بک ــش آث ــروز و آفرین ام
غریــزه  و  ذات  از  برخاســته  و 
و  زیبایــی  بــه  گرایــش  بــا 

جاودانگــی.
هنرهــای  آثــار  صفحــات 
نــام  از  اســت  پــر  اســالمی، 
ــه  ــه، افغانســتان ک ــران، ترکی ای
روزگاری همــه بخشــی از ایــران 
بــزرگ بــود. ترجیــح دادم از 

ــه ی  ــپ در طبق ــمت چ ــم؛ ورودی س ــروع کن ــالن ش ــن س همی
دوم. 

ــدای  ــم، ص ــاال می رفت ــه ب ــن را ک ــاه مرمری ــن و کوت ــای په پله ه
پســربچه ی  پنــج، شــش ســاله ای را شــنیدم کــه فارســي را بــا لهجــه 
مــی زد.  حــرف  مــادرش  بــا 
ــروز  ــران ام ــوز ای ــاید او هن ش
باشــد؛ ولــي  ندیــده  را هــم 
این جــا و در قلــب نیویــورک، 
و  فرهنــگ  یــادگار  می توانــد 
ــش را از  ــخ مردمان ــر و تاری هن
ــد. ــش ببین ــال پی ــزاران س ه

اولیــن اتــاق ســمت راســت، 
ــا  ــزان ب ــي، آوی ــرش کاشــان و ابریشــم ایران مجموعــه ای از شــش ف
طــرح و رنــگ و تــم مشــابه، مربــوط بــه دوره ی صفویــه بــه دیــوار 
ــا  ــادرات ی ــرای ص ــده ب ــی بافته ش ــت؛ فرش های ــده اس ــب ش نص

ــی.  ــای اروپای ــه نجب ــک ب ــای دیپلماتی ــوان هدای به عن
در راهــروی ورودی، صفحاتــي از کتــاب منطق الطیــر عطــار بــا 
جلوه گــری  آبرنــگ  طراحــي  و  نقره کــوب  و  زرکــوب  نقــوش 

و  برهنــه  ژســت های  انــواع  بــا  مجســمه ها  ســالن 
پوشــیده، پــر اســت از ظرافــت زنانــه و اســتقامت مردانــه و 
وقتــی هــر کــدام را از زوایــای مختلــف بــه لنــز دوربیــن 
می ســپری، انــگار سال هاســت منتظرنــد تــو بیایــی و 

ــری. ــی بگی ــه بخواه ــه ک ــر نقط ــس را از ه ــن عک همی

گزارش
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می کنــد. صفحاتــي از اشــعار کتاب هــای خسروشــیرین و خمســه ی 
ــات  ــس و اطالع ــر نوی ــا زی ــه ب ــوی، هم ــوی مول ــز مثن ــي و نی نظام
ــی  ــراب موزاییک ــت و مح ــده اس ــب چیده ش ــی به ترتی دوره ی تاریخ
بــا نقــوش اســالمی و نوشــتار عربــي کــه متعلــق اســت بــه مســجدی 

ــد. ــی می کن ــش خودنمای ــن بخ ــز در همی ــان، نی در اصفه
ــری  ــار هن ــان آث ــواع چیدم ــا ان ــران، ب ــه بخــش ای ســالن متصــل ب
ــای  ــه، ســوریه و افغانســتان، در دوره ه اســالمی از کشــورهای ترکی
مشــابه تاریخــي، بســیار بــا فرهنــگ و هنــر ایرانــی هماننــدی دارد. 
راهــروی مجــاور بــه ســالن آثــار چیــن و ژاپن و کشــورهای خــاوردور 
بــا انــواع لباس هــا و ظــروف غذاخــوری، بــه ســبک زندگــی چوبــي و 

کاغــذي نزدیک اســت. 
ــت  ــوزه هدای ــد م ــالن م ــه س ــدگان را ب ــاالرو، بازدیدکنن ــای ب پله ه
ــبکی  ــا س ــه ب ــای زنان ــواع لباس ه ــت از ان ــر اس ــالن پ ــد. س می کن
متفــاوت و طــرح و رنــگ و جنــس و اســتایلی کــه مطمئنــا خــارج از 

ســالن مــد و مــوزه قابلیــت اســتفاده نــدارد.
ــای نقاشــان  ــي؛ شــامل تابلوه ــدان اروپای ســالن نقاشــی های هنرمن
ــا ۱۹میــالدی اســت.  ــرن ۱۳ت هلنــدی، اســپانیایی و فرانســوی از ق
ــي  ــای طبیع ــا منظره ه ــی ب ــر اســت از تابلوهای ــو پ ــای تودرت اتاق ه

ــی  ــا چهره های ــات ی ــا حیوان ی
سرگذشــتی  انــگار  کــه 
ــان  ــته اند و چن ــدگار داش مان
ملتمســانه در چشــمانت زل 
بایــد  انــگار  کــه  می زننــد 
ــرای  ــی و ب ــث کن ــا مک حتم
ــه شــده؛  ــم ک ــه ه ــد ثانی چن
ــان  ــر کدامش ــرف ه ــای ح پ

ــینی. بنش
بــا  مجســمه ها  ســالن 
برهنــه  ژســت های  انــواع 
از  اســت  پــر  پوشــیده،  و 
ظرافــت زنانــه و اســتقامت 
ــدام  ــر ک ــی ه ــه و وقت مردان
را از زوایــای مختلــف بــه لنــز 
انــگار  دوربیــن می ســپری، 
تــو  منتظرنــد  سال هاســت 
بیایــی و همیــن عکــس را 
ــی  ــه بخواه ــه ک ــر نقط از ه
بگیــری و آن هــا همچنــان 
را  جایگاهشــان  و  موقعیــت 
حفــظ  بعــدی  نفــر  بــرای 

کننــد.
ــره  ــال و نق ــی از ط ــترها و گردن بندهای ــورآالت؛ انگش ــالن زی در س
ــده شــده اســت.  ــن چی ــا ظرافتــی شــگفت پشــت ویتری و مــس ب
بســیاری از از ایــن زیــورآالت متعلــق بــه ملکه هــای مصــر و اروپــا 

بــوده اســت.
در اتاقــی دیگــر، حــدود چهــارده هــزار قطعــه ادوات جنگــی 
مربــوط بــه ســال های ۱۸۹۰ تــا ۱۹۰۴ از اروپــا، خــاور دور و 
ــه  ــالمی ب ــورهای اس ــی کش ــد و برخ ــن، هن ــن، ژاپ ــک، چی نزدی
نمایــش گذاشــته شــده اســت. وقتــی بــه ایــن جنگ افزارهــا نــگاه 
ــک را  ــر ی ــرد ه ــات کارب ــخ و توضیح ــس تاری ــردم و زیرنوی می ک
ــر آن  ــت بش ــه از خالقی ــن درج ــه ای ــتم ب ــدم،  نمی دانس می خوان
ــوآوری در راه  ــالش و ن ــه ت ــن هم ــرای ای ــا ب ــورم ی ــه بخ روز غبط

ــم. ــف باش ــان متاس ــام انس قتل ع
ــوز  ــن هن ــود و م ــل می ش ــوزه تعطی ــر م ــج بعدازظه ــاعت پن س
خیلــی از ســالن ها، طبقــات و آثــار را ندیــده ام. بــا این کــه از صبــح 
ــالن ها  ــت س ــوع و جذابی ــا تن ــا ب ــه ام، ام ــر راه رفت ــد از ظه ــا بع ت
گــذر زمــان و خســتگی  را حــس نکــردم. حتمــا بــرای دیــدن بقیــه 
ــم  ــه خواه ــر برنام ــته های دور و دورت ــه گذش ــفر ب ــالن ها و س س

داشــت.
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   روزهب میرارباهیمی
فصل اول: ترس 

چندبرگــی از برگه هــای ســرخ رنــگ »اللــه ای« کــه بــه مــن 
ــتی  ــی دس ــم کس ــاید ه ــم ش ــاده! نمی دان ــده، افت ــره ش خی
بــرده و خواســته توانایــی اش را بــه رخ او بکشــد. ولــی وقتــی 
بــه آن اللــه تمرکــز می کنــم، تــوی ذوقــم می زنــد. امــا وقتــی 
تمرکــزم را از روی آن بــر مــی دارم، ماننــد بــازی کردنــم بــا لنز 
دوربیــن، بــرای زوم کــردن روی نقطــه ای خــاص، در پهنــه ی 
ــرخی ای از  ــود. س ــدا می ش ــا پی ــه ای زیب ــس زمین ــدم پ دی

ــخیر  ــه اش را به تس ــت ترین نقط ــا راس ــدم ت ــه ی دی ــن زاوی چپ تری
خــود درمــی آورد و متــن تصویــر، قابــی می شــود کــه حــاال در حــال 

دیدنــش هســتم.
ــی  ــت و کم ــاک اس ــم نمن ــر پای ــاک زی ــده و خ ــاران باری ــازه ب ت
ــه  ــه، ب ــون آیین ــاران همچ ــده از ب ــع ش ــوز آب جم ــر هن آن طرف ت

جــای آســمان، برج هــای اطرافــم را بازتــاب می دهــد. 
ــودم؛ از متــروی  ــورک آمــده ب ــه نیوی ــی می افتــم کــه ب ــاد روز اول ی
ایســتگاه »وال اســتریت« کــه خــارج شــدم، به ســختی می توانســتم 
ــان اســم  ــه هم ــود ک ــی ب ــود برج های ــر چــه ب ــم. ه آســمان را ببین
»آســمان خــراش« برایشــان بهتــر اســت؛ چــون آســمان را خــراش 
می دهنــد؛ آســمانی را کــه دوســتش دارم و خیلــی وقت هــا همــراه 
ــا  ــی  آســمان خــرا ش ه ــن نامهربان ــن اســت. ای عشــق بازی هــای م

را دوســت نــدارم.
جالــب بــود! همیــن چنــد ســطر قبلــی را کــه می نوشــتم، آن تصویــر 
برج هــای درون آب »نابــود« شــد! آری! واقعــاً نابــود شــد؛ پرنــده ای 
در ایــن هــوای نــه چنــدان گــرم هــوس حمــام کــرده بــود و تمــام 
آرامــش و ســکون آب را توفانــی و مــواج کــرد و خــوش بــود. باشــد! 
ــر مــرا خــراب  ــدارد؛ بگــذار خــوش باشــد، هرچنــد تصوی اشــکالی ن

کــرد و رفــت!
این جــا کــه نشســته ام، نیمکــت پــارک اســت؛ پارکــی کــه اســمش 

ــن«. ــگ گری ــته اند »بولین را گذاش
ــاژ.  ــه روی پاس ــارک روب ــت آن پ ــادم؟ نیمک ــه افت ــاد چ ــی ی می دان
اولیــن قرارمــان یــادت هســت؟ فکــر نمی کــردم آن نیمکــت 
ــت  ــای دوس ــره و حس ه ــور خاط ــدر تبل ــن آن ق ــرای م ــان، ب بی ج
داشــتنی شــود کــه بعدهــا وقتــی تنهــا روی آن می نشســتم، فقــط 
کافــی بــود تــا چشــم هایم را ببنــدم و پــرواز کنــم؛ پــرواز بــه خیالــی 

با من قدم بزن

ــودی. ــو همســفرم ب کــه ت
ــن در  ــتی و م ــر داش ــی تأخی ــو کم ــود؛ ت ــا ب ــات م ــن مالق اولی
ــگ بخــورد و صــدای  ــم زن ــن همراه ــه تلف ــل از این ک انتظــارت. قب
تــو از آن ســوی خــط، بــا شــرمی خواســتنی از تأخیــر ناخواســته ات 
ــت  ــودم. درس ــده ب ــم ش ــای روبروی ــو گل ه ــد، مح ــی کن عذرخواه
ماننــد حــاال کــه ایــن گل هــای اللــه مــرا دوبــاره هوایــی کردنــد. تــا 
بــه حــال بــه تــو نگفتــه ام؛ امــا پیــش از این کــه بــه ایــن ســفر بیایــم، 
ــم بهــش  ــوی دل ــه دادم و ت ــم! تکی ــه ســراغ آن نیمکــت هــم رفت ب
گفتــم: »یــادت هســت چــه حالــی داشــتم؟« خــب! بــا مــن حــرف 
نمــی زد، امــا مــن فکــر می کــردم هــم صحبــت خوبــی اســت، چــون 
ــه همیشــه از  ــی ک ــرد؛ قضاوت های ــم نمی ک ــی ه می شــنید و قضاوت

ــراری. ــرم و ف آن  متنف
ــارک  ــن پ ــم! ای ــه آن روز. بگذری ــرد ب ــرا ب ــن نیمکــت م این جــا و ای
ــما  ــارس ۱۷۳۳ رس ــه از ۱۲ م ــت ک ــورک اس ــارک نیوی ــن پ اولی
ــر  ــاه زودت ــک م ــتم ی ــر می دانس ــر زودت ــت. اگ ــده اس ــارک« ش »پ
بــرای تولــدش می آمــدم! مناســبت جالبــی می شــد بــرای مالقاتــش! 
ــن  ــش از آن زمی ــد - پی ــت کرده ان ــارک را ثب ــن پ ــه ای ــانی ک کس
ــرای  ــح« را ب ــود - در آرزوهــای خــود »صل ــازی بولینــگ ب چمــن ب
ایــن ســرزمین خواســتار شــده اند. صلــح! نمی دانــم چــرا؛ امــا برایــم 
ــدون  ــردم؛ ب ــاز ک ــو را از این جــا آغ ــا ت ــم ب ــه روایت ــب اســت ک جال
ــود  ــال خ ــه خی ــش ب ــد آورندگان ــکان و پدی ــن م ــم ای ــه بدان این ک

ــد. ــره زده بودن ــم گ ــکان به ه ــن م ــبز«ی را در ای ــح« و »س »صل
 تقریبــاً در پایین تریــن بخــش جزیــره ی »منهتــن« نشســته ام؛ 
این جــا به نوعــی مبــدأ خیابــان بســیار بلنــد »بــرادوی« هــم هســت 
ــم  ــان خواه ــش سراغ ش ــه به وقت ــتان ها دارد ک ــودش داس ــه خ ک
رفــت. آن ســوی کمربنــدی از الله هــای ســرخ کــه ایــن چشــم انداز 
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و تصویــر زیبــا را در برابــرم ایجــاد کــرده ، خیابــان »بــرادوی« اســت. 
ــه  ــوط ب ــت؛ مرب ــن« اس ــن ایندی ــوزه ی »امریک ــم م ــرم ه ــت س پش
تاریخچــه ی قبایــل سرخ پوســتان کــه آمریکایی هــا »ایندیــن« 
ــام سرخ پوســتان اخــت  ــا ن می نامندشــان، امــا مــا از قدیــم بیشــتر ب

شــده ایم. 
یــاد روزهــای اولــی افتــادم کــه بــه آمریــکا آمــده بــودم. اولیــن عیــد 
شــکرگزاری را میهمــان خانــواده ی دوســتی آمریکایــی بــودم. بندگان 
خــدا! میزبــان در تــالش خســتگی ناپذیــری بــود تــا بــه مــن داســتان 
ــک  ــا ی ــه ب ــی مــن ک ــا آن زبان دان ــد؛ آن هــم ب ــد را بفهمان ــن عی ای
»فرهنــگ لغــت« در دســت، روزگار می گذرانــدم! هــر چه قــدر 
ــی  ــان »اهال ــردم منظورش ــر می ک ــن فک ــن«؛ م ــد »ایندی می گفتن
هندوســتان« اســت! بعــد بــرای خــودم فکــر می کــردم خــب! 
ــادی  ــالش زی ــه ت ــد ک ــد؟! بع ــه اینجــا دارن ــا چــه ربطــی ب هندی ه
ــد و  ــاد کردن ــا« ی ــا گرگ ه ــده ب ــم »رقصن ــد؛ از فیل ــرج دادن به خ

مــن بــا اشــتیاق گفتــم: »آهــا! فهمیــدم، 
ــه  ــه هم ــد«! ک ــرخ را می گویی ــان های س انس
ــازه متوجــه شــدم  ــده و مــن ت ــر خن ــد زی زدن
ــا می شناســیم،  ــه م ــن سرخ پوســتان ک ــه ای ک

ــتند!  ــا هس ــان »ایندین«ه هم
از موضــوع زیــاد منحــرف نشــوم؛ ایــن مــوزه که 
ــه ی  ــه تاریخچ ــوط ب ــت مرب ــرم هس ــت س پش
ایــن بخــش از آمریکاســت. کمــی کــه جلوتــر 

برویــم بیشــتر در مــوردش خواهــم گفــت.
البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه بــاد ســردی مــی وزد و حســابی ســردم 
شــده. بــه لحــاظ جغرافیایــی در چنــد قدمــی رودخانه ی »هادســون« 
ــودن اطــراف، حتــا در گرمــای تابســتان هــم نســیم  ــاز ب هســتم و ب
ــهم  ــردی اش س ــروز س ــه ام ــد ک ــا راه می ده ــه این ج ــی را ب خنک

مــن شــده. 
ایــن پــارک کــه نیمکــت ســردش میزبــان ماســت، خــودش داســتان 
ــا  ــرد، این ج ــکل بگی ــی ش ــه آمریکای ــش از آن ک ــی پی دارد. می دان
مســتعمره ای از بریتانیــا بــود و پیــش از آن هــم مســتعمره ای بــرای 
ــد و  ــدازی ش ــا راه ان ــان انگلیس ه ــارک، زم ــن پ ــا ای ــا. ام هلندی ه
دولــت فخیمــه ی بریتانیــا هــم بابــت اســتفاده ی آمریکایی هــا از ایــن 
پــارک، ســاالنه مالیاتــی را از آن هــا اخــذ می کــرد. ایــن پــارک حــدود 
ــن  ــه همی ــود. ب ــگ ب ــازی بولین ــن ب ــن چم ــال های ۱۷۷۱ زمی س
خاطــر »گریــن«اش از چمــن ســبزش گرفتــه شــده و »بولینــگ«ش 
هــم کــه بــازی بولینــگ اســت. جزیــره ی منهتــن هــم کــه داســتان 

خــودش را دارد.
ــرن  ــد ق ــوت«، چن ــر مینی ــت، »پیت ــدار وق ــه فرمان ــت اســت ک روای
ــره  ــه جزی ــن«- ک ــتان »بروکلی ــره را از ســرخ پوس ــن جزی ــش ای پی

دیگــری در آن ســوی رودخانــه اســت - بــه قیمــت ۲۴ دالر خریــد. 
البتــه آن موقــع کــه دالر نبــود بلکــه بــا پونــد، واحــد پــول بریتانیــا، 
ــاًل از کســی شــنیده  ــود. قب ــن ۲۴ دالر ب ــا ارزش آن همی ــد؛ ام خری
بــودم کــه یــک دالر، امــا بعــد کــه تحقیق کــردم، دیــدم ایــن ۲۴ دالر 
درســت اســت. البتــه ســرخ پوســتان بــه آن معنــا مالکیــت و ســند 
و … کــه نداشــتند تــا چیــزی را بخرنــد یــا بفروشــند! ظاهــراً آن هــا 
ــا  ــوی اروپایی ه ــت از س ــه ای اس ــغ هدی ــن مبل ــد ای ــر می کردن فک

بــرای اقامــت موقــت شــان در ایــن جزیــره! 
حــاال برگردیــم بــه ایــن مــوزه ی پشــت ســرم. در ایالت ها و شــهرهای 
مختلفــی موزه هایــی از ایــن دســت را دیــده ام؛ ظاهــراً نوعــی تــالش 
بــرای رهایــی از وجــدان درد تاریخی ســت کــه آمریکایی هــا در 
مــورد سرنوشــت غــم انگیــز ســاکنان اولیــه ی ایــن ســرزمین دارنــد. 
ــه  ــژه ای ب ــکا نیــز توجــه وی در کتاب هــای درســی مدرســه های آمری

