
در سرمقاله انگلیسی شماره  اول مجله »پرشین 
الیف« مروری کردم به چگونگی تشکیل مرکز 
پارسیان نیویورک )ناشــر و پشتیبان این مجله(. مرکز 
پارسیان نیویورک در سال ۲۰۰۹ و پس از اخذ گواهینامه 
تدریس زبان های فارسی و دری توسط بنده با همین نام 
ولی با وبالگی در وردپرس، و۵۰ دالر بودجه برای تبلیغات 
آنالین و از گوشــه ی میزناهارخوری خانه مان در محله 
»کرون هایتز« بروکلین آغاز بــه کار کرد. از طریق آن 
وبالگ، کالس های آموزشی این دو زبان و آشپزی ایرانی 
را ارائــه می کــردم و هدفــم ترویج فرهنــگ ما به 
غیرپارسی زبان ها بود. با توجه به استقبالی که از آن شد، 
در سال ۲۰۱۲ مرکز را به طور رســمی و با هدف اشاعه 
فرهنگ سه کشور پارسی زبان یعنی ایران، افغانستان و 
تاجیکستان و البته همه اقلیت هایشان ثبت کردیم و قدم 
در راهی پر فراز و نشیب، اما دلنشین گذاشتیم. در میان 
امریکایی ها و بخصوص نیویورکی ها کم کم جا باز کرده 
بودیم که با ماجراهای پیرامون »فرمان اجرایی« جنجالی 
دونالد ترامپ که به »ممنوعیت سفر« برای برخی از ملت ها 
از جمله ایرانی ها معروف شد، روبه رو شدیم. آن »فرمان« 
بسیاری از شهروندان و ساکنین امریکا، که نسبتی سببی 