ایــن موضــوع شــده اســت. 
محتــوای  آمریــکا،  در  کــه  بدانــی  شــاید 
آموزشــی  سیســتم  و  درســی  کتاب هــای 
بــه  ایالــت  و  اســت  ایالتــی  مدرســه ها، 
ــه  ــه ب ــوع توج ــت. موض ــاوت اس ــت متف ایال
در  را  آمریــکا  اولیــه ی  سرنوشــت ســاکنان 
مــورد کتاب هــای درســی همــه ی ایالت هــا 
ــری  ــه پیگی ــی ک ــد ایالت ــا در چن ــم، ام نمی دان

می کنــد. پیــدا  مصــداق  کــردم، 
نامــش  کــه  ســاختمانی  در  مــوزه  ایــن 
ــت.  ــده اس ــا ش ــال ۱۹۰۷ بن ــت، در س ــون« اس ــاندر هامیلت »الکس
ــت  ــورک برای ــود نیوی ــورد خ ــم در م ــی ه ــت کم ــادم رف ــتی! ی راس
شــناخته  نیویــورک  به نــام  امــروز  کــه  شــهری  ایــن  بگویــم. 
»نیوآمســتردام«  میــالدی(   ۱۶۱۰( قــرن هفدهــم  در  می شــود، 
ــن  ــود و ای ــا ب ــغال هلندی ه ــت اش ــا تح ــون این ج ــت؛ چ ــام داش ن
ــا  ــردم، در آن زمان ه ــاز ک ــو را آغ ــا ت ــدم زدن ب ــن ق ــه م ــه ک منطق
ورودی »نیوآمســتردام« بــود. انگلیســی ها در ســال ۱۶۶۴ بــه شــکل 
مســالمت آمیزی هلندی هــا را بیــرون کردنــد و خودشــان ایــن شــهر 
را در اختیــار گرفتنــد و مســتعمره ی هلنــد، مســتعمره ی بریتانیا شــد 
و »دوک« منطقــه ی »یــورک« بریتانیــا، نــام ایــن مســتعمره ی جدیــد 

ــر داد! ــورک« تغیی ــو ی ــه »نی را ب
ــه  ــم کمــی ب ــا ه ــروز ب ــه ام ــم ک ــن ه ــن منهت ــه ی پایی ــن منطق ای
ــت  ــا اهمی ــیار ب ــی بس ــاظ تاریخ ــید، به لح ــم کش ــرک خواهی آن س
ــه، در طــول  ــن منطق ــای ای ــا، کوچــه و پس کوچه ه اســت. خیابان ه
ــادی  ــی های زی ــورش ها و لشکرکش ــا و ش ــاهد اعتراض ه ــخ ش تاری
بــوده اســت؛ از مبــارزات ارتــش آمریــکا علیــه انگلیســی ها گرفتــه تــا 

ــرده داران. ــه ب ــا علی ــراض برده ه اعت

ــای  ــدی از الله ه ــوی کمربن آن س
و  چشــم انداز  ایــن  کــه  ســرخ 
ــاد  ــرم ایج ــا را در براب ــر زیب تصوی
ــرادوی« اســت.  ــان »ب کــرده ، خیاب
پشــت ســرم هــم مــوزه ی »امریکن 

ــت. ــن« اس ایندی
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نیویورک گردی
منتشر خواهد شد

برای اطالعات بیشتر 
با مرکز فرهنگی پارسیان 

نیویورک
تماس بگیرید

اوایــل اکتبــر ۲۰۱۷ امامعلــی رحمــان، 
رییــس جمهوری تاجیکســتان، درباره ی 
ــان  ــه زب ــی ب ــای اقتباس ــیل واژه ه »س
رســمی« هشــدار داد و از پژوهشــگران 
و فرهنگیــان تاجیــک خواســت تــا جلــو 

ــد. ایــن ســیل را بگیرن
ــتان،  ــانه های تاجیکس ــزارش رس ــه گ ب
ــر،  ــنبه ۴ اکتب ــان، چهارش ــای رحم آق
در پیامــی تلویزیونــی کــه همزمــان 
ــبت  ــود او و به مناس ــا زادروز خ ــود ب ب

ــه وارد شــدن  ــادآور شــد ک ــان رســمی در تاجیکســتان«، ی »روز زب
واژه هــای اقتباســی و بیگانــه، بــه فصاحــت و بالغــت زبــان »تاجیکی« 

ــد. ــه می زن لطم

تاجیکستان و نگرانی از سیل واژه های بیگانه

رییس جمهــوری تاجیکســتان همچنین 
را  مثال هــا  بســیار  »تاریــخ  افــزود: 
ــن  ــن رفت ــر از بی ــه در براب ــد ک می دان
زبــان، ملــت نیــز از بیــن مــی رود؛ یعنــی 
بقــای زبــان، بقــای ملــت و فنــای زبــان، 

ــت اســت.« ــای مل فن
گــزارش  برپایــه  و  دیگــر  ســوی  از 
ــس،  ــن پ ــانه های تاجیکســتان، از ای رس
نــام همــه ی ســازمان های دولتــی و 
ــد هماهنــگ  شــرکت های خصوصــی بای
و  زبــان  »کمیتــه ی  مصوبــات  بــا 
ــام هــا و واژهــای تاجیکــی انتخــاب  اصطالحــات« باشــد و از میــان ن
ــود  ــد ب ــرکت هایی خواه ــام ش ــان، ن ــن می ــتثنا در ای ــا اس ــود. تنه ش
کــه بــا مشــارکت دیگــر کشــورها در تاجیکســتان تاســیس می شــود.

خبر کوتاه
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SERVICES:
Relationship & intimacy

Parenting
Family conflict

Marriage discord
Cultural divides

Acculturation
Career & work issues

Identity
Self-esteem

Anxiety
Depression

خدمات:
رابطه و نزدیکی جنسی
تربیت فرزندان
بحران خانوادگی
ازدواج و طالق
تفاوت های فرهنگی
تطبیق فرهنگی
حرفه و مسايل کاری
هویت
اعتامد به نفس
اضطراب
افرسدگی

19 W. 34th St., Penthouse,
New York, NY 10001

Email: simonashokrian@gmail.com
شامره پیغام گیر:  212-340-9056
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مهندس کامران میر فخرایی

ارایه خدمات مشاوره ای برای انواع پروژه هاي عمراني با بیش از ۳۵ سال تجربه اجرایي در  مدیریت ساختمان سازي انواع تاسیسات 
مسکوني ، تجاري ، صنعتي، آموزشي  و ......

Tel : +1-646-415-8214     Fax : +1-212-656-1074
Email : kamran@kmm-consultants.com

Kamran Mirfakhraie
President

KMM CONSULTANTS LLC

105 East 34th Street No.123, New York. New York 10016

Construction & Development Management Consulting  Services
for

Industrial, Commercial, Educational, Hospitality, Residential and  Health Care Projects with more than 35 years experience in construction 
management and real estate development.

www.kmm-consultants.com
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قطار سر شب

ــده  ــه مان ــه خان ــج ایســتگاهی ب ــار پن ــوز ســر شــب اســت. چه هن
ــتگاه  ــاف ایس ــیمانی و ص ــکوی س ــب، روی س ــت در جی و دارم دس
ــی  ــار از راه م ــذرد و قط ــی گ ــه ای م ــد دقیق ــم. چن ــار می کش انتظ
رســد. درهــا بــاز می شــود. البــه الی دســت و پــای مردهــا و ز ن هــای 
اتــو کشــیده و نکشــیده، پیــر و جــوان و بچه هــای ریــز و درشــت و 
ــودم را  ــم و خ ــاز می کن ــی ب ــوم، راه ــده می ش ــو چالن ــغ جیغ جی

ــن.  ــن واگ ــوی نزدیک تری ــم ت می چپان
جــای نشســتن نیســت، جــای ایســتادن هــم بــه زور پیــدا می شــود. 
ــل از  ــرای حم ــاده ب ــس و آم ــرده در قف ــای فش ــل مرغ ه ــه مث هم
ــی  ــان قاط ــس هام ــتاده ایم. نف ــینه ایس ــه س ــینه ب ــداری، س مرغ

شــده اســت. 
ــای کوچکــی  ــرا خوش شــانس ترند، روی صندلی ه ــه ظاه ــده ای ک ع
ــر،  ــای یکدیگ ــت و پ ــان الی دس ــد. بیش ترم ــرده ان ــوش ک ــا خ ج
ــاز  ــا ب ــی ج ــم کم ــم؛ می خواهی ــال می زنی ــال ب ــم و ب ــال می کنی تق
کنیــم. بــا میلــه ی باریــک وســط واگــن، نیــم متــری بیشــتر فاصلــه 
ــه وجــب جــای  ــه، وجــب ب ــا دســتم نمی رســد. روی میل ــدارم ام ن
ــد کــه خــودش را کمــی از  ــالش می کن دســت اســت. هــر کــس ت
بقیــه دورتــر نــگاه دارد و فضایــی بــرای نفــس کشــیدن پیــدا کنــد؛ 

ــم. ــازه می خواهی ــوای ت ه
بــا هــر تــکان قطــار، روی همدیگــر می افتیــم و همــه ایــن را خــوب 
می داننــد کــه هیــچ کــس مقصــر نیســت. از آدم هــای تــوی واگــن 
ــی  ــی می توان ــن را به راحت ــد؛ ای ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــی راض کس
ــر  ــوی نگاه هــا ببینــی. کســی نمی خنــدد. همــه می خواهنــد زودت ت
برســند و از ایــن مخمصــه بیــرون بزننــد. کســی حوصلــه ی دیگــری 
ــزی می گــردد کــه نیســت؛  ــال چی ــگار هــر کــس دنب ــدارد و ان را ن
ــده  ــتگاه مان ــج ایس ــار پن ــوز چه ــی. هن ــخصی و خصوص ــای ش فض
تــا بــه خانــه برســم، بایــد ایســتادن در ایــن قبــر تنــگ و تــرش را 

تحمــل کنــم.
دو ایســتگاه بــه خانــه مانــده کــه قطــار بــرای بــار چنــدم می ایســتد. 
ــاده  ــد کــه کســی پی ــاز مــی شــود. همــه خداخــدا می کنن ــا ب دره
ــا!  ــد: »آق شــود، ولــی کســی از دم در ورودی واگــن بلنــد داد می زن

ــو!... بقیــه هــم می خــوان ســوار شــن«. ــرو جل ب

ــه  ــان را ب ــان و ســالنه ســالنه خودم جــا نیســت؛ همگــی غرولندکن
ــد  ــم. چن ــره می زنی ــی چنب ــه ی میان ــانیم و دور میل ــط می کش وس
ــاز  ــار ب ــد ب ــد. در واگــن چن ــد و هــل می دهن ــده ان ــر الی در مان نف
و بســته می شــود و باالخــره دو نفــری بیــرون می ماننــد. قطــار 
ــانه ی  ــد. ش ــاره راه می افت ــد و دوب ــه می کن ــورد و دک ــه می خ تکان
ــه ی  ــنگینی کول ــت و س ــازوی جلویی س ــا ب ــه ب ــبیده ب ــن چس م
ــگار همــه بیــش  ــم. ان ــر گــرده ام احســاس می کن پشــت ســری را ب
از پیــش درهــم چپیده ایــم و جــا برایمــان تنگ تــر شده اســت. 
ــی   ــد، ول ــکان می خــورد و جــوالن می ده ــاب و ت ــان ت قطــار همچن

ــد.  ــب می کن ــم را جل ــزی توجه ــان چی ناگه
ــر  ــد دیگ ــر کرده ان ــرم را پ ــه دور و ب ــا ک ــه ی آن ه ــن و هم ــگار م ان

گاه نوشته های یک مسافر متروی نیویورک
علی معتمدی

گاه نوشت



٢٩

ــده ایم.  ــالب ش ــی ق ــه جای ــم و ب ــت مانده ای ــم، ثاب ــکان نمی خوری ت
اصــال انــگار هــر کــس تــوی واگــن کــه دور و بــرش پرتــر اســت و 
ــه  ــی ک ــر کس ــورد، ه ــکان می خ ــر ت ــده، کم ت ــاط ش ــر مح بیش ت
ــه عقــب و جلــو پــرت  ــر ب ــه دیگــران نزدیــک اســت، کم ت بیشــتر ب
ــن و  ــم م ــاس می کن ــاال احس ــورد. ح ــکندری می خ ــود و س می ش
ــده ایم الی  ــل ش ــم، قف ــره خورده ای ــم گ ــاری ام در ه ــر کن ــد نف چن
دســت و پــای یکدیگــر، بیــن گــرده و گریبــان هــم و ثابــت و محکــم 
ــه  ــی ب ــاری زخم ــل م ــه مث ــل، بی رحمان ــل قب ــار مث ــم. قط مانده ای
ــر  ــه یکدیگ ــدون آن ک ــا ب ــی م ــد ول ــوالن می ده ــت ج ــپ و راس چ
ــکان  ــا را ت ــم. دیگــر هیــچ چیــزی م را بشناســیم، همدیگــر را داری

نمی دهــد.

)۲(

تقدم

ــه  ــاردار مقدمنــد، پیرهــا ب ــه خانم هــای غیــر ب ــاردار ب »خانم هــای ب
جــوان هــا اولویــت دارنــد و معلــول هــا بــه ســالم هــا«؛ ایــن را بــا 
ــی  ــاالی صندل ــد ب ــا نوشــته و چســبانده بودن فونــت درشــت و خوان

متــرو، همــان تــک صندلــی آبــی رنــگ خالــی کنــار در واگــن.
ــا  ــه پیرمــرد ی ــود، ن ــه ای ب ــه زن حامل ــگاه کــردم؛ ن ــرم را ن دور و ب
پیرزنــی و نــه معلولــی. کمــی مکــث کــردم ولــی ننشســتم. ترســیدم؛ 
ترســیدم مبــادا کــس دیگــری بــر مــن مقــدم باشــد. قطــار راه افتــاد، 
چنــد دقیقــه ای گذشــت و کــس دیگــری هــم بــه ســمت صندلــی 

نرفــت. 
ــردم  ــر ک ــودم فک ــا خ ــردم. ب ــا ک ــا را تماش ــدم و آدم ه ــر چرخان س
چــرا زن هــای حاملــه بــه غیرحاملــه مقدم انــد؟ شــاید چــون 
ــان  ــر از خودش ــی غی ــون کس ــا چ ــد ی ــی کنن ــل م ــزی را حم چی
ــتند، دو  ــر نیس ــک نف ــون ی ــاید چ ــا ش ــند ی ــان می کش را دنبالش
نفرنــد یــا یکــی و نصفــی؟ اصــال چــرا پیرهــا بــه جــوان هــا اولویــت 
ــری  ــر بیش ت ــون عم ــا چ ــد ی ــری دارن ــن بیش ت ــون س ــد؟ چ دارن
ــر زندگــی کــرده  ــا بیش ت ــوم کــه واقع ــد؟ اصــال از کجــا معل کرده ان
ــم چــون خســته ترند  ــد؟ شــاید ه ــی دان باشــند؟ کســی از کجــا م
یــا موهــای سپیدشــان پیداســت! مگــر پیــری را فقــط مــوی ســپید 
ــا چــی؟  ــول ه ــد؟ معل ــده اش نشــان می ده ــا پوســت چروکی آدم ی
البــد چــون روی صندلــی چــرخ دار می نشــینند یــا عصــا بــه دســت 

می گیرنــد!
ــی، غمگیــن و خســته  ــرد جوان ــگاه کــردم. م ــرم را خــوب ن دور و ب
بــه در واگــن قطــار تکیــه زده بــود و ســقف را تماشــا می کــرد. زن 

ــر و پیمــان خریــد در  ــر پیشــانی داشــت؛ زنبیــل پ ــی، عــرق ب جوان
یــک دســت و دســت دختــر کوچکــش در دســت دیگــرش بــود و بــا 
ــد.  ــم نکن ــتگاهش را گ ــا ایس ــد ت ــرون را می پایی ــران بی ــی نگ نگاه
پســرکی کولــه ی مدرســه اش را کــه هم قــد خــودش بــود، بــر دوش 
ــرد میان ســالی کــه  ــود و م ــه کــف قطــار زل زده ب مــی کشــید و ب
ــل  ــراوات را ش ــره ک ــت، گ ــرده داش ــر گ ــنگینی ب ــی س ــف چرم کی

ــد، نفــس می کشــید.  ــد تن ــود و تن ــرده ب ک
بــا خــودم فکــر کــردم، آدم هــا چیزهایــی را کــه بــه چشــم می بیننــد، 
ــا  ــد. آدم ه ــت، می پذیرن ــه پیداس ــی را ک ــد؛ چیزهای ــاور می کنن ب
شــکم های  و  چــرخ دار  صندلی هــای  و  عصــا  ســپید،  موهــای 
ــد. خیــال کــردم، چنــد نفــر  باالآمــده را می بیننــد و ایمــان می آورن
ــر شــده اند و موهای شــان  ــی پی ــوی همیــن واگــن قطــار، در جوان ت
ــری  ــت دیگ ــای دس ــر عص ــد نف ــت، چن ــده اس ــیاه مان ــان س همچن
ــه  ــر روز ن ــر ه ــد نف ــد، و چن ــا راه می رون ــی عص ــود ب ــده اند و خ ش
فقــط خودشــان کــه در زندگــی یکــی، دوتــا یــا چندتایــی را بــا خــود 

ــند؟ ــردوش می کش ب

گاه نوشت
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ــدان  ــال ۲۰۱۸ عالقمن ــیدن س ــا فرارس ب
را جســتجو  فیلم هایــی  فیلــم  صنعــت 
بــرای  باالیــی  شــانس  کــه  می کننــد 
نامــزدی و یــا گرفتــن اســکار دارنــد. 
ــکار  ــم اس ــرای مراس ــد ب ــر می خواهی اگ

بــه روز باشــید، اگــر مدتهاســت کــه فیلمــی 
ــا  ــد و ی ندیده ای
ــاعتی  ــد س چن
از  می خواهیــد 
ایــن دنیــا فــرار 
بــه  و  کنیــد 
ــک  ــی تاری اتاق
پنــاه ببریــد و 
ــه  ــا دیگــران ب ب
ــره  ــه خی صحن
شــوید و از یــک 
هنــری  کار 
لــذت ببریــد، ایــن ۷ فیلــم را از دســت 

ندهیــد. 
۱- فیلــم ســه بیلبــورد خــارج از ابینــگ، 
ــه نمایــش درآمــده  ــه تازگــی ب میــزوری ب
ــک  ــن م ــومین کار »مارتی ــن س ــت. ای اس
در  فیلم هــای  او  پیش تــر  اســت.  دانــا« 
ــال  ــروژ در س ب
ــت  ۲۰۰۸ و هف
در  روانــی 
 ۲۰۰۱ ســال 
کارگردانــی  را 
کــرده بــود کــه 
بــا هــر دو فیلــم 
شــاهد افزایــش 
نــش  ا ر ا فد طر
بعــد از اکــران 
جایــزه  برنــده  او  بــود.  فیلم هــا  ایــن 
از فســتیوال  نمایشــنامه  بهتریــن متــن 
ــی  ــر اصل ــر دو بازیگ ــد و ه ــز ش ــم ونی فیل
فیلــم، فرنســیس مــک دونــا و ســم راکــول، 
احتمــاال نامــزد جوایــز بهترین بازیگــران زن 

ــبک  ــا س ــک دون ــد. م ــد ش ــرد خواهن و م
ــیده و  ــود بخش ــم بهب ــودش را ه ــز خ طن
شــجاعانه  و  تکرارناشــدنی  فیلم هایــش 
هســتند کــه طرفدارانــش انتظــار اکرانــش 

می کشــند.  را 
۲- فیلــم شــکل آب افســانه دیگــری 
اســت از »گیلرمــو دل تــورو« کــه از ۸ 
دســامبر در سراســر کشــور اکــران عمومــی 
شــده اســت. فیلــم در دوران جنــگ ســرد 
آمریکا اســت و داســتان »ســلی هاوکینگز« 
ــتان  ــان داس ــه قهرم ــد ک ــال می کن را دنب

اســت و در یک 
ه  یشــگا ما ز آ
ــی دولتی  مخف
می کنــد.  کار 
طــور  بــه  او 
نــی  گها نا
ی  چیــز
کشــف  را 
 . می کنــد
ن  مــا قهر
ــک  ــتان ی داس

فــرد َکــر و الل اســت و ایــن یعنــی دیالوگ 
کمتــر و داســتان گویی هــای تصویــری 
العــاده  فــوق  داســتان  ایــن  بیشــتر. 
ــت  ــو اس ــته گیلرم ــای گذش ــادآور کاره ی
ماننــد هزارتــوی پــن و پســر جهنمــی کــه 
ــتان گویی  ــود را در داس ــم خ ــارت عظی مه
نشــان داد. فیلــم شــکل آب توجه هــا را 
در فســتیوال فیلــم تورنتــو بــه خــود جلــب 
ــش  ــل از اکران ــون و قب ــم اکن ــرد و از ه ک
دربــاره اش در کوچــه و خیابــان ســخن 
چــون  اســم هایی  بــا  می شــود.  گفتــه 
ســلی هاوکینگــز، مایــکل شــانون، اکتیویــا 

ــن  ــورو ای ــو دل ت ــود گیلرم ــر و خ اسپنس
فیلــم در گروه هــای مختلــف اســکار از جمله 
بازیگــران مختلــف، کارگردانــی و فیلمبــرداری 

عــرض انــدام خواهــد کــرد. 
ــاال  ــتم احتم ــا هس ــن تونی ــم م ۳- فیل
ــتان  ــنیده اید. داس ــه ش ــتانی اســت ک داس
واقعــی و عجیبــی کــه »تونیــا هاردینــگ« 
کــه  افراط گونــه ای  انگیــزه  و  داشــت 
ــی اســکیت نمایشــی  ــرای کســب قهرمان ب
داشــت. ایــن فیلــم بیشــتر روی شــخصیت 
بــه  آنقــدر  و  می کنــد  تمرکــز  تونیــا 
حادثــه معــروف بــا »ننســی کریــگان« 
هــم  از  رابــی«  »مارگــت  نمی پــردازد. 
اکنــون شــانس زیــادی بــرای کســب جایزه 
ــش اول زن را دارد. از  ــر نق ــن بازیگ بهتری
کارگردانــی چــون »کریــگ گیلســپی« کــه 
ــب الرس و  ــتنی و غری ــت داش ــم دوس فیل
دختــر واقعــی را بــه پــرده  ســینماها آورد، 
ایــن فیلمــی شــیک و ریــگ دار و کمــدی 
ــی  ــی واقع ــک زندگ ــاره درام ی ــت درب اس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــی تونی ــه زندگ ک
ــم هــم از ۸ دســامبر  ــن فیل داده اســت. ای

ــاز شــده اســت.   ــران آغ اک
۴- فیلــم بــازی مالــی اولیــن فیلــم 
»ارن ســوکین« اســت. یــک سرشــناس 
هالیــوودی کــه برنــده جایــزه اســکار بــرای 
ــم شــبکه اجتماعــی در ســال  نوشــتن فیل
۲۰۱۱ شــد. او بــا دیالوگ هــای ســریع 
ــت  ــده اس ــناخته ش ــش ش ــوخ طبع و ش
و طرفدارانــش مشــتاق هســتند بداننــد 
و  می کنــد  کارگردانــی  او  کــه  فیلمــی 
ــود.  ــد ب ــه خواه ــام دارد چگون ــار ت اختی
فیلــم داســتان زندگــی »مالــی بلــوم« 
اســت، پوکربــاز پرطرفــدار کــه بــه اف 
ــم را  ــن فیل ــی آی پیوســت. ســورکین ای ب
بیشــتر بــه نقاشــی تشــبیه کــرده اســت تــا 
تاکیــد کنــد کــه ایــن فیلــم یــک مســتند 
ایــن  در  چســتین«  »جســیکا  نیســت. 

فصل فیلم دیدن است! 

محسن کرمانی

سینما
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فیلــم نقش آفرینــی می کنــد. فیلــم روز 
کریســمس در بعضــی از ســینماها و از روز 
ســوم ژانویــه 
سراســر  در 
ــران  ــور اک کش
ــد.  ــد ش خواه
فیلــم   -۵
پایــان خــوش 
ــت  ــی اس فیلم
از  یکــی  از 
نیرومندتریــن 
خالق تریــن  و 
هنرمنــدان در 
بــازار فیلــم امــروز، »مایــکل هنکــه«. ایــن 
فیلــم درام ماجــرای یــک خانــواده پولــدار 
ــه  ــه فرانس ــهر کال ــت در ش ــوی اس فرانس
و داســتان، در دوران بحــران مهاجرتــی 
اروپاســت. هنکــه کــه بــرای شــاهکارهایی 
چــون روبــان ســفید، پنهــان و معلــم پیانــو 
ــن  ــزه بهتری ــت و جای ــده اس ــناخته ش ش
ــرای  ــال ۲۰۱۲ را ب ــی در س ــم خارج فیل
ــت آورده  ــق به دس ــش عش آخریــن فیلم
ــت. »ایزابل  اس
 » ت پــر ها
ایــن  در 
بــازی  فیلــم 
می کنــد 
ســال  کــه 
ــرای  گذشــته ب
خیــره  بــازی 
ش  ه ا کننــد
نامــزد  ال  در 
شــد.  جایــزه 
ــزه  ــزد جای ــم امســال نام ــان خــوش ه پای
نخــل طــال شــد کــه گفتــه می شــود 
و  زندگــی  از  اســت  تاریکــی  بازتــاب 
ــواده و هماننــد ســایر کارهــای هنکــه  خان
ــما  ــم ش ــدن فیل ــس از دی ــد روز پ ــا چن ت
ــم هــم  ــن فیل را درگیــر خــود می کنــد. ای

ماننــد همــه فیلم هــای خــوب شــاید نیــاز داشــته 
ــینید.  ــایش بنش ــه تماش ــاره ب ــه دوب ــید ک باش

۶- فیلــم پســت فیلمــی کــه در خوش بینانه ترین 
حالــت ممکــن می تــوان آن را فیلمــی بــه نیــت 
اســکار دانســت. فیلمــی کــه در زمــان مناســب 
ــد  ــش در می آی ــه نمای ــب ب ــای مناس ــا آدم ه ب
ــا  ــم ب ــد. فیل ــحال کن ــکار را خوش ــا داوران اس ت
بازیگــری مریــل اســتریپ و تــام هنکــس و 
ــم  ــد ه ــی اســتیون اســپیلبرگ بای ــه کارگردان ب
چنیــن تصــوری در پی داشــته باشــد. هــر کــدام 
آنهــا برنــده چندیــن بــاره جوایز اســکار هســتند. 
فیلــم دربــاره روزنامه واشــنگتن پســت اســت که 
مدارکــی را در خصــوص اســرار جنــگ ویتنــام بــا 
آمریــکا فــاش می کنــد و مریــل اســتریپ نقــش 
ــازی  ــکا را ب ــه زن در آمری ــر روزنام ــن ناش اولی

می کنــد. 
ــدار  ــن و طرف ــرد خوش بی ــک ف ــوان ی ــه عن ب
درازمــدت اســتریپ، می دانــم کــه اســتیون 
اســپیلبرگ فیلم هایــش را بــا هــدف خلــق یــک 
ــازد.  ــردم می س ــرای م ــتر ب ــری و بیش ــر هن اث
شــاید نامــزدی اســکار بهتریــن بازیگــر زن 
ــرد  ــرار گی ــل اســتریپ ق ــف اســم مری ــم ردی ه
ولــی نمی تــوان ادعــا کــرد کــه او لیاقتــش 
ــزد  ــان نام ــه برایش ــی ک ــر ۲۰ فیلم ــرای ه را ب
شــده، نداشــته اســت. تــام هنکــس کــه جوایــز 
اســکار را بــرای بــازی در فیلم هــای فارســت 
ــا  ــه اســت و پیشــتر ب ــا گرفت ــپ و فیالدلفی گام
ــر  ــو بگی ــی من ــه می تون ــم اگ اســپیلبرگ در فیل
ــه  ــا ایــن کارگــردان ب ــاز ب ــار ب کار کــرده ایــن ب
همــراه اســتریپ بــه کار پرداختــه اســت. تیمــی 
کــه همیشــه بهتریــن کارشــان را ارائــه می دهنــد 
و طرفــداران پروپــا قرصــی دارنــد کــه اســم آنهــا 
را بارهــا در مراســم اســکار ســال ۲۰۱۸ خواهنــد 

شــنید.  
ــوم دو غــول ســینمای  ــوع فانت ــم موض ۷- فیل
اندرســون«،  تومــاس  »پــال  یعنــی  مــدرن 
برنــده  لوئیــس«،  دی  »دنیــل  و  کارگــردان 
بهتریــن بازیگــر مــرد را در کنــار هــم مــی آورد. 
فیلمنامــه اصلــی کــه توســط پــال تومــاس 

اندرســون نوشــته شــده دنیــل دی لوئیــس 
ــم را  ــن فیل بازیگــر را مجــاب کــرد کــه ای
بعــد از آخریــن کارش، لینکلن، بــازی کند. 

در  لینکلــن 
ســال ۲۰۱۲ 
خته  ســا
دی  و  شــد 
ئیــس  لو
بــرای ایفــای 

نقشــش 
ه  نــد بر
ر  ســکا ا
یــن  بهتر

ــن دو  ــن کار ای ــرد شــد. از آخری بازیگــر م
بــا هــم یعنــی فیلــم خــون بــه پــا خواهــد 
ــم  ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ــوال ب ــد معم ش
دو دهــه اخیــر یــاد می شــود و مــورد 
ســتایش تماشــاچیان و نقــادان اســت. 
ــن  ــد آخری ــر می توان ــکار اخی ــه این اگرچ
بــازی دی لوئیــس هــم باشــد چــرا کــه او 
اوایــل امســال اعــالم بازنشســتگی کــرد. او 
حتمــا ایــن فیلــم را بســیار دوســت داشــته 
کــه خواســته آخریــن فیلمــش باشــد. دی 

لوئیــس در ایــن 
نقــش  فیلــم 
طــراح  یــک 
در  را  لبــاس 
 ۱۹۵۰ ســال 
ــازی  در لنــدن ب
کــه  می کنــد 
زندگــی اش بــا 
دیــدن المــا )بــا 
ویکــی  بــازی 

ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــس( تح کریپ
ایــن فیلــم روز کریســمس اکــران عمومــی 
خواهــد شــد ولــی در نیویــورک یــک هفته 
زودتــر در تعــدادی ســینمای منتخــب بــه 

آمــد. خواهــد  در  نمایــش 

سینما
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کتــاب »شــکل گیری دولــت در افغانســتان، تاریــخ نظــری و 
ــی.  ــی )آی.ب ــان رحیم ــر مجیب الرحم ــته ی دکت ــی« نوش سیاس
توریــس، اکتبــر ۲۰۱۷( ، امســال در لنــدن و نیویــورک چاپ شــده 
اســت. ایــن کتــاب می خواهــد تاریــخ شــکل گیری دولــت در 

ــد.  ــازی کن ــتان را واکاوی و بازس افغانس
ــام  ــه ن ــی ب ــت دولت ــه هوی ــت ک ــاور اس ــن ب ــی بدی ــر رحیم دکت
ــه  ــخ رســمی ســاخته و پرداخت ــه در تاری ــه  ک افغانســتان، آن گون
ــدارد و  ــی ن ــی هم خوان ــق تاریخ ــندها و حقای ــا س ــت، ب شده اس
در نتیجــه، روایتــی برســاخته و معطــوف بــه قــدرت اســت. دکتــر 

ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب رحیم
ــتان  ــمی، افغانس ــت رس ــالف روای برخ
ــدرت  ــای دو ق ــد رقابت ه ــروز برآین ام
ــزرگ«  ــازی ب ــتعماری در دوران »ب اس
ــرن نوزدهــم اســت. انگلیس هــا و  در ق
روس هــا در ایــن زمــان هــر کــدام بــه 
ــتان  ــه و هندوس ــیای میان ــمت آس س
بودنــد و پــس  در حــال پیشــروی 
افغانســتان بــا  از دو جنــگ مــردم 
امپراطــوری بریتانیــا، افغانســتان در 

ــتم  ــخص وارد سیس ــای مش ــا مرزه ــل ب ــت حای ــک دول ــات ی هی
دولت هــای اروپامحــور تحــت قیمومیــت امپراطــوری بریتانیــا 
شده اســت. ســپس بــرای این کــه ایــن دولــت پسااســتعماری 
قــوام یابــد، بریتانیایی هــا تــالش کردنــد تــا پایه هــای یــک دولــت 
پسااســتعماری را در ایــن جغرافیــای نوظهــور تحــت رهبــری امیــر 
عبدالرحمــان خــان )۱۸۸۰-۱۹۰۱( بنــا نهنــد. قــدرت اســتعماری 
ــوژی،  ــاد ایدئول ــا ایج ــا را ب ــت، آن ه ــن دول ــاد ای ــار ایج در کن
ــس  ــرد و پ ــتیبانی ک ــی پش ــای مال ــی، و کمک ه ــات دولت موسس
ــول  ــت، محص ــکل گرف ــه ش ــی ای ک ــت تاریخ ــتقالل، روای از اس

ــش در  ــن دان ــای ای ــد و غن ــتعماری و بازتولی ــش اس ــزش دان آمی
دســتگاه های دولتــی در افغانســتان بــود. دانــش اســتعماری 
ــه در آن  ــود ک ــتی ب ــر سیاس ــی ب ــه مبتن ــی ای ک ــت دولت و روای
ــایگانی  ــا همس ــی ب ــی متفاوت ــته ی تمدن ــخ و گذش ــا تاری افغان ه

ــند. ــته باش ــه داش ــیای میان ــای آس ــران و جمهوری ه ــون ای چ
بــر اســاس ایــن روایــت، تاریــخ افغانســتان بــه ســه دوره ی تاریخــی 
آریانــا، بــه عنــوان دوران پیــش از اســالم، خراســان تاریخــی، پــس 
ــه  ــی ب ــه عمــق تاریخــی آن گوی ــور اســالم و افغانســتان ک از ظه

ــود.  ــیم  می ش ــد تقس ــی )۱۷۴۷( می رس ــاه ابدال دوران احمدش
ــن گفتمــان رســمی، افغانســتان تاریخــی دارای نشــانه هایی  در ای
ــا  ــق لویه جرگه ه ــای آن از طری ــه دولت ه ــت ک ــک اس دموکراتی
ــر  ــا در براب ــت افغان ه ــت از مقاوم ــن روای تشــکیل شــده اند. در ای
ــت  ــن روای ــود. ای ــاد می ش ــام ی ــکوه تم ــا ش ــاوز ب ــگان متج بیگان
رســمی هم چنیــن نقــش اســتعمار را در ایجــاد دولــت افغانســتان 
ــی  ــکان اصل ــوان مال ــتون ها( به عن ــا )پش ــه افغان ه ــرد و ب نمی پذی
ــان در  ــن گفتم ــد. ای ــت می بخش ــخ هوی ــرزمین در تاری ــن س ای
ــازد  ــگ می س ــوام را کم رن ــایر اق ــود حضــور س ــت رســمی خ روای
ــی ســهمی نمی دهــد. نویســنده در  ــا در نشــانه های مل ــه آن ه و ب
ایــن کتــاب بــر ایــن بــاور اســت کــه نهادهــای آکادمیــک غربــی، 
ــه  ــادی ب ــش اســتعماری و پسااســتعماری، توجــه زی ــه ی دان برپای
ایــن  در  و  کرده انــد  پشــتون ها 
هزاره هــا  تاجیک هــا،  مطالعــات 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــا غایب ان و ازبک ه
بازنمایــی  بــه  تــا  دارد  تــالش 
اســتعماری  دانــش  حاشــیه های 
توجــه کنــد و توجــه آکادمی هــای 
ــب  ــیه جل ــن حاش ــه ای ــی را ب غرب

کنــد.
کتــاب شــکل گیری دولــت، اثــر 
ــن  ــا ای مجیب الرحمــان رحیمــی، ب
پرســش هایی  بــه  پیش فــرض، 
می پــردازد چــون: آیــا ایــن روایــت آن گونــه  کــه حکومت هــا از آن 
ــتان  ــت؟  افغانس ــق تاریخی س ــت موث ــک روای ــد ی ــاع می کنن دف
ــانی  ــه کس ــا چ ــت؟ افغان ه ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــه زمان در چ
هســتند؟ چگونــه و در کــدام زمــان ایــن دولــت بــا نــام و هویــت 

ــرد؟  ــور ک ــخ ظه ــتان در تاری افغانس
ــون  ــیعی از مت ــتره ی وس ــه گس ــه ب ــا مراجع ــاب، ب ــن کت در ای
معاهده هــا،  بومــی،  و  پسااســتعماری  اســتعماری،  تاریخــی 
ــد  ــف می خواه ــک، مول ــث تئوری ــی و مباح ــه های جغرافیای نقش
ــی و  ــی سیاس ــمی، گفتمان ــان رس ــر گفتم ــه اگ ــد ک ــن کن روش

*
نقدی بر کتاب 

 شکل گیری دولت در افغانستان

میم. مازیار

در ایــن کتــاب، بــا مراجعــه به گســتره ی وســیعی 
ــتعماری و  ــتعماری، پسااس ــی اس ــون تاریخ از مت
و  جغرافیایــی  نقشــه های  معاهده هــا،  بومــی، 
ــن  ــد روش ــف می خواه ــک، مول ــث تئوری مباح
کنــد کــه اگــر گفتمــان رســمی، گفتمانــی 
ــر خصومــت اجتماعــی اســت. ــی ب سیاســی و مبتن

کتاب
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ــت  ــن روای ــزی ای ــی اســت، دال مرک ــت اجتماع ــر خصوم ــی ب مبتن
چیســت و گره گاه هــای گفتمانــی آن کدام هاســت؟ اگــر ایــن 
گفتمــان روایتــی غیــر فراگیــر اســت، در ایــن روایــت هویــت چــه 

کســانی حــذف شــده و ایــن سیاســت حــذف چه گونــه اعمــال شــده 
ــت؟ اس

ــر خــالف گفتمــان  ــه افغانســتان ب ــن اســت ک ــاب ای ــه ی کت فرضی
رســمی، دارای عمــق تاریخــی مــورد ادعــای ایــن گفتمــان نیســت. 
بــه نظــر نویســنده و بــا اســتفاده از نظریــه ی فوکو  )نظریــه ی 
شــکل گیری  رســمی  گفتمــان  حقیقت(،  رژیم  و  قدرت  دانش، 
ــت  ــورد حمای ــواره م ــت هم ــم حقیق ــا رژی ــوان تنه ــه عن ــت ب دول
ــه  ــاور دارد ک ــنده ب ــن، نویس ــت، هم چنی ــته اس ــرار داش ــت ق دول
ــا  ــی-اقتصادی ی ــوش سیاس ــالت درون ج ــد تعام ــتان برآین افغانس
ــنده را  ــت. نویس ــی نیس ــنفکری بوم ــی و روش ــنت فرهنگ زاده ی س
ــتعمار و در دوران  ــاخته ی اس ــتان برس ــه افغانس ــت ک ــاور آن اس ب
ــم  ــرن نوزده ــا در ق ــا و روس ه ــتراتژیک انگلیس ه ــای اس رقابت ه
ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــن بدی ســاخته شــده اســت. نویســنده هم چنی
ــای  ــن جغرافی ــر ای ــن ب ــلط یافت ــس از تس ــتون ها( پ افغان ها)پش
ــا  اســتعماری، تحــت تاثیــر دانــش اســتعماری و پسااســتعماری و ب
ــاز  ــی غیریت س ــرزمین، روایت ــن س ــوام ای ــایر اق ــت س ــذف هوی ح
ــس از  ــه پ ــد ک ــا می کن ــن ادع ــنده هم چنی ــاخته اند. نویس را برس
ــلطه ی  ــن و س ــم نمادی ــمی، نظ ــان رس ــن گفتم ــال)۱۹۷۰( ، ای س
پشــتونی آن بــا چالــش مواجــه شــده اســت و در واقــع، ایــن گفتمان 

ــک مواجــه شــده اســت.  ــا بحــران هژمونی ب
پــس از ایــن تزلــزل گفتمانــی، اقــوام ســرکوب شــده ی غیــر پشــتون 
ــا  ــه تنه ــد و ن ــور کردن ــن کشــور ظه ــخ سیاســی ای ــاره در تاری دوب
ــردن  ــا بلندک ــه ب ــیدند، بلک ــش کش ــه چال ــمی را ب ــان رس گفتم
صــدای اســتعمارزدایی، کلیــت ایــن روایــت را بــه نفــع یــک روایــت 
ــاور دارد کــه ایــن  ــد. نویســنده ب فراگیــر و همه شــمول تغییــر دادن
بحــران هژمونیــک در دوران پســا-تزلزل، وارد دوره ای از مواجهــه بــا 

ــت. ــده اس ــب ش ــای رقی گفتمان ه
ــه شــناختی  ــه ی جامع ــاب از چارچــوب نظری ــن کت نویســنده در ای
ــه  ــخ هایی ب ــا پاس ــد ت ــتفاده می کن ــه اس ــان« الکالو و موف »گفتم
پرســش های طــرح شــده  بدهــد. نویســنده در ایــن کتــاب گســتره ی 
وســیعی از نظریــه ی »هژمونــی« گرامشــی، نظریــه ی »ایدئولــوژی« 
مطالعــات  فوکــو،  دیرینه شناســی«  و  »تبارشناســی  آلتوســر، 
ــکنی«  ــکان و »شالوده ش ــکاوی ل ــعید، روان ــتعماری ادوارد س پسااس
ــزد  ــم می آمی ــوارث را به ه ــد ه ــان« دیوی ــه ی »گفتم ــدا، نظری دری

ــزد.  ــرو ری ــا گفتمــان رســمی تاریخــی را ف ت
نویســنده از اصطــالح »کثرت گرایــی رقابتــی« موفــه در ســنت 
پساســاختارگرایی اســتفاده می کنــد تــا »گفتمــان حــوزه ی مشــترک 
ــی  ــز اصلــی ایــن کتــاب اســت، به عنــوان گفتمان تمدنــی« را کــه ت
طــرح کنــد کــه به جــای خصومــت، ریشــه در رقابــت دموکراتیــک 
ــر اســاس مــا و دیگــران  دارد و به جــای تقســیم اقــوام افغانســتان ب
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ــه دارد؛ یعنــی گفتمــان  ــری تکی ــر یکدیگرپذی ــاوت( ب )منطــق تف
ــل  ــرا در داخ ــرت گ ــتری کث ــترک در بس ــی مش ــوزه ی تمدن ح

ــی.  افغانســتان و در ســطح حــوزه ی تمدن
نویســنده هــدف خویــش از ایــن کار تئوریــک را یاری رســاندن بــه 
کاهــش تنــش در زمــان پســا-بی جایی و حــل بحــران هژمونیــک 
گفتمــان اســتعماری و پسااســتعماری بــرای رســیدن بــه روایتــی 

ــد.  ــل می نام بدی
نویســنده، ایــن پژوهــش در حــوزه ی علــوم انســانی و در زمینــه ی 
ــا  ــت ت ــر آن اس ــد و ب ــوان می کن ــز عن ــی را چالش برانگی تاریخ
نظــم نمادیــن را متزلــزل ســازد. نویســنده می گویــد ایــن تحقیــق 
بــا رویکــرد »تبارشناســی شالوده شــکنانه«، در جســت وجوی 
ــارت  ــتن را از »اس ــوژه، خویش ــه س ــت ک ــی اس ــن امکان های یافت
ایدئولوژیــک« یــا »مانــدن در اســارت یــک تصویــر« کــه ســوژه را 

ــد. ــی دارد، آزاد کن ــاز م ــق خویشــتن ب ــی و تحق از خودبودگ
ایــن کتــاب بعــد از بازســازی روایــت رســمی شــکل گیری 

ــتفاده  ــا اس ــتان، ب ــت در افغانس دول
تحلیــل  و  گفتمــان  نظریــه ی  از 
و  مرکــزی  دال  یــک  گفتمــان، 
ســه گــره گاه بــرای ایــن روایــت 
بــاور  برایــن  نویســنده  می یابــد. 
شــکل گیری  روایــت  کــه  اســت 
دولــت در افغانســتان، در محــور ایــن 

ــی روایــت مفصــل بنــدی شــده  دال مرکــزی و ســه گــره گاه اصل
ــی و  ــث تاریخ ــی مباح ــنده تمام ــاس، نویس ــن اس ــر ای ــت و ب اس
نظــری خــود را روی یــک دال مرکــزی و ســه گــره گاه در گفتمــان 
تاریخــی شــکل گیری دولــت در افغانســتان متمرکــز کــرده اســت؛ 
ــت و  ــور دول ــکل گیری و ظه ــه ی ش ــا، لحظ ــتان و افغان ه افغانس

باالخــره ســنت لویه جرگــه و تجــاوز و مقاومــت.
در نتیجه گیــری کتــاب، نویســنده از مباحــث طــرح شــده در 
فصل هــای پیشــین بهــره گرفتــه و بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه 
گفتمــان رســمی شــکل گیری دولــت در افغانســتان، بــر محــور دال 
ــه  ــی جرگ ــای گفتمان ــا و  گره گاه ــتان و افغان ه ــزی افغانس مرک
ــداع شــده اســت.  و لویه جرگــه و اســطوره ی تجــاوز و مقاومــت اب
ــا  ــاور اســت کــه دولت هــای افغانســتان ب دکتــر رحیمــی بدیــن ب
ــان را  ــن گفتم ــناور ای ــای ش ــتی، دال ه ــای ناسیونالیس گرایش ه
ــرای  ــد و ب حــول محــور دال هــای مرکــزی مفصــل بنــدی کرده ان
هژمونیــک کــردن ایــن گفتمــان به عنــوان یگانــه رژیــم حقیقــت، 
ــمی  ــت رس ــدان روای ــی را از می ــف سیاس ــای مخال ــر پروژه ه دیگ
بیــرون رانده انــد. دولت هــا رونــد روایــت رســمی را  کنتــرل 
ــا  ــوع ی ــا ممن ــب ی ــای رقی ــد و گفتمان ه ــازماندهی کرده ان و س

به شــدت ســرکوب شــده اند. 
ــای  ــر مبن ــب ب ــای رقی ــط گروه ه ــی، رواب ــن گفتمان ــتر چنی در بس
»مــا«، »داخلی« هــا و »آن ها«،»خارجی هــا«، در هیــات رابطــه ی 

دوست/دشــمن شــکل گرفته اســت.
ــر ایــن گفتمــان، گفتمــان دموکراســی کثرت گــرای  نویســنده در براب
فراگیــر را پیشــنهاد می کنــد کــه در آن خصومــت بــه رقابــت 
دموکراتیــک و دشــمن بــه رقیــب مبــدل می شــود و از طریــق 
ــد خواســته ی خــود  میکانیزم هــای دموکراتیــک، هــر گروهــی می توان
ــی در  ــای قوم ــز را زدودن تنش ه ــن ت ــدف از ای ــد. او ه را مطــرح کن
ــی در  ــه راه حــل نهای ــرای رســیدن ب ــد و ب ــوان می کن افغانســتان عن
بعــد داخلــی زیــر و زبــر شــدن ایــن روایــت رســمی را بــه نفــع تحقــق 
یــک روایــت فراگیــر پیشــنهاد می کنــد و آن را پیــش شــرط هرگونــه 

ــد. ــاع می دان ــتی و اجم آش
ــت  ــی روای ــویه ی ضدتمدن ــتردگی س ــل گس ــه دلی ــی ب ــر رحیم دکت
برســاخته در کشــورهای منطقــه و ادامــه ی تنــش برســر ایــن روایــت 
در بعــد منطقــه ای، گفتمــان حــوزه ی 
پیشــنهاد  را  تمدنــی  مشــترک 
ــتاویز  ــوان دس ــد و آن را به عن می کن
گروه هــای  روی  پیــش  نهایــی، 

می گــذارد.  متخاصــم 
قــول  نقــل  الکالو  از  نویســنده 
می کنــد کــه هژمونیــک ســاختن 
یــک گفتمــان، تنهــا از طریــق ایجــاد یــک دال تهــی ممکــن اســت؛ 
ــا  ــم ب ــاوت را در کناره ــای متف ــد گفتمان ه ــه بتوان ــی ای ک دال ته
ــا تهــی کــردن بخشــی از  درســت کــردن زنجیــره ای هــم عــرض و ب
محتــوای آن گفتمــان مفصــل بنــدی کنــد تــا گفتمــان بــه کیفیتــی 
ــای  ــا گره گاه ه ــر را ب ــای دیگ ــه ی گفتمان ه ــد هم ــه بتوان ــد ک برس

کنــد.  بازنمایــی  گفتمانی شــان 
ــدن  ــان تم ــی گفتم ــر رحیم ــدف، دکت ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
مشــترک را به عنــوان یــک دال تهــی پیشــنهاد می کنــد. او اســتدالل 
ــه  ــی منطق ــه ی سیاس ــتعمار، نقش ــدن اس ــس از آم ــه پ ــد ک می کن
دچــار دگرگونــی شــد و و وضعیتــی شــکل گرفــت کــه او »دولت هــای 
شــبیه  دولت هایــی  تحمیــل  می نامــد؛  پسااســتعماری«  جدیــد 
ــان ایرانیســم  ــان ترکیســم، پ ــا ســه واکنــش پ ــی ب دولت هــای اروپای
و ناسیونالیســم دولتــی، بــه شــیوه ی دولــت ســازی از بــاال بــه پاییــن 

ــی.  ــت سیاس ــگان ناسیونالیس ــت نخب به دس
ــه پــان ترکیســم  نتیجه گیــری دکتــر رحیمــی نشــان می دهــد کــه ن
بــه اهــداف خــودش در منطقــه رســید، نــه پان ایرانیســم و هم چنیــن 
ــی و  ــر قوم ــه دارای تکث ــتانی ک ــز در افغانس ــی نی ــم دولت ناسیونالیس
زبانــی اســت بــا وجــود تــالش بــرای انحصــار تاریــخ بــه نــام یــک قــوم 

ــوم  ــوزه ی عل ــش در ح ــن پژوه ــنده، ای نویس
انســانی و در زمینــه ی تاریخــی را چالش برانگیــز 
عنــوان می کنــد و بــر آن اســت تــا نظــم 

ــازد. ــزل س ــن را متزل نمادی
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خــاص در روایــت تاریخــی، نتوانســته اســت بــه ایــن هــدف برســد. 
از نظــر دکتــر رحیمــی، خوانش هــای انحصــار گرایانــه در منطقــه ی 
ــود  ــش آل ــط تن ــای رواب ــه ج ــده اند و ب ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا ب م
مبتنــی بــر دوســت/ دشــمن، زمینــه بــرای ظهــور گفتمانــی فراگیــر 
ــده  ــم ش ــه ای فراه ــای منطق ــدن و همکاری ه ــی ش در دوران جهان

اســت.
ــترک  ــوزه ی مش ــرداز ح ــوان، نظریه پ ــز پهل ــز را از چنگی ــن ت او ای
تمــدن ایرانــی وام می گیــرد. چنگیــز پهلــوان، همــه ی اقــوام منطقــه 
را بــا وجــود زیســتن در جغرافیاهــای سیاســی گوناگــون و بــا وجــود 
تنــوع قومــی و زبانــی و مذهبــی، در شــکل گیری تمدن ایرانی ســهیم 
می دانــد. چنگیــز پهلــوان هم چنیــن زبــان فارســی را به عنــوان 
ــا  ــه م ــدن در منطق ــن تم ــی ای ــن قوم ــان بی ــا زب ــی ی ــان میانج زب
ــرای رشــد و گفت وگــوی زبان هــا  ــی ب عنــوان می کنــد و آن را امکان

ــد. ــدن می دان ــن تم ــای ای و فرهنگ ه
ــا ذایقــه ی  کتــاب شــکل گیری دولــت درافغانســتان ممکــن اســت ب
بســیاری  جــور در نیایــد، امــا کتابی ســت علمــی و نویســنده توانســته 
ــات  ــر تاریخــی اثب ــا اســناد انکارناپذی اســت همــه ی ادعاهایــش را ب

کنــد. 
ایــن کتــاب بــدون هیــچ مبالغــه ای، بــه لحــاظ روش تحلیــل، 
کتاب هــای  از  یکــی  تئوریــک،  اهمیــت  و  منابــع  گســتردگی 
ــده  ــته ش ــتان نوش ــاره افغانس ــون درب ــا کن ــه ت ــت ک ارزشمندی س

ــت.  اس
ــا از  ــا و تنه ــث آن تنه ــاب و مباح ــی کت ــز اصل ــت ت ــه دریاف اگرچ
ــی  ــا روش ــن آن ب ــت و پی گرفت ــن اس ــاب ممک ــدن کت ــق خوان طری
کــه کتــاب بــر آن اســاس آن نوشــته شــده اســت؛ امــا مــن همــه ی 
تالشــم را به کارگرفتــم تــا بــرای خواننــده ، از میــان انبوهــی از 
ــا  ــون ی ــیر فشــرده ی مضم ــک، خــط س ــات تاریخــی و تئوری اطالع
ــه  ــزی ک ــان، چی ــم. در پای ــیم کن ــاب را ترس ــن کت ــرح بنیادی ط
ــت  ــن اس ــم ای ــاره کن ــه آن اش ــادآوری ب ــوان ی ــم به عن می خواه
ــت در  ــکل گیری دول ــاره ی ش ــه درب ــش از آن ک ــاب بی ــن کت ــه ای ک
افغانســتان باشــد، بــه واکاوی روایــت رســمی شــکل گیری دولــت در 

افغانســتان می پــردازد.

ــه، پیــش از ایــن در روزنامــه ی »هشــت  ــر ایــن مقال )* متــن مفصل ت
صبــح« افغانســتان منتشــر شــده اســت(.

کتاب

NYC Ketab

تنها کتابفروشی فارسی زبان نیویورک با تازه های نشر 

فارسی، در ایران و انتشاراتی های خارج از کشور.

The only official Persian bookstore 
in NYC with latest published books 

from Iran and abroad.
Our staff can help you to pick a gift.

222 Broadway (on Fulton St.) 
19th Floor
New York, NY 10038

www.nycketab.com

Advertise Your Business in

Persian Life Magazine
Call

(207)-613-6972
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مهاجــرت قصه هــای تلــخ و شــیرین زیــادي بــا خــودش داره. یکــي 
ــود  ــد، وج ــاس می ش ــدت احس ــودش به ش ــه کمب ــی ک از چیزهای
گروه هــای فرهنگــي بــود کــه بعــد از کار و درس، بنشــینی جایــی 
و بــا یــک عــده آدمــی کــه عالیــق مشــترک داریــن، لحظه هاتــون 

رو تقســیم کنیــن.
صبــح روز شــنبه ۱۰ ژوئــن بــود کــه وقتــي از خــواب بیــدار شــدم، 
احســاس کــردم امــروز روزشــه؛ روزي کــه بعــد از حــدود دو ســال 
و نیــم مهاجــرت، چیــزی رو کــه نیســت، خــودم بســازم تــا شــاید 

ــده.  ــون ب ــر نش ــگلی هاش رو بیش ت ــا و خوش ــي خوبی ه زندگ
ــک پســت فیســبوک در صفحــه ی نیازمندی هــای  ــز از ی همــه چی
ایرانیــان نیویــورک شــروع شــد. کــم کــم آد م هــا جمــع شــدند و 
یــک گــروه تلگرامــی ایجــاد شــد و بعــد هــم قــرار اول؛ کــه البتــه 

فقــط ۴ نفــر بودیــم. 
ــروه  ــه چه جــوری گ ــم از این ک ــه نشســتیم و حــرف زدی ــوي کاف ت
رو ببریــم جلــو و هــر هفتــه بچــه هــا یــک متنــي بنویســند و نقــد 

کنیــم و از هــم یــاد بگیریــم. 
ــره،  ــه خــودش بگی ــروه شــکل رســمی تری ب ــه گ ــرای این ک ــا ب ام
ــه  ــه بش ــم ک ــرا بودی ــک فرهنگس ــل ی ــی مث ــای ثابت ــد ج نیازمن
جلســات رو بــا خیــال راحــت و بــدون ســر و صــدای اطــراف برگــزار 

کــرد.
از روی صفحــه ی  شــروع کــردم بــه جســت وجو و در نهایــت 
فیســبوک گــروه »آیــکان«، بــا »مرکــز فرهنگــي پارســیان نیویورک« 
آشــنا شــدم. ایمیــل زدم و ازشــون پرســیدم کــه آیــا چنیــن فعالیــت 

ــود.  هایــی رو حمایــت مــي کننــد؟ و جوابــي کــه پــر از امیــد ب
ــا امــروز کــه  جلســه ای گذاشــته شــد و صحبت هــا انجــام شــد و ت
ــا  ــار اونج ــک ب ــه اي ی ــذره، هفت ــاق می گ ــن اتف ــاه از ای ــار م چه

ــه. ــوب می ش ــون خ ــیم و حالم ــع می ش جم
حــال خــوب؛ یعنــي وقتــي راضیــه، تنهــا آدم حرفــه ای ایــن گــروه 
ــه  ــه اگ ــه ک ــد می کن ــنجي نق ــا نکته س ــوری کارت رو ب ــور، ط آمات
یه وقــت ازت تعریــف کنــه، دلــت غنــج میــره. حــال خــوب؛ یعنــي 
ــه و  ــکیل نش ــاتمون تش ــه جلس ــه نکن ــه ک ــه نگران ــا همیش مین
ــه.  ــه شــرکت کن ــزی ننوشــته باشــه، ســعی می کن حتــي اگــه چی
ــته اش رو  ــاش نوش ــا اون صــدای رس ــا ب ــي پوری ــال خــوب؛ یعن ح
ــه  ــم ک ــر از وه ــای پ ــک دنی ــوی ی ــره ت ــا رو می ب ــه و ماه می خون
ــن ور  ــم ای ــي نمی دونی ــه؛ گاه ــش می کن ــوب توصیف ــدر خ آن ق
دیواریــم یــا اون ور. حــال خــوب؛ یعنــی نــگاه علــي وقتــي بعــد از 
ــا لذتــي  شــنیدن یــه متــن دلنشــین، ســرش رو بلنــد می کنــه و ب
کــه تــو چشاشــه، می خــواد اولیــن نفــری باشــه کــه نظــر مــی ده. 
ــه مــا  ــازه ب ــا این کــه ت حــال خــوب؛ یعنــي حضــور مرضیــه کــه ب
ــاب  ــه روش حس ــه می ش ــت ک ــم و پایه س ــدر منظ ــته، اون ق پیوس
ــر شــبنم و  ــات بی نظی ــي شــنیدن توصیف ــال خــوب؛ یعن ــرد. ح ک
مســت شــدن از توانایــی اش در قطــار کــردن کلمــات. حــال خــوب؛ 
ــه از  ــا نمون ــا ج ــود، ت ــفر ب ــی س ــا وقت ــی، حت ــری آن ــي پی گی یعن
گــروه. حــال خــوب؛ یعنــي حضــور امیــر و ســمانه و مریــم و مرجــان 
کــه بــا این کــه االن دیگــه نیســتن، امــا تــوی ایــن حــال خــوب مــا 

نقــش داشــتند.
حــال خــوب؛ یعنــي یــک عــده آدم تــوی هیاهــوی ایــن زندگــی، 
ــالش  ــش ت ــه دارن و واس ــی عالق ــه چه چیزهای ــه ب ــون بمون یادش
ــه.  ــندگي باش ــور نویس ــروه آمات ــک گ ــط ی ــه فق ــا اگ ــن؛ حت کن
دلخوشــی های  کشورشــون،  از  دور  فرســنگ ها  کــه  آدم هایــی 
ــان مــادری زندگــي می کننــد. حــال خــوب؛  ــه زب کوچکشــون رو ب

ــا … ــي م یعن

قصه از کجا  شروع شد؟

تجربه ها

مائده سلیمانی فر

لباس هــا را دســته دســته از هــم جــدا کــرده ام؛ دســته ی آب داغ، دســته ی آب ولــرم و دســته ی آب ســرد. مایــع لباس شــویی را هــم می ریــزم 
تــوی ماشــین ها و بعــد جلــو هــر ماشــین می ایســتم و یــک مشــت ســکه ۲۵ ســنتی از جیــب پیراهنــم بیــرون مــی آورم و می انــدازم تــوی 

جــا ســکه ای ماشــین.
ــه  ــه لبــاس چرک هــا، ب ــکا، ب ــه آمری ــه مهاجــرت، ب ــه خــودم، ب ــد و بیــراه نثــار می کنــم؛ ب ــوق ســکه ها، مــن هــم یــک ب ــا هــر تلــق و تل  ب

ــد. ــم می رس ــه ذهن ــه در آن دم ب ــر چ ــه ه ــوی خانه و ب ــن در رختش ــون روش ــه تلویزی ــنتی، ب ــکه های ۲۵ س س
بــه بســیاری از چیزهــای خــوب و بــد مهاجــرت عــادت کــردم؛ بــه شــرایط ســختی کــه بــرای اطرافیانــم بعیــد بــود کــه مــن بتوانــم بــا   آن 

ــادت نکــرده ام! ــاس در رختشــوی خانه های عمومــی ع ــه شســتن لب ــوز بعــد از هفــت ســال، ب ــا هن ــم، ام ــار بیای کن

اولدوزهنوز عادت نکرده ام!
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ــادی، پرســش های  از ســوی عــده ی زی
ــرت  ــای مهاج ــاره ی راه ه ــیاری درب بس

ــود.  ــرح می ش ــکا مط ــه آمری ب
ــوان  ــه می ت ــور خالص ــخ، به ط در پاس
ــای ورود  ــه ی  گزینه ه ــه هم ــت ک گف

بــه آمریــکا؛ ماننــد ویــزای دانشــجویی، ورود اعضــای خانــواده، احــراز 
شــرایط کار و ســرمایه گــذاری و... در اختیــار عالقه منــدان گذاشــته 

شــده اســت.
در ایــن نوشــتار، نخســت بــه انــواع مهاجــرت و ویزاهــای مهاجرتــی 
خواهیــم پرداخــت و در ادامــه بــه پی آمدهــا و تبعــات نقــض قوانیــن 

مهاجرتــی اشــاره خواهیــم کــرد.

الف: انواع مهاجرت:

۱( مهاجرت از طریق دانشجویی:
ــود  ــکا وج ــجویی در آمری ــق دانش ــرت از طری ــام مهاج ــزی به ن چی
ــادر  ــی ص ــزای غیرمهاجرت ــی، وی ــجویان خارج ــرای دانش ــدارد. ب ن
ــق  ــل، از طری ــان تحصی ــس از پای ــت پ ــن اس ــا ممک ــود، ام می ش
دریافــت پیشــنهاد کار یــا در صــورت داشــتن رزومــه ی بســیار قــوی 
ــن  ــت گری ــم و دریاف ــت دای ــه اقام ــت ب ــر وضعی ــرای تغیی ــد ب بتوانن
ــت  ــرای دریاف ــی ب ــچ تضمین ــد. هی ــدام کنن ــت و اق کارت درخواس

ــدارد. ــود ن ــالت وج ــان تحصی ــس از پای ــنهاد کار پ پیش
۲( مهاجرت از طریق موقعیت کاری: 

بــرای مهاجــرت از طریــق پیشــنهاد کار، بایــد توســط یــک کارفرمــای 
معتبــر آمریکایــی پیشــنهاد کار ارایــه شــود. کارفرمــا بایــد ثابــت کنــد 
ــد  ــز نشــان ده ــی پرداخــت Prevailing Wage  را دارد و نی ــه توانای ک
کــه پــس از انتشــار آگهــی اســتخدام به گونــه ای کــه در قانــون مقــرر 
ــا افــراد مقیــم  شــده اســت، نتوانســته موقعیــت کاری مــد نظــر را ب
آمریــکا پــر کنــد. در دولــت فعلــی در ایــن رابطــه ســختگیری زیــادی 

می شــود.
مهاجــرت بــدون نیــاز بــه پیشــنهاد کار و اسپانســر، صرفــا مخصــوص 
نخبــگان علمــی، ورزشــی، اقتصــادی و فرهنگی ســت و شــرایط احــراز 

آن دشــوار اســت.
۳( مهاجرت از طریق خویشاوندان: 

ــن  ــدگان گری ــه دارن ــکا )و ن ــا شــهروندان آمری ــزای نامــزدی: صرف وی
کارت( می تواننــد بــرای نامــزد خــود درخواســت صــدور ویــزای 
نامــزدی یــا K۱ ارایــه دهنــد. صــدور ایــن ویــزا حــدود ۹ مــاه طــول 
ــا  ــت دارد ب ــکا ۹۰ روز وق ــه آمری ــخ ورود ب ــرد از تاری ــد و ف می کش
نامــزد خــود ازدواج کنــد. پــس از ازدواج، فــرد می توانــد بــرای 

ــد. ــدام کن ــن کارت اق ــت گری دریاف
فرزنــدان: اگــر فرزنــد بــاالی ۲۱ ســال شــهروند آمریــکا مجــرد باشــد، 

ــد،  ــل باش ــر متاه ــال و اگ ــدود ۶ س ح
ــخ درخواســت  حــدود ۱۲ ســال از تاری
ایــن مــدت  نوبــت می مانــد. در  در 
امــکان اخــذ ویــزای توریســتی یــا هــر 
نــوع ویــزای غیرمهاجرتــی دیگــری 

ــدارد. ــود ن وج
ــدگان گریــن کارت، حــدود ۶  ــاالی ۲۱ ســال دارن ــدان مجــرد ب فرزن
ســال بایــد در نوبــت بماننــد. امــکان درخواســت گریــن کارت بــرای 

فرزنــدان متاهــل وجــود نــدارد.
ــد در  ــال بای ــدود ۱۳ س ــکا:  ح ــهروندان آمری ــرادر ش ــا ب ــر ی خواه
نوبــت باشــند. دارنــدگان گریــن کارت نمــی تواننــد بــرای خواهــر یــا 

ــد. ــن کارت کنن ــت گری ــان درخواس برادرش
ــی  ــول م ــال ط ــک س ــدود ی ــکا: ح ــهروندان آمری ــادر ش ــا م ــدر ی پ
کشــد. دارنــدگان گریــن کارت نمــی تواننــد بــرای پــدر و مادرشــان 

ــد. ــن کارت کنن ــت گری درخواس
 همســر شــهروند آمریــکا: حــدود یــک ســال طــول مــی کشــد. اگــر 
همســر داخــل آمریــکا باشــد می توانــد بعــد از حــدود ۵ مــاه اجــازه 

کار و تــردد بــه خــارج از آمریــکا بگیــرد.
ــدگان گریــن کارت: حــدود دو ســال طــول مــی کشــد.  همســر دارن
ــا زمانــی کــه طبــق ویزابولتــن  اگــر همســر داخــل آمریــکا باشــد، ت
ــکا را  ــرا نرســد، حــق اقامــت در آمری ــن کارت ف ــت دریافــت گری نوب
ــته  ــجویی( نداش ــال دانش ــری )مث ــر دیگ ــزای معتب ــر وی ــدارد و اگ ن

ــرک کنــد. ــد کشــور را ت باشــد، بای
پرداخــت پــول بــه افــراد بــرای ازدواج جهــت دریافــت گریــن کارت 
ــیار  ــب بس ــد و دارای عواق ــمار می آی ــی به ش ــب مهاجرت ــرم و تقل ج

جــدی اســت.
۴( مهاجرت از طریق سرمایه گذاری:

ــال ۲۰۱۷  ــان س ــا پای ــال و ت ــرمایه گذاری فع ــق س ــرت از طری مهاج
بــا ۵۰۰ هــزار دالر در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و یــک میلیــون 
ــره  ــت کنگ ــوم نیس ــت. معل ــر اس ــکان پذی ــق ام ــایر مناط دالر در س
ــغ ســرمایه   ــا مبل ــد ی ــد کن ــرای ســال ۲۰۱۸ تمدی ــه را ب ــن برنام ای
گــذاری را افزایــش ندهــد. ایــن روش دارای ریســک های زیادی ســت. 
مهــم تریــن ریســک، از دســت رفتــن تمــام مبلــغ ســرمایه گذاری در 

صــورت ورشکســتگی پــروژه اســت. 
طبــق قانــون، تضمیــن اصــل ســرمایه توســط پــروژه ی ســرمایه پذیر 
ــراردادی  ــرمایه گذار ق ــا س ــا ب ــام پروژه ه ــا تم ــت. تقریب ــوع اس ممن
ــن  ــکان بازپس گرفت ــم ام ــال ه ــد از ۵ س ــه بع ــد ک ــا می کنن امض
مبلــغ ســرمایه گذاری به راحتــی وجــود نخواهــد داشــت. ســود 
ــت  ــن اس ــن ممک ــت. همچنی ــز اس ــب ناچی ــز اغل ــا نی ــن پروژه ه ای
پــروژه نتوانــد بــه تعهــدات خــود در برابــر دولــت عمــل کنــد کــه در 
ــم  ــن کارت ه ــن ســرمایه، گری ــر از دســت رفت ــالوه ب این صــورت، ع

ــد. ــد ش ــادر نخواه ــرمایه گذار ص ــرای س ب

دانستی های مهاجرت حقوقی

حقوق
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۵( پناهنگی:
اگــر داخــل آمریــکا باشــید، مــی توانیــد تــا یــک ســال پــس از ورود، 
درخواســت پناهندگــی کنیــد. رســیدگی اولیــه بــه درخواســت شــما 
در بیشــتر مــوارد حــدود دو ســال و نیــم و در برخــی مــوارد تــا چهــار 
ســال طــول می کشــد. اگــر درخواســت شــما درمرحلــه ی مصاحبــه ی 
اولیــه قبــول شــود، مــی توانیــد یــک ســال بعــد از دریافــت نامــه ی 

قبولــی درخواســت گریــن کارت کنیــد.
ادعــای تغییــر دیــن و هم جنس گرایــی از متداول تریــن راه هــای 
درخواســت پناهندگــی ایرانیــان بــوده اســت کــه بــا افزایــش آگاهــی 
ــه  ــوابقی ک ــن س ــران و هم چنی ــی ای ــرایط واقع ــکا از ش ــت آمری دول
ایــن افــراد در آمریــکا داشــته اند، در ایــن مــوارد ســختگیری زیــادی 

ــود. ــا رد می ش ــده ه ــن پرون ــیاری از ای ــرد و بس ــورت می گی ص
 اگــر خــارج از آمریــکا باشــید )مثــال ترکیــه( ، نمی توانیــد درخواســت 
پناهندگــی بدهیــد و از نظــر قوانیــن مهاجــرت آمریکا آواره یــا پناهجو 
ــی  ــروه اجتماع ــب و گ ــه مذاه ــته ب ــر وابس ــوید. اگ ــوب می ش محس
ــل  ــی منتق ــور ثالث ــه کش ــز ب ــت هرگ ــن اس ــید، ممک ــی نباش خاص
ــال  ــت انتق ــن اس ــده، ممک ــول پرون ــورت قب ــی در ص ــوید و حت نش
شــما چندیــن ســال طــول بکشــد. فعــال هــم بــا دســتورات مهاجرتــی 
رییــس جمهــور ترامــپ، رونــد پذیــرش پناهجــو از کشــورهایی مثــل 

ایــران عمــال متوقــف شــده اســت.

ب: تبعات اقامت بیش از مدت ویزا در آمریکا:

۱( محرومیــت از ورود مجــدد بــه آمریــکا بــرای ۳ یــا ۱۰ ســال، 
شــامل مــوارد زیــر:

ــت  ــان مهل ــس از پای ــی پ ــا ۱۸۰ روز متوال ــکا ت ــرک آمری ــدم ت - ع
ــد،  ــکا ایجــاد نمــی کن ــه آمری ــرای بازگشــت ب ــی ب مجــاز، محرومیت
بــه شــرط آن کــه فــرد در Removal Proceeding قــرار نگرفتــه باشــد. 
البتــه حتــی در حالــت اقامــت اضافــی زیــر ۱۸۰ روز هــم هــر ویــزای 
دیگــری کــه بــرای فــرد صــادر شــده باشــد، به طــور اتوماتیــک باطــل 

حقوق

می شــود و فــرد بــرای دریافــت ویــزای مجــدد هــم کار دشــوارتری را 
در پیــش خواهــد داشــت. 

- اقامــت اضافــی بیــن ۱۸۰ روز تــا ۳۶۵ روز باعــث محرومیــت ســه 
ــکا می شــود. ــه آمری ســاله از بازگشــت ب

- اقامــت غیرمجــاز بیــش از یــک ســال باعــث محرومیــت ۱۰ ســاله 
ــود. ــکا می ش ــه آمری از بازگشــت ب

- اگــر فــرد بــه هــر دلیلــی از طریــق Removal Proceeding از آمریــکا 
ــکا  ــی وارد آمری ــق غیرقانون ــر از طری ــار دیگ ــراج شــده باشــد و ب اخ
شــود، بــرای همیشــه از دریافــت هــر نــوع ویــزا محــروم خواهــد شــد.

۲( لغو سایر ویزاهای دیگری که صادر شده اند:
ــکا شــده اید  ــزای توریســتی وارد آمری ــا وی ــه اگــر شــما ب ــرای نمون ب
و همزمــان درخواســت ویــزای دانشــجویی هــم داشــته باشــید، حتــا 
اگــر ویــزای دانشــجویی شــما آمــاده ی صــدور در ســفارتخانه باشــد، 
ــا ویــزای توریســتی باعــث لغــو ویــزای دانشــجویی  اقامــت اضافــی ب

می شــود.
۳( عدم امکان تبدیل وضعیت به اقامت دایم:

محرومیــت از بازگشــت بــه آمریــکا بــرای ۳ یا ۱۰ ســال یــا محرومیت 
از تبدیــل وضعیــت بــه اقامــت دایــم در برخــی مــوارد قابــل بخشــش 
ــا  ــد ت ــالش کن ــت Waiver  ت ــا درخواس ــد ب ــی توان ــرد م ــت و ف اس
ــن پروســه  ــن حــال، طــی ای ــا ای ــد. ب ــت نجــات یاب ــن محرومی از ای
ــود و تضمینــی  ــادی خواهــد ب ــه ی زی ــت و هزین مســتلزم صــرف وق

هــم بــرای موفقیــت در آن وجــود نــدارد.
سخن پایانی:

ــی  ــات حقوق ــه ی خدم ــای ارای ــا، برنامه ه ــه ی ایالت ه ــا در هم تقریب
رایــگان بــه مهاجــران وجــود دارد و شــما می توانیــد بــا جســت وجوی 
از  و همچنیــن    legal aid یــا   pro bono lawyer ماننــد  عناوینــی 
ــازمان های  ــتی از س ــود، فهرس ــت خ ــل اقام ــای مح ــق دادگاه ه طری
ــه ی  ــا ارزان را در منطق ــگان ی ــی رای ــات حقوق ــده ی خدم ارایه دهن

خــود پیــدا کنیــد. 
 توجــه داشــته باشــید کــه همــه ی ایــن موسســات، دارای فهرســت 
ــدارد کــه شــما  ــی هســتند و هیــچ تضمینــی وجــود ن انتظــار طوالن
بتوانیــد در زمــان مــورد نیازتــان از خدمــات آن هــا بهره منــد شــوید. 
هم چنیــن هرکــدام از ایــن ســازمان ها دارای شــرایط مخصــوص 
ــه  ــی از این ک ــرای آگاه ــه ب ــتند ک ــات هس ــه خدم ــرای ارای ــود ب خ
ــا  ــا آن ه ــد ب ــر، بای ــا خی ــا می شــوید ی ــات آن ه شــما مشــمول خدم

ــد. تمــاس بگیری
ــه  ــم ب ــوکار ه ــی وکالی نیک ــه، برخ ــازمان های خیری ــر س ــالوه ب  ع
صــورت شــخصی وکالــت پرونده هــای افــراد کــم درآمــد را به صــورت 
رایــگان یــا بــا تخفیــف بعهــده می گیرنــد، امــا اکثــر وکالی داوطلــب 
را  این چنینــی  پرونده هــای  ایــن ســازمان ها  از  یکــی  از طریــق 

می پذیرنــد.
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نــور خورشــید و بــاد صبحگاهــی درختــان و بــاغ را از خــواب بیــدار 
کــرد. روز مهمــی در پیــش بــود و میوه هــا و درختــان، خوشــحال 
ــا باغبــان میوه هــا را  ــد ؛ وقــت آن رســیده بود ت و هیجــان زده بودن

بچینــد و هرکــدام را راهــی سرنوشتشــان کنــد.
در بیــن میوه هــای خوشــحال، میــوه ای ناراحــت و غمگیــن 
ــره ای  ــوه اش چه ــد می ــه دی ــادر ک ــِت م ــورد. درخ ــم می خ به چش
ــر  ــه س ــتی ب ــش دس ــر گ های ــا ب ــن دارد، ب ــه و غمگی درهم رفت

ــت:   ــید وگف ــوه کش می
ــن روز  ــرا در ای ــم! چ ــوه ی دل می
گــرم و زیبــا کــه این همــه در 

ــی؟ ــم، ناراحت ــارش بودی انتظ
ــن  ــر ای ــن منتظ ــت: م ــوه گف می
نمی خواهــد  دلــم  نبــودم،  روز 

ــروم.  ب
وقتــی  از  گفــت:  درخــت 
ــه زد  ــاک جوان ــه هایم در خ ریش

ــر  ــدم، منتظ ــار ش ــرگ و ب ــاخه و ب ــب ش ــیدم و صاح ــد کش و ق
روزی بــودم کــه ببینــم میوه هــای دلــم بــه ثمــر نشســته و راهــی 
سرنوشــت خودشــان مــی شــوند. از وقتــی شــکوفه بودیــد، از شــما 
نگهــداری و محافظــت کــردم بــه خاطــر چنیــن روزی؛ جــان دلــم! 

ــد  ــم می خواه ــن دل ــادر درخــت! م ــا م ــت : ام ــا بغــض گف ــوه ب می
ــب  ــای ش ــما، قصه ه ــای ش ــرای مهربانی ه ــم. ب ــما بمان ــش ش پی
ــاد  ــی زی ــی خیل ــی خیل ــم خیل ــان، دل ــای برگ هایت ــما، نوازش ه ش

تنــگ می شــود. 
درخــت لبخنــدی زد و پاســخ داد: عزیزکــم! جــان دلــم! می دانــم؛ من 
ــیرین زبانی های  ــی ها و ش ــیطنت ها و بازیگوش ــرای ش ــم ب ــم دل ه
شــما تنــگ مــی شــود، امــا اگــر قــرار باشــد همیشــه بــه شــاخه ها 
نشــوی،  جــدا  مــن  از  و  بچســبی 

می دانــی چــه می شــود؟
میوه آرام پرسید: چه می شود؟

درخــت پاســخ داد: بعــد از ایــن فصــل 
ــی  ــوا کم ــتنی، ه ــرم و دوست داش گ
ــم  ــن ک ــای م ــود، برگ ه ــرد می ش س
کــم زرد و قرمــز و نارنجــی می شــوند 
ــم  ــوند و ک ــدا می ش ــاخه ها ج و از ش
کــم هــوا آن قــدر ســرد می شــود کــه 
ــردتری  ــل س ــد و فص ــن می افتن ــن روی زمی ــای م ــه ی برگ ه هم
آغــاز می شــود. از آســمان بــرف می بــارد و مــن بــه خــواب مــی روم. 
آن وقــت تــو تنهــا بــر روی شــاخه هایی کــه بــرف روی آن نشســته، 
یــخ خواهــی زد و ممکــن اســت در آن هــوای ســرد طاقــت نداشــته 

درخــت ادامــه داد: امــا اگــر باغبــان تــو را بچینــد، 
ــو را  ــروی و آن جــا کســی ت ــازار ب ــه ب ــی ب می توان
می خــرد؛ بــه خانــه اش مــی روی و باعــث دل گرمی 
ــن  ــود و ای ــی ب ــالمتی او خواه ــی و س و دل خوش

ــت. ــا و دل انگیزی س ــت زیب ــیار سرنوش بس

داستان کودک

میوه ی احساساتی
افطمه محمدیون

تصویر سازی از زهرا محمدیون
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الک پشت های سنترال پارک

ــر  ــم ب ــو ه ــا، ت ــل برگ ه ــبی و مث ــاخه ها بچس ــه ش ــه ب ــی ک باش
زمیــن خواهــی افتــاد.

میوه با تعجب و نگرانی گفت: واقعن مادر درخت؟
درخــت مــادر ادامــه داد: بلــه جــان دلــم؛ از آن بدتــر، اگــر بــه زمیــن 
ــت خشــک می شــود،  ــه می شــوی، آب درون ــم کهن ــم ک ــی، ک بیفت
چروکیــده می شــوی و کــم کــم کپــک می زنــی و خــراب می شــوی 

ــت. ــت غم انگیزی س ــن سرنوش و ای
میوه گفت: این خیلی غم انگیز است.

ــه  ــی ب ــد، می توان ــو را بچین ــان ت ــر باغب ــا اگ ــه داد: ام ــت ادام درخ
بــازار بــروی و آن جــا کســی تــو را 
ــی روی  ــه اش م ــه خان ــرد؛ ب می خ
و باعــث دل گرمــی و دل خوشــی 
و  بــود  خواهــی  او  ســالمتی  و 
ایــن بســیار سرنوشــت زیبــا و 

نگیزی ســت. دل ا
ــث  ــم باع ــه بتوان ــت ک ــوب اس ــی خ ــن خیل ــه؛ ای ــت: بل ــوه گف می

خوش حالــی کســی بشــوم.
را الی  میــوه  و  زد  لبخنــدی  مهربانــی  ســر  از  مــادر  درخــت 
برگ هایــش در آغــوش فشــرد و گفــت: پــس آمــاده شــو! بدرخــش 
تــا باغبــان تــو را ببینــد! امــا فرامــوش نکــن کــه مــن همیشــه تــو را 
دوســت خواهــم داشــت و هــر شــب و هــر روز را بــا یــاد خاطره هــای 

می گذرانــم. شــیرین مان 
ــت:  ــد و گف ــت مالی ــادر درخ ــاخه های م ــه ش ــش را ب ــوه صورت می
ــت، مهربانی هــای شــما را  ــچ وق ــت، هی ــچ وق ــت، هی ــچ وق ــن هی م

فرامــوش نمی کنــم.

ــود.  ــحال ب ــم خوش ــوه ه ــت و می ــی داش ــاس خوب ــت احس درخ
میــوه کمــی روی شــاخه ها خــودش را تــکان داد، برگهــا را 
جابه جــا کــرد و طــوری بــا غــرور زیــر نــور خورشــید بــرق مــی زد 
کــه باغبــان خیلــی زود او را دیــد و دســتش را دراز کــرد تــا او را 

ــد. بچین
باغبــان همین طــور کــه میــوه را می چیــد، گفــت: به نظــرم 
ــه دهانــش نزدیــک کــرد. خوشــمزه و رســیده اســت و میــوه را ب

میوه با وحشت فریاد زد: مادر درخت! مادر درخت!...
ــه  ــا ناگهــان گفــت: ب ــد؛ ام ــادر درخــت  نمی دانســت چــه بگوی م

امیــد دیــدار جــان دلــم!
برگردانــد،  را  ســرش  تــا  میــوه 
ــوه  ــپس می ــان او را گاز زد؛ س باغب
پــای  را  دانه هایــش  و  خــورد  را 
ــابی  ــا حس ــت. دانه ه ــت ریخ درخ
ــاک  ــه دل خ ــد و ب ــیده بودن ترس

ــد.  ــرو رفتن ف
ــواب  ــا از خ ــی دانه ه ــک روز وقت ــه ی ــا این ک ــت ت ــا گذش روزه
ــرده  ــد. حســابی تعجــب ک ــور خورشــید را  دیدن ــدار شــدند، ن بی
بودنــد! درخــت مــادر بــا لبخنــد گفــت: ســالم جــان دلــم! دیــدی 

ــدی؟ ــاک درآم ــه زدی و از دل خ ــه زود جوان چ
دانه هــا کــه دیگــر درخــت کوچکــی شــده بودنــد، گفتنــد: ســالم 

ــروز روز باشکوهی ســت! ــدر ام ــان! چه ق ــادر درخــت مهرب م
و ســالیان بعــد درخــت کوچــک مــا، درخــت بــزرگ و تنومنــدی 
شــد کــه بــرای میوه هایــش قصه هــای زیبــا و دل نشــینی از 

ــرد. ــف می ک ــی تعری ــودن زندگ ــاری ب ج

افطمه محمدیون
کنــار دریاچــه ی ســنترال پــارک )Central Park( قــدم مــی زدم کــه هجــوم الک پشــت ها، روی تخته ســنگ های کنــار دریاچــه، نگاهــم را بــه 

سمتشــان کشــید و کودکانــی کــه بــا شــادی و هیجــان و مهربانــی خاصــی، بــه الک پشــت ها غــذا می دادنــد.
بــه الک پشــت ها و کــودکان چشــم دوخته بودم و داشــتم فکــر می کــردم کــه الک پشــت ها عمــری طوالنــی دارنــد؛ صــد ســال دیگــر وقتــی 
کــه بزرگ تــر شــدند، آیــا ایــن روزهــا در خاطره شــان می مانــد؟ روزهایــی کــه شــاید مــا نباشــیم و روزهایــی کــه قطعــن مــا نخواهیــم بــود؟

آیــا مهربانــی آن قــدر ژرفــا و عمــق دارد کــه در حافظــه ی آن هــا بمانــد، جــاری باشــد و آیــا می شــود همــواره کســی یــا چیــزی باشــد کــه 
مــا را بــرای مهربانــی بــه خاطــر بیــاورد؟  

ــر؛  ــی باشــد، شــاید حتــی بیش ت ــدازه ی عمــر الک پشــت ها طوالن ــه ان ــد ب ــی نیــز دســت کم بای داشــتم فکــر مــی کــردم کــه عمــر مهربان
کســی چــه مــی دانــد؟...

روزهــا گذشــت تــا این کــه یــک روز وقتــی 
ــور خورشــید را   دانه هــا از خــواب بیــدار شــدند، ن

ــد! ــرده بودن ــب ک ــابی تعج ــد. حس دیدن

داستان کودک
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لیال مهاجر است 

لیال مهاجر است که حرفی نمی زند 
آزرده خاطر است که حرفی نمی زند

لیال، نماد غربت این حال و روز ماست
درد معاصر است که حرفی نمی زند

لیال برای رنج کشیدن، تمام عمر
انگار حاضر است که حرفی نمی زند

گم گشته در هیاهوی رنگ و ریای شهر
انگار کافر است که حرفی نمی زند

لیال دلش گرفته از این کوچه های تلخ
فردا مسافر است که حرفی نمی زند

این شعر را برای دل او سروده ام
این بیت آخر است که حرفی نمی زند.

علی مدد رضوانی – افغانستان

پرده

سیه چادر مرا پنهان ندارد
نماِی رو مرا عریان ندارد

چو خورشیدم، ز پشت پرده تابم
سیاهی ها نمی گردد نقابم

نمی سازد مرا در پرده پنهان
اگر عابد نباشد سست ایمان

تو کز شهر طریقت ها بیایی
به موی من، چرا ره گم نمایی؟!

نخواهم ناصِح وارونه کارم
که پای ضعف »تو«، »من« سرگذارم

کی انصافی درین حکمت ببینم
گنه از تو و من دوزخ نشینم 

به جای روی من ای مصلحت ساز!
به روی ضعف نفست پرده انداز

بهار سعید - افغانستان

شعر
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گذشتن از خوان هشتم

کسي گفته بود بیایم
کسي گفته بود اگر بیایم؛

گیاه و آدم و پرنده و آهو را 
خواهم شناخت

و ساحل و صدف و آسمان را
خواهم فهمید.

براي نوشیدن شبنم
کسي از دورها مرا مي خواند؛

آمدم
باید مي آمدم.

صداي من آیا مي رسد به کسي؟
فریاد فروخفته ای اگر مي شنوید

 نترسید!
کسي هست دست مرا بگیرد و راه را…؟

کویرها، دریاها
کوه ها و رودها و جنگل ها

دشت های بي شمار پشِت سرم
تا به خواِن هشتم رسیده ام؛

این مرداب.

بیدار بودم و نبودم
که مرداب مرا ربود.

ریشه هاي سرگردان 
سرکشیده از هر سو

پیچیده دور تا دور تن ام؛
گرسنگان عهد عتیق،

ماران موذِي مرموز.

خواب نمي بینم
کابوس نیست این؛

مجسمه اي باستاني را مي مانم
سري شناور در مرداب

با پلک هاي بسته ي ُسربي.
تندیسي از ِگل

ایستاده در باتالق
نفس مي کشم هنوز.

علیرضا کرمانی - اریان 

شعر

ایوان من تهیست، پرستو بیاورید! 

ایوان من تهیست، پرستو بیاورید! 
بیزارم از سکوت، هیاهو بیاورید!

اینجا شکوِه منظره ها بی طراوت است
از کوچه باِغ دهکده شب بو بیاورید 

هر سو نگاه می کنم این جا غریبه است
یک آشنا چو آینه یکرو بیاورید

یک مشت شعِر نغز از استاد رودکی
بویی ز مولیان و لِب جو بیاورید

بی چشم های روشِن او غرق ظلمتم
خورشید را به خانه ام!این سو بیاورید

ای بادها به میهن من رو کنید و بعد
یک تاِر مو برای من از او بیاورید

فردوس اعظم - اتجیکستان
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No one can change his mind
Even as the sky throws bullets
Strangely people still smile
It might be another life, yet Afghans know it’s a lie
It is said it’s like the beginning of humanity
This land alienated in the eyes of the world
It is shouting the death of benevolence
Does anyone hear?
You know we are in despair
Magazines and newspapers talk about the violence, the pain
I do not think even anyone could bear
Sparrows are few, crows everywhere
The voice is so loud, but the world is deaf
Schools are open, streets are so warm

Every night the old vendor man carries his cart
Full of coconuts with a lantern at top
Kabul knows the pain, its mountains have cried decades
Mothers walk the way to the end of existence
They sacrifice everyday
It’s a century now they are intertwined with pain
Fathers remain the king
Oh! People stand so real
Talking to a stranger, the feeling so sincere
Kids mature without joy
War made all of us tough, but who knows if it’s enough?
Oh! He is proud of Afghanistan
No one can change his mind.

He is proud of Afghanistan 
By Mina Maqsudi

 Poem
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Almost every written piece about contemporary Iranian writ-
ers starts with Sadeq Hedayat, just as any introduction to 
American modern poetry starts with Walt Whitman.  And, for 
a reason.  Over the course of his short life, which began short-
ly before the 1905 constitutional revolution and came to an 
abrupt end by suicide shortly before the 1953 coup, Hedayat 
published a large number of books - novels, short stories,  and 
nonfiction - which set the tone for modern Iranian literature, 
and cast a heavy shadow on future writers. 
Sadeq Hedayat was born into a Qajar aristocratic family.  
Many of his relatives held positions at the highest ranks of 
political power. He was expected to continue in the family’s 
line of career, yet he turned out to be the most anti-establish-
ment literary figure in Iran in his time. 
The literary character of Hedayat was shaped in the 1920s. 
In 1926, he moved to Europe and spent a few years in Bel-
gium and France studying architecture. He didn’t finish his 
studies, and instead spent the four years reading a breadth of 
French literature. He returned to Iran in 1930 but didn’t feel 
comfortable.  He left quickly after his return to be with his 
friend Mohammad Ali Jamalzadeh in Geneva. He would go 
on to spend a crucial year in India in 1936,  when he wrote 
The Blind Owl,  the novel that he is known for internationally, 
which left an indelible mark on Iranian literature.
Shortly after his return to Iran,  the allies occupied the coun-
try and deposed Reza Shah, an event that jolted Hedayat into 
politics. He became the member of the Mass Party, but his 
enthusiasm for Iranian leftism died fast, as he disagreed with 

the leftist Mass Party’s support of the separatist movement 
of Azerbaijan. 
Hedayat, by that time alienated from the intellectual and 
political scene, fell into deep depression, which led to his 
suicide in 1951 in Paris. 
Hedayat’s work is varied and hard to pin down. He stepped 
onto the road Jamalzadeh laid out for the Iranian novel,  and 
perfected it with his ideas. At its best, Hedayat’s prose is a 
combination of European modernism, which he drew from 
his intimate study of French literature,  plus a rich variety of 
Iranian street talk and folklore.
Hedayat’s first works were far from impressive. In Parvin the 
Sasanian Girl and Maziar,  he subscribed to a superficial, ro-
mantic chauvinism originated in his fascination with Pahlavi 
language. He abandoned that path quickly and, deeply in-
fluenced by Kafka, wrote a mix of black satire and poignant 
stories about people crushed under the burden of bureau-
cracy. In this period, probably Alavieh Khanum and some of 
his short stories like Mordekhorha stand out. The height of 
this phase in his career is undoubtedly Hajji Agha, a biting 
concise novel that attacks religious hypocrisy and opportun-
ism, as well as the political establishment. 
As his depression intensified, Hedayat turned to psycholog-
ical fiction, and wrote books that made him indispensable 
to the future of Iranian literature. Among those works, the 
short story Three Drops of Blood and the novel The Blind 
Owl are known widely.  He provided a rich merger of French 
symbolism and modernism and imbued it with Persian my-
thology.  Hedayat’s long and fruitful career is wrapped up by 
The Morvari Cannon, in which he pours all his linguistic skill 
onto the page and demonstrates his deep frustration with 
cultural and religious institutions in Iran. 

Sadegh Hedayat: 

The Frustrated Iranophile

Author
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Ali-Sadr Cave, Hamedan, Iran 
 
The Ali Sadr Cave originally called Ali Saadr or Ali Saard (meaning 
cold) is the world’s largest water cave which attracts thousands of 
visitors every year. It is located in Ali Sadr Kabudarahang County, 
which is about 100 kilometers north of Hamadan in western Iran. 
Because of the cave’s proximity to large cities such as Hamadan, it 
is a popular destination for tourists from all corners of the world. 
Tours of the cave are available by paddle boats.
Ali Sadr is the world’s biggest water cave where you can sit in a 
boat and watch the view. This cave is located at 48°18’E 35°18’N, 
in the southern part of Ali Sadr village. The cave entrance is lo-
cated on the side of a hill called Sari Ghiyeh, which includes two 
other caves, Sarab and Soubashi, each 7 and 11 kilometers from 
Ali Sadr Cave, respectively. Apparently, the water in Ali Sadr cave 
stems from a spring in Sarab.
In the summer of 2001, a German-British expedition surveyed the 
cave, finding it to be 11 kilometers long. The main chamber of the 
cave is 100 meters by 50 meters, and 40 meters high. 
The cave walls can extend up to 40 meters high, and it contains 
several large, deep lakes. The cave has a river flowing through 
it and most travel through the cave is done by boat. More than 
11 kilometers of the cave’s water canals have been discovered so 
far. Some routes are 10-11 kilometers long and all lead to “The 
Island”, a centrally located large atrium.

غار علی صدر
 

از معــدود  ایــران و  از غارهــای تاالبــی  غــار علی صــدر یکــی 
غارهــای آبــی جهــان اســت. علی صــدر همچنیــن بزرگ تریــن غــار 
ــک  ــه نزدی ــاری قی ــات س ــار در ارتفاع ــن غ ــت. ای ــان اس ــی جه آب
ــدان  ــتان هم ــگ در اس ــتان کبودراهن ــدر شهرس ــتای علی ص روس
ــت.  ــر اس ــا ۲۱۰۰ مت ــطح دری ــار از س ــاع غ ــت. ارتف ــع شده اس واق
محوطــه غــار داالن هــای پیــچ در پیــچ و دهلیزهــای متعــددی دارد. 
از مجموعــه رشــته آبهــا، دریاچــه بزرگــی در درون غــار بوجــود آمده 
و از ایــن رو نفــوذ بــه ژرفــای غــار تنهــا بــا قایــق میســر اســت. غــار 
علی صــدر یکــی از دیدنی هــای جهانگــردی اســتان همــدان اســت.

ــه  ــام ب مــردم روســتای علی صــدر و روســتاهای اطــراف، از قدیم االی
وجــود ایــن غــار پی بــرده بودنــد و از آب آن بهره بــرداری می کردنــد. 
عــالوه بــر ایــن، در صــد ســال گذشــته، اهالــی ده بــا هدایــت مــازاد 
ــزن و  ــوان مخ ــه عن ــدر، از آن ب ــار علی ص ــه غ ــراب ب ــر س آب نه
ــد و همیــن  ــا بهــره می برده ان ــرای اســتفاده در فصــل گرم ســدی ب
ــار  ــا ســطح آب در قســمت شــرقی غ ــود ت ــث شــده ب موضــوع باع
ــاال  ــار ب ــه ورودی غ ــا نزدیکــی دهان ــی ت ــر یعن ــاع ۲٫۲۰ مت ــا ارتف ت
بیایــد و امــکان دسترســی بــه غــار را تــا ســال ها غیرممکــن کنــد؛ 
تــا اینکــه بــا وقــوع زلزلــه مخــرب فارســینج در ۲۲ آذرمــاه ۱۳۳۶، 
ــه یکبــاره  و ایجــاد شــکاف در کــف غــار ســراب، آب نهــر ســراب ب
ــی حــدود ســال ۱۳۴۲ ســطح آب  قطــع شــد و طــی ۶ ســال یعن
ــار  ــه غ ــید و ورود ب ــود رس ــی خ ــاع طبیع ــه ارتف ــدر ب ــار علی ص غ
میســر شــد و بــه تدریــج پــای کوهنــوردان بــه درون غــار بــاز شــد.
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Sarez Lake is a lake in Rushon District of Gorno-Badakhshan 
province, Tajikistan. It has a length of 75.8 kilometres (47.1 
mi), depth of a few hundred meters, a water surface eleva-
tion of 3,263 metres (10,705 ft) above sea level, and a vol-
ume of water more than 16 cubic kilometres (3.8 cu mi). The 
mountains around rise more than 2,300 metres (7,500 ft) 
above the lake level.
The lake formed in 1911 after a great earthquake, when a big 

دریاچه سریز
 

دریاچــه ســریز )بــه فارســی تاجیکــی: Сарез( دریاچــه ای در ناحیــه روشــان والیــت مختــار کوهســتان بدخشــان در تاجیکســتان اســت کــه در 
۱۸ فوریــه ۱۹۱۱ میــالدی پــس از زمین لــرزهٔ تاجیکســتان پیدایــش یافــت. در پــی ایــن زمین لــرزه ِدهــهٔ »اُســای« زیــر کوه پاره هــا مانــد و 
ِدهــهٔ »ســریز« زیــر آبــی رفــت کــه در پشــت کوه پاره هــای یادشــده جمــع شــده بــود. بلنــدای ایــن دریاچــهٔ طبیعــی از تــراز دریــا ۳۳۰۰ 
متــر می باشــد. درازای ایــن ســد طبیعــی ۶۲ کیلومتــر، پهنایــش ۳/۳ کیلومتــر و ژرفایــش تــا ۵۰۰ متــر اســت. حجــم آب آن ۱۷ میلیــارد 

متــر مکعــب بــوده و وزنــش بــه حســاب میانــه بــه ۱۹ میلیــون تــن برابــر می شــود.
بــه غیــر از رود مرغــاب در ایــن ســد طبیعــی ۱۷ رود ُخــرد و ۱۶ رود کالن موســمی می ریزنــد. آب اضافــی اساســاً از روی ســد بــه پاییــن 
جــاری می شــود. ایــن ســد طبیعــی ســاعت ۱۱:۱۵ شــب ۱۸ فوریــه ســال ۱۹۱۱ بــر اثــر یــک زلزلــهٔ ســخت و افتــادن کوه پــاره بــر ســر راه 
رود مرغــاب پدیــد آمــده اســت. در پــی ایــن زلزلــه ِدهــهٔ اُســای در بدخشــان تاجیکســتان زیــر خــاک و ســنگ مانــده، از تمــام ســاکنانش 
تنهــا یــک پیرمــرد و دو پســربچه زنــده ماندنــد و ۵۷ نفــر در زیــر کوه پــاره جــان خــود را از دســت دادنــد. تمــام حیوانــات خانگــی آنهــا نیــز 

تلــف شــد. جمع الجمــع بــر اثــر ایــن زلزلــه ۱۰۵ تــن جــان خــود را از دســت دادنــد.
شــدت دقیــق ایــن زمین لــرزه تــا بــه حــال مشــخص نشــده اســت. ولــی عالمــان می گوینــد رصدخانــهٔ پـُـل کاوا واقــع در نزدیکــی شــهر ســن 
پترزبــورگ ایــن زلزلــه را احســاس کــرده اســت. در نتیجــهٔ بســته شــدن مجــرای رودخانــهٔ مرغــاب خطــر زیــر آب مانــدن بــه روســتای ســریز 
ــه  ــد کــرد. ســاکنان ســریز ِدهــه و خانه هــا و درخــت و باغ زارهایشــان را رهــا کــرده توســط منطقــهٔ مرغــاب ب ــه ۳ ِدِه دیگــر تهدی ــاز ب و ب

قلمــرو ناحیــهٔ ُشــغنان بــه ِدهــهٔ ســرحد بَدجــار کوچیدنــد.

landslide blocked off the Murghab River. Scientists believe 
that the landslide dam formed by the earthquake, known 
as the Usoi Dam, is unstable given local seismicity, and that 
the terrain below the lake is in danger of catastrophic flood 
if the dam were to fail during a future earthquake.
Shadau Lake is a small water body southwest of the Usoi 
Dam and west of Sarez Lake.

Sarez Lake, Gorno-Badakhshan, Tajikistan
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Bala Hissar, Kabul, Afghanistan
 
Bala Hissar (“High Fort”) is an ancient fortress located in 
south of the city of Kabul, Afghanistan. The estimated date 
of construction is around the 5th century AD. Bala Hissar 
sits to the south of the modern city centre at the tail end 
of the Kōh-e Shēr Darwāzah Mountain. The Walls of Kabul, 
which are 20 feet (6.1 m) high and 12 feet (3.7 m) thick, 
start at the fortress and follow the mountain ridge in a 
sweeping curve down to the river. It sports a set of gates 
which access the fortress. The Kōh-e Shēr Darwāzah (lion 
door) mountain is behind the fort.
Bala Hissar was originally divided into two parts: The low-
er fortress, containing the stables, barracks and three royal 
palaces, and the upper fortress (the actual fort with the 
name Bala Hissar) housing the armory and the dungeon of 
Kabul, known as the “Black Pit” (the Siyah Chal).

قلعه باالحصار )کابل(
 

ــتان  ــل در افغانس ــهر کاب ــتانی در ش ــه ای باس ــام قلع ــار ن باالحص
ــالدی  ــرن ۵ می ــدود ق ــه ح ــه ب ــن قلع ــاخت ای ــخ س ــت. تاری اس
ــرن دوم  ــرن )از ق ــه ق ــدود س ــار در ح ــا حص ــن دژ ی ــد. ای می رس
ــکل  ــه ش ــار ب ــته باالحص ــادی روی پش ــیحی( آب ــم مس ــا پنج ت
ــاط مجــاور  ــه شــواهد نق ــه نظــر ب ــی ســاخته شــده ک ــر مذهب اث
می تــوان آن را نیایشــگاه بودائــی خوانــد کــه احتمــاالً بعیــد نیســت 
کــه شــالوده اولیــن قلعــه جنگــی در همیــن زمــان بدســت یکــی از 
شــاهان هپتالــی )هــون( بــوده باشــد. قلعــه ای اســت کــه بــر فــراز 
تپــه ای در دامنــه کــوه شــیر دروازه در جنــوب شــرق شــهر کابــل 

ســاخته شــده اســت.
تیمورشــاه کــه پایتخــت افغانســتان را از قندهــار بــه کابــل انتقــال 
داد و در باالحصــار کابــل جاگزیــن شــدند. تــا عصــر ســلطنت امیــر 
عبدالرحمــن خــان پایتخــت در همانجــا بــود. بــاال حصــار بــه دلیــل 
اهمیــت اســتراتژیک و قدمــت تاریخــی اش یــک مــکان دارای ارزش 

تاریخــی اســت.

جاذبه ها

14



٥٠

During the time that Christian-majority 
countries around the world get ready for 
Christmas and the rest of the world for 
the New Year,  Persians all around the 
world get ready for one of their most im-
portant nights of the year: Yalda night or 
Shab-e Chelleh.  With the exception of 
Armenian and other Christian communi-
ties who do celebrate Christmas in Iran, 
the majority of Iranians don’t celebrate 
Christmas. 

What is Yalda night?
Yalda means birth. Yalda night is a 
beautiful ancient Persian celebration. 
Persians, including those living in Iran, 
Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan and 
Turkmenistan, or originally hailing from 
these countries, celebrate the longest 
and darkest night of the year, what is 
known as the “winter solstice.”  This 
night is on 20 to 21 December accord-
ing to the Gregorian calendar. We should 
add here that Iranians use a different 
calendar, the Persian calendar. According 
to this calendar, Yalda night is the last 
evening of the autumn day or “the night 
opening the initial forty-day period of 
the three-month winter.”
This celebration comes from the time 

when a majority of Persians were follow-
ers of Zoroastrianism, preceding the ad-
vent of Islam. Ancient Persians believed 
that evil forces were dominant on the 
longest night of the year and that the 
next day belonged to the Lord of Wis-
dom, Ahura Mazda.
This night has been used in many Per-
sian poems to describe a dark night in 
which one gets separated from a loved 
one, creating loneliness and waiting. 

How do Persians celebrate Yalda night?
In the Zoroastrian era, people were ad-
vised to stay awake for most of the night, 
to prevent any bad luck from happening. 
People had to gather in the safety of 
groups of friends and relatives,  share 
the last remaining fruits from the sum-
mer,  and find ways to pass the long 
night together in good company.
This same culture still exist. Every Yal-
da night people gather with their loved 
ones. They typically go to their grandpar-
ents’ house to eat, drink, and read poetry 
(mostly Hafez) throughout the evening, 

as a way to pass the darkest night of the 
year with laughter and joy.  Persians be-
lieve those who begin winter by eating 
summer fruits would not fall ill during 
the cold season,  but this evening is 
filled with all different types of food. 
The most important fruits of the eve-
ning are pomegranate - “the jewel of 
all fruits” - and watermelon. Without 
them, there is no Yalda night. The color 
of these fruits symbolise the cycle and 
glow of life. These days you can find ev-
erything in the shape and color of these 
fruit such as cake,  cupcakes, or even in 
home accessories.
During this night people also read Hafez 
poetry. You might wonder: Why Hafez? 
Persians believe in Hafez as much 
as the believe in God! People make a 
wish, open a book of Hafez and the first 
poem they see is the interpretation of 
the wish and whether and how it will 
come true. Each member of the family 
makes a wish and randomly opens the 
book and asks the eldest member of the 
family to read it aloud.

Learn about Persian culture

Yalda Night

The Culture
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When I finally joined the line in Minneapolis airport for passport 
control, I was still thinking of Carrie Bradshaw and her friends 
who amused me for 2 hours and 40 minutes of my long transat-
lantic flight.  As my ear were adjusting to being back on land and I 
was gradually starting to hear mumblings and murmurings more 
clearly,  I suddenly felt a jolt happiness that - finally - I had moved 
somewhere where I could somewhat make meaningful conversa-
tions with local women. 
Let me introduce myself a bit: I’m a young, dark-haired research 
engineer from the Middle East.  Before starting to curse me, 
please remember that also Jesus Christ was Middle Eastern. Be-
sides, bear in mind that unlike the greatest country in the world 
(of course the USA), back in Middle East we don’t need to worry 
about bed bugs every second...
With high hopes of exploring the world and leading an epicurean 
life, I headed to Italy after finishing graduate school, to pursue 
a PhD program at Polytechnic University of Bari. Italy is a very 
beautiful country; I can still hear the voice of my landlady try-
ing to desperately set up an appointment on Domenica (Sunday) 
echoing in my head. 
When I first arrived in Italy,  I could not even understand such 

basic words as the days of the week,  let alone compete with the 
Italian casanovas.
The second and third words were not so pleasant for a couple of 
obvious reasons: one day I went out with some Italian dudes,  and, 
to no one’s surprise,  got a crush on a very gorgeous woman.  When 
I asked the locals how I could approach her,  the reply was: It’s 
impossible, Barese girls are figa di legno, which means “wooden 
genitalia.” 
My next three years in Bari would prove their claim; unfortunately 
for me,  the idea of figa di legno - what I translate as an unwilling-
ness for someone to “hook up” - would follow me throughout my 
stay.  My next destination abroad was Greece. To me, this meant 
cities off the heavenly coasts of Aegean Sea,  where ancient Greek 
philosophers used to scratch their head, and today, nice Greek 
girls sunbathe.  I got lucky this time, my landlady was a retired 
English teacher.  Even so,  my first encounter with Greek language 
in butcher shop was awkward: I had to make sound of a cow to let 
them know I didn’t want rabbit meat. 
Okay,  I side tracked so much from the main story. But, now you 
may have a better sense of how overjoyed I was to disembark in 
the “Land of Opportunity,”  where I could just order a cup of coffee,  
or pay a compliment to a lady I think is beautiful. 
In Minneapolis, I had to take another plane to land in my final des-
tination,  which was Omaha,  Nebraska. So far,  I am very grateful 
for my life in the Midwest.  I could easily rent an apartment,  buy a 
car,  find what I need in grocery store,  and greet people. 
Don’t take all I mentioned above for granted. It is pretty easy to 
feel like a stranger, though, not necessarily easy to feel like the 
stranger Sinatra sings about, who meets another “stranger” and 
begins a love story... 
In the Midwest, I finally was able to meet a nice blonde girl, and 
only after the second month “off the boat.” Long story short, we 
found each other on an online dating app. She is very cultured, 
from Bakersfield,  California. She has some Irish blood in her veins,  
and for some reasons does not want to move back to California. 
The first time we went on a date,  it was a nice sunny noon.  A 
couple of days ago,  we kissed and started making out... In the 
middle of kissing and touching,  she told me that she is not ready 
for the “last curtain.”  As we kissed more,  I thought she was get-
ting more comfortable with the idea,  but again she said:  “I’m not 
quite ready for it,  yet.”  And yes,  she was not ready,  because,  it 
turns out,  she is still a girl.  A very grown girl,  I would say.  Perhaps 
this was my destiny: to fly ten thousand miles away from Middle 
Eastern virgins just to fall for an American virgin beauty.

A journey to the land of opportunity!

Hi, I’m Amon. I’d like to share with you the experience of being 
married to a beautiful Persian woman, from an audio engineer’s 
perspective (as a matter of safety). 
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) re-
quires workers to wear hearing protection for noises 90 decibels 
and above.  I should tell you, at some of my beloved Persian family 
gatherings, I’ve considered wearing such ear protection. 
Whole sections of restaurants have cleared out when we’ve dined 
at their establishments,  especially in the heart of the Midwestern 
metropolis of Chicago, where the local populations might be con-
sidered a bit more subdued.  As a non-Persian man,  I find the mix 
of the two populations to be endlessly entertaining. 
As such, I’ve learned the not so gentle art of “Ta’aroff,” I know 
when to try, and when to fail. 
If I am dealing with Maman Bozorg ... stop,  just stop. 
Many life lessons can be extrapolated from a good, long, loud, 
Persian dinners.  
I consider myself one of the lucky ones. Maybe someday, some 
other non-Persian man will get the chance to experience what I 
have. Good luck to them!

The Art of “Ta’aroff”
Experience

By M. S

By Amon
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biographical story of Molly Bloom, played by Jessica Chastain, 
who is a high-stake poker player 
who joins the FBI. Sorkin has de-
scribed the movie as a painting, 
rather than a photograph, to em-
phasis that this is not a documen-
tary type film. 

5- Happy End is from one of the 
most prolific and visionary artists 
working in film today, Michael 
Haneke. The movie follows the 
drama of a wealthy French family 
living in Calais, with the Europe-
an refugee crisis as the backdrop throughout the story. Haneke, 
known for masterpieces such as White Ribbon, Cache, and The 
Piano Teacher, won the best foreign language film award in 2012 
for his last film, Amour. The feature stars Isabelle Huppert, a regu-
lar collaborator with Haneke, who 
was nominated last year for her 
eye-catching performance in Elle. 
Happy End, which was also nomi-
nated for the Palme D’Or this year, 
is said to be a dark reflection on 
life and family values, and as you 
can expect from a Michael Haneke 
movie, it will stay with you for 
days after you’ve watched it, as a 
great movie should. It might even 
require a second viewing.

6- The Post is what a pessimist would consider to be an “Oscar 
bait” movie: a movie that comes out at just the right time, with 
the right people, and the sole intention to please the judges in 
Academy. After all, with Meryl Streep and Tom Hanks as your two 
leads and Steven Spielberg behind the camera - all of who are 
multiple Oscar winners - you can barely blame the thought. The 
movie is about the Washington Post’s historic leak of documents 
that revealed a cold truth about the Vietnam War to Americans, 
with Streep playing the first female newspaper publisher in the 
U.S. As an optimist and lifelong fan of the aforementioned stars 
mentioned, I hold that Steven Spielberg only makes films be-

cause of his love of the craft, and more importantly, people. The 
Best Lead Actress category might 
have become a synonym for Mer-
yl Streep, but you can hardly ar-
gue that she didn’t deserve even 
one of her 20 nominations. Tom 
Hanks, who has won the prize for 
rolls in Forrest Gump and Phila-
delphia, has worked with Spiel-
berg before in Catch Me If You 
Can, The Terminal, and Bridge of 
Spies, and now returns to working 
together Spielberg with the addi-
tion of Streep. Here’s a team that 
always gives their best, and a gripping guarantee to fans that 
they will be hearing the name of this movie a few times during 
the 2018 ceremony. 

7- Phantom Thread brings together two giants of modern cine-
ma, director Paul Thomas Anderson and best actor winner Dan-
iel Day Lewis. The original screenplay by Paul Thomas Anderson 
lured Daniel Day Lewis to come back after his last role in 2012 as 
Abraham Lincoln, which got him 
the Oscar. The two’s last collabo-
ration There Will Be Blood is of-
ten regarded as the last decade’s 
greatest film, with universal 
praise and admiration from both 
critics and fans.  However, this 
could also be Daniel Day Lewis’s 
last movie role, as he announced 
retirement from acting earlier 
this year. Whether he will stay re-
tired or not is a question for the 
future, but one thing’s for sure: he 
must have loved working on this movie so much that he is fine 
with people remembering him for this role as his last. Daniel 
Day Lewis plays a fashion designer in 1950’s London whose life 
is disrupted when he meets Alma, played by Vicky Krieps. It’s a 
unique story from one of our generation’s most exciting film-
makers.

Movie

11



٥٣

As 2018 kicks off, movie lovers scramble to buy tickets for high-
ly acclaimed movies that carry Oscar Buzz with them. 
If you want to get ahead of the Academy Awards game, if you 
miss the magic of cinema, or, if you just want to escape from 
the world for a couple of hours by sitting in a dark room with 
strangers, staring at the same screen and enjoying the work of 
hundreds of artists, here are 7 movies that are already out in 
theaters that you cannot miss:

1- Three Billboards outside ebbing Missouri is Martin Mc-
Donagh’s third feature after In Bruges (2008) and Seven Psy-
chopaths (2001), both of which 
grew a larger cult following 
their initial releases. McDonagh 
continues with his already suc-
cessful format of the dark com-
edy drama, with a grounded 
story that ignites feelings of re-
morse, grief, and joy throughout 
the film. He was awarded best 
screenplay at the Venice Film 
Festival and Frances McDor-
mand and Sam Rockwell, the 
two stars of the movie, are both 
eyed for Best Lead Actress and Actor.  McDonagh has perfected 
his own satirical genre, and his movies stand out as unique and 
brave, exciting indie fans for his new release. 

2- The Shape of Water is Guillermo Del Toro’s latest fairy tale 
drama. Set in Cold War era America, the movie follows Sally 
Hawkins’ character, who works at a secret government lab, and 
her sudden discovery of a mysterious experiment. Our hero is 
also mute, which promises less dialogue and more visual sto-
rytelling. This fantastical tale is reminiscent of Del Toro’s past 

works like Pan’s Labyrinth and Hellboy, which showed off his im-
mense skills as a storyteller. The 
Shape of Water stole the spot-
light at the Toronto Film Festival 
and has already generated quite 
a buzz since its release. With big 
name’s such as Sally Hawkins, Mi-
chael Shannon, Octavia Spencer 
and Guillermo Del Toro himself 
attached, this feature will be a 
prominent force in all acting cate-
gories, as well as for Directing and 
Cinematography.  

3- I, Tonya is a story you’ve probably heard of. The bizarre true 
story of Tonya Harding and her obsession with winning the U.S 
figure skating championship focuses on Tonya’s personal story 
rather than the famous “incident” 
with Nancy Kerrigan. Margot Rob-
bie is already a lock for best lead 
actress. From director Craig Gilles-
pie, who’s brought us such sweet 
weird movies like Lars and the 
Real Girl, this looks to be a stylish, 
gritty comedy about the real-life 
drama and hardship that fogged 
over Tonya’s life. 

4- Molly’s Game marks Aaron Sor-
kin’s directorial debut. A Holly-
wood A-List screenwriter, Sorkin won an Oscar for writing for his 
2011 film, The Social Network. Known for his fast paced and wit-
ty dialogues, fans are excited to see what his movies would look 
like if Sorkin had full control over his creation. The movie is the 

Tis the movie season!
By: Mohsen Kermani

mofilmz@gmail.com

Movie
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First Requirement: 
Notice the word “intrinsic” was struck from the require-

ment and replaced with “substantial merit” and “national 
importance.”  The AAO reasoned that the word “intrinsic” 
adds little to the analysis. “Substantial merit” and “nation-
al importance” can be demonstrated through the work and 
achievements of the applicant. There is no hard-and-fast 
rule for what substantial merit and national importance 
means. 

The Second Requirement: 
The second prong has changed. It is no longer the case that 

the impact of the applicant’s proposed endeavor must be 
national in scope. This geographic requirement was struck 
down. Suppose, under the old framework, an applicant’s 
work was located in New York. The impact must have had 
national impact. It’s impact could not have been localized 
to New York. Now, under the Dhanasar framework, the ap-
plicant must be well positioned to advance the proposed 

endeavor. USCIS would have to consider (not exhaustive) 
“the individual’s education, skills, knowledge and record of 
success in related or similar efforts; a model or plan for 
future activities; any progress towards achieving the pro-
posed endeavor; and the interest of potential customers, 
users, investors, or other relevant entities or individuals.” 

The Third Requirement: 
The third prong has also changed. Notice the difference in 

the wording: “on balance, it would be beneficial to the Unit-
ed States to waive the requirements of a job offer and thus 
of a labor certification.” Under the new framework, there is 
no longer a need to show “harm to the national interest or 
a comparison against U.S. workers in the petitioner’s field.”  
Thank you, Obama! 
If you would like to find out more about the NIW and 

whether you qualify for the National Interest Waiver, please 
contact us so that we may evaluate your resume and back-
ground. 
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The Old Framework for NIW
So, you think you’re a rocket 

scientist and you want to ap-
ply for the National Interest Waiver (NIW) to get a Green 
Card and become a LPR (Legal Permanent Resident) of the 
United States? If you’re considering petitioning for an EB-2 
NIW, you probably are! This is the pathway to citizenship 
for people whose “exceptional ability” demonstrates that it 
is in the “national interest” of the United States for them to 
become a citizen. 
If you are a rocket scientist or at least have a case to prove 

your “exceptional ability,” you’re in luck. The law on NIW has 
changed - and for the better. 
If you are an entrepreneur, you’ll have an easier time with 

the NIW’s new framework. Let’s take a look to see how the 
new framework operates. 
The old NIW framework required the following to be 

demonstrated: 
1. The waiver applicant must seek employment in an area 

that has substantial intrinsic merit.
2. The waiver applicant must demonstrate that the pro-

posed benefit to be provided will be national in scope. 
3. The waiver applicant must demonstrate that it would 

be contrary to the “national interest” to potentially deprive 
the prospective employer of the services of the waiver ap-
plicant by making available to U.S. workers the position 
sought by the waiver applicant.
This is no longer the case. It is entirely fair to say that the 

new framework was a Christ-
mas gift to NIW applicants by 
President Obama. This frame-
work was “overturned” by In 

Re The Matter of Dhanasar 26 I&N Dec. 884 (AAO 2016) 
on December 27, 2016.  
The new framework is more relaxed and entrepre-

neur-friendly. Let’s look at the Dhanasar framework. 

The New Framework for NIW
The AAO (Administrative Appeals Office) in Dhanasar 

stated that, “Under the new framework, and after eligi-
bility for EB-2 classification has been established, USCIS 
may grant a national interest waiver if the petitioner 
demonstrates by a preponderance of the evidence: 
That the foreign national’s proposed endeavor has both 

substantial merit and national importance;
That the foreign national is well positioned to advance 

the proposed endeavor; and
That, on balance, it would be beneficial to the United 

States to waive the requirements of a job offer and thus 
of a labor certification. 
If these three elements are satisfied, USCIS may approve 

the national interest waiver as a matter of discretion.”
What does preponderance of the evidence mean?
It essentially means that more than 50% of the evidence 

points to the applicant satisfying the new framework. So 
if your evidence is at, say, 51% you’re good. 

New NIW (EB2) Framework
I’m a Rocket Scientist. Do I Qualify Under the New NIW (EB2) Framework?

Attorney

By M. Ray Arvand

The Law Office of M. Ray Arvand, PC
An Immigration Law Firm
26 Broadway, Suite 2100
New York, NY 10004
#ArvandLaw 
212-323-7435
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people know here about Iran is very different from what I 
am showcasing from Iran.  I’m all about cultural strength 
and creating fun products but what people are looking for 
from an Iranian artist is to represent cultural weaknesses: 
politics, religion, human rights, gender issues. 
It’s happened many times that a journalist has come to talk 
to me but doesn’t know what s/he should even write about 
me.  If I were working on human rights or women rights, 
they would have something to write about. But since I work 
on art, culture, pottery and history of Naghali, the Persian 
traditional theater of storytelling, the person doesn’t even 
know where to start. 
I work all the time. Days and nights. I feel have produced so 
much but all for nothing.  You’re invisible.     

What was the last project that you 
worked on? 
The audio book of Shahnameh. I 
worked on Shahnameh with illus-
trations and this time,  I made it 
into an audio book with images and 
sounds. I made this book into a radio 
drama that is 13 hours long.  All of 
Shahnameh... dramatizing it, editing 
music into it, and the final product is 
13 hours. 
Iranians love to talk about art and 
brag about Shahnameh, but 99 percent of them don’t even 
know all of Shahnameh’s stories. Now,  they can sit and learn 
all of it in only 13 hours. The story of Bijan and Manijeh,  
Rostam, Esfandyar... who they were, where they came from 
and where they went.  
Ahmad Sadri translated it and it’s so engaging that doesn’t 
let your mind to slip away. 

What are you working on now? Or,  what’s your next proj-
ect? 
I wrote a book 11 years ago, before I jumped to work on 
Shahnameh.  I made a film called Dawn  that was was fil-
imed in Ghasr prison that Hossein Yari played in it, and got 
an award. It got a lot of praises and the head of Judiciary, 

Ayatollah Mahmoud Shahroodi, awarded it and pardoned 
one prisoner as a result.  The movie was based on true story 
of a murderer. I went to Iran to make a movie about forgive-
ness and high humanitarian traits but I learned instead how 
to hate people.  When I returned, I fell into a deep depres-
sion. I wrote this book during that time. It’s about being lost.

Is it in English? 
I wrote it first in Farsi (Persian) and then translated it in 
English.  I’m planning to publish it next year and then turn it 
into a theater play.  I rewrote it recently and now am looking 
for a screenplay writer to collaborate with. It’s a heavy and 
complicated work. 

Is there anything you 
would like to add? 
I had 38 performanc-
es of Shahnameh that 
were performed in big 
theaters that each had 
around 1000 seats. All 
were sold out, but ex-
cept for the show in 
Toronto and Los Ange-
les, the audience mem-
bers were not majority 
Iranian.  We talk about 

our art with foreigners but we don’t want to talk about it 
amongst ourselves. Everyone knows about Shahnameh but 
they follow Game of Thrones and all its details. We wait all 
the time to be acknowledged by a white person. I have prob-
lems with this. For example, we have made this audiobook 
which is a high quality work and Francis Ford Coppola has 
spoken at the beginning of it, but it hasn’t been received 
well. 

Was is marketed well? 
I did a little bit of marketing myself but I’m really tired.  I 
don’t want to work on Shahnameh anymore. This audio 
book was my last work on Shahnameh. It’s been 9 years. 
Since I started the project in 2008, I’ve been working on 
Shahnameh. I want to do something else. 

New Yorker
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When did you move to New York? 
I arrived in New York just about one hour before 1994.  When 
I got to JFK airport,  it was around 10:30pm on December 31, 
1993 and when I got to where I was heading,  it was 1994. 

What brought you here? 
I studied graphic design in Tehran University,  started my own 
business,  and was working very well. One night I was read-
ing a poems by Sa’adi Shirazi: «ــوه ــه می ــر ب ــمان نظ ــگ چش  تن
 It means: Stingy people look at «کننــد، مــا تماشــاکنان بُســتانیم
a fruit, we look at a garden.
I had achieved success at a very young age. I was 23 or 24 
at that time. I decided to go after ”the garden” instead of a 
fruit. I collected everything I had. I had 12 people working 
for me than and was very active. I would have go on to earn 
unbelievable amount of money too. It was before the reform-
ist president, Mohammad Khatami’s area.  So, I decided to 
expand my work and came here to study.  

So, you came to study? 
No, I came to find “the garden”! 

Well, did you find it? 
Nope. New York is a harsh city especially for people like me 
in art, especially if you’re a straight, brown man. Basically, you 
don’t have any opportunity in art. I feel that if I was a female,  

gay,  white, or non-Muslim,  things would be different. You 
have to fight all the time. 

It’s been over 20 years since you came. What kept you 
here? 
One night,  I went to Metropolitan Opera House and saw  
Don Giovanni by Franco Zeffirelli. I was wowed! It was 
amazing. I said I want to live here and do similar works. 
That’s why I stayed. 

How would you describe New York in one sentence? 
Salt and pepper! I burns at some places and it sits well 
some other places. There are so many resources here, more 
than any other place in America. I went to San Francisco for 
work. Don’t even compare these two together. There are so 
much more resources and talent here. Life is super fast. I 
like these things. 

What do you think it’s the best part of New York? And 
what’s the most negative part of it? 
Well, I think the city is very resourceful. You can very easily 
get lost in it… with all its difficulties. But if, for instance, you 
want to get out of home and go somewhere,  you don’t need 
a car. These are positive points. It’s your work that deter-
mines the most negative part of it.  For me,  it gets compli-
cated to work in art and culture as an Iranian because what 

After 9 years work on Shahnameh

It’s time 
to move on!

New Yorker

Hamid Rahmanian (born 
1968) is a New York–based 
Iranian filmmaker and 
graphic artist. Since the late 
1980s, he has combined his 
love of traditional Persian 
art forms with modern tech-
nology to create new works 
of art that visually bridge the 
gaps of East and West. As a storyteller, his works have fo-
cused on people and issues that are rarely covered in the 
mainstream media, offering audiences new perspectives 
and intimate glimpses into otherwise little known worlds.  
He was educated in Tehran, Iran where he gained his 

Bachelor of Fine Arts degree in graphic design from Tehran 
University. He has worked as a graphic designer since 1987. 
In 1992, he received the highest honor and was awarded 
recognition as the youngest professional designer in Iran.
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savings and some time. I thought to myself: What do I want 
to do with my life? So, I circled back on things that I always 
liked. 
I also like writing. I worked with a German magazine and I 
gained a good knowledge of business while I was working 
for a startup for four years. I thought to myself: I can have 
my own business; something small and low budget that I 
can afford, and about Iran. I was in love with Iran at that 
point. I saw it as an opportunity because I could write and 
work with a freelance photographer. It’s all about interior 
design in Iran. Perfect! 

How long did you work on this project? 
From the early steps of online research to finding hous-
es for the book launch party, it took eight months. We did 
it very fast. The photographer and everybody else worked 
very well and quick. 

Who helped you in this project, finding people and hous-
es? Were they from Iran or Germany? 
In general, it was easy. One reason is because Iranians are 
so helpful. Plus no one had worked on this topic before, so 

people were curious about it and wanted 
to help out. There are also a lot of people 
who are very proud of Persian designs and 
want to preserve them. They were very 
helpful and supportive. 
Another reason was because I am a good 
researcher and had experience in it. I 
search the internet and social media very 
well. For example, someone posted a pho-
to in a restaurant of social media. I would 
see that the restaurant is a nice place and 
I would comment, asking: Where is that 
restaurant? Or, I am a member of Tinder 
and I wrote in my profile that I’m looking 
for beautiful houses in Iran for my project. 
My friends make fun of me that I use Tin-
der for work but I found a house via this 
method. 
I would go to home decor stores and ex-

plain my project and ask them for recommendations. It was 
basically work of word of mouth and that was very helpful. 
For example, I found a house owner who introduced me to 
another house owner. There are 16 houses in this book that 
were chosen from hundreds of houses that we saw. 

How many events have you had so far for your book and 
what’s your future plan? 
So far, I’ve had 10 events in Germany, Tehran, and Spain. 
The main book launch was in Iran and it was really really 
good. I had some other events in Los Angeles, Yerevan, San 
Francisco and I know there will be more. My future plan 
is to focus on this book because I received very positive 
feedback on it. 
Both Iranians and non-Iranians have to learn about this 
book first, but I have some other plans for after that. I want 
to continue design and architecture studies in Iran because 
that’s the field I work in and where I think I might be help-
ful. I want to plan something like a bazaar for artists and 
collect 50-60 top designers, choose their designs without 
favoritism and showcase them in a big space during a 
weekend. I’ll start my second book from there.

Guest
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How did you end up in Iran? 
I studied Eastern studies in Munich University. We learned 
Persian/Farsi in university but it was only the formal, official 
language. We would recite poems and translate but I wanted 
to learn the street language, the colloquial language. So, I 
traveled to Iran and studied one semester in Dehkhoda In-
stitute. 

What year was that? 
It was 2008. 

How many times you’ve traveled to Iran since then? 

To be honest, I don’t exactly know. My passport pages are 
full and I can’t travel anywhere else. Half of the my pass-
port is visas for Iran. 

How many times a year do you go there? 
I can’t say I go there every year but I’ve certainly been there 
every other year during the past 9 years. Sometimes only 
for one week or 10 days, but other times up to 2 months. 
I’ve just returned from Iran and was there for two months. 
When did you get the idea to write a book on this topic? 
I’ve always liked architecture, interior design and handi-
crafts. Last year, I was done with my work and had some 

Interview with Lena Spath, Author of 

Behind Closed Curtains
Interior Design in Iran
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“Salma khordam,” he said to a group of Persian people in the 
room. They burst into laughter and made sounds like “Naa-
zee,” equivalent to “Awwww, expressing they found some-
thing to be cute.  He was surprised and asked: “What did I 
say?  Why do you think I’m being cute? I just said that I have 
a cold!” 
“Aziz (Dear) it’s Sarma with R, not Salma with L,” one said. “But 
it’s cute. Don’t 
worry,” said an-
other.
But he didn’t 
want to be cute. He wanted to be able to speak 
the language correctly. Let’s call him Amir. Amir is 
a second generation Iranian and he learned Farsi 
growing up,  listening to and learning from his 
family members. Now that he has grown up, he’s 
realized that he doesn’t really know professional 
Persian because he doesn’t read or write the lan-
guage, which means he doesn’t necessarily know 
the language’s structures. 
Where am I getting with this? To very few students of ours 
at New York Persian Center (NYPC) who started super excit-
ed and energetic about learning Farsi, but sometimes after 
a few classes find themselves in a situations where their 
Persian friends or family members kill their enthusiasm with 
negative comments such as: “Why do you learn the alphabet! 
You don’t need it! Learn only conversation!” 
So,  I’m going to ask you,  Persian members of our community, 
not to do this disservice to your loved ones and friends. If 
your non-Persian spouse, significant other, or family mem-
ber has made this commitment to learn Farsi, be support-
ive. It is a significant step that they are choosing to learn a 
language for you; often, they are taking this leap to be able 
to understand you on a deeper level. Don’t discourage them 
with negative comments. Instead, ask yourself: Is this how I 
learned English? Wasn’t I taught English properly? Don’t I 
know English alphabet? 
I have 10 years of experience teaching Farsi and personally 
know six languages. I have experienced learning foreign lan-
guages both as a kid and as an adult. I learned Azeri when I 
was a kid through my grandparents speaking,  but I never be-
came fluent in it.  However,  when I started learning Turkish,  I 

developed so fast in that language that I became fluent after 
only a couple of years,  an achievement that couldn’t reach 
in Azeri in 18 years! 
At NYPC, we don’t teach our students literature or Hafez. We 
actually are very conscious of not boring students and keep-
ing them engaged, because we value increased numbers of 
Persian speakers in our community. This is why we designed 

our unique 
method of 
teaching that 
is very engag-

ing and has made diving into learning Farsi easy 
and comfortable. 
The first step of learning any language is learn-
ing the alphabet. You cannot claim to know any 
language without knowing its alphabet. The so-
called Pinglish (Persian in English) cannot cut 
it for people who are new to Persian.  It start-
ed in the digital era to enable texting without 

needing Persian keyboard, or for chatting among 
native born Farsi speakers. 
Students who don’t resist learning a whole new alphabet, 
accepting this as a crucial step to mastering the language, 
move very quickly in even one semester.  The whole alphabet 
lasts a maximum of 7 to 8 classes,  and in so many cases, 
less.  You need to see how a word is written and thus how it’s 
pronounced, especially with clear-cut differences between 
pronouncing A (like Apple) and AA (Naan). 
The idea of learning foundations of basic grammar in Pinglish 
just shows the lack of sufficient knowledge in teaching a for-
eign language. I was crushed after hearing from two really 
nice and enthusiastic students in our classes who were at 
first delighted to be learning Faris but then struggled after 
only one Persian dinner with their families. So, please don’t 
be an enthusiasm killer and let the professionals increase 
the number of Farsi speakers in our community. 
The second-generation friends who say:  “Only learn phrases; 
that’s how we did it,” wouldn’t be able to get a job that re-
quires Persian as a skill.  So, if you are investing time, effort, 
and money into this, do it once and do it properly.  You can 
find phrases online but there is a reason that people who 
have tried to learn Farsi online find themselves at NYPC!

Pinglish and the Enthusiasm Killers

By Solmaz Sharif
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I arrived in the U.S. on the evening of January 13, 2007, 
and went directly to Prospect Heights, Brooklyn, and have 
stayed in Brooklyn ever since. The first place I visited on 
the morning of January 14 was Times Square. The sight of 
Times Square was mesmerizing! It’s funny how I avoid that 
area at all costs today, but that day, it filled me with joy and 
left me in awe. I opened up a map of NYC and in a short few 
minutes three people asked me if I needed help. That was 
the moment I knew New York was home.  
I knew I had to make a life here: career, friends, and family. 
Back in those days, the Persian community of New York was 
limited. There wasn’t a well-known place for people to meet 

one another or gather weekly. It was up to individuals to 
seek out new friends and places to meet. The loneliness was 
real.
That loneliness and the urge to share our culture with this 
great city is the reason I started NYPC from the corner of 
my dining table in Crown Heights, Brooklyn in 2009, with a 
blog on WordPress and a $50 budget for online marketing 
on Google Ad and Facebook. I started by teaching Persian 
language and Persian cooking in my kitchen. In the spirit of 
American entrepreneurship, my husband joined me and we 
grew the business step by step to the center that is today.
I like to keep connected to our culture because it adds color 
to our lives. Despite the feeling of loneliness back in the day, 
in fact, we are a part of a huge community that grows by the 
day. Persians (Iranians, Afghans and Tajiks) represent a wide 
range of sub-cultures and communities, including Azeris, 
Kurds, Hazaras, Uzbeks, and so many more. The curious and 
adventurous New Yorkers also add a big extension to this 
community. With all the colors, foods, dance, fashion, music, 
language, movies and other interesting cultural aspects of 
each part, our goal is to make sure that no one - old and new 
New Yorkers - ever feel alone in this city.
We have achieved a lot, but there is so much more we have 
planned. We are looking at 2018 as a new start; a change of 
gear to move faster and stronger. I want to use this opportu-
nity and invite you to join us on this journey.

* Solmaz Sharif, Founder of New York Persian Cultural Center
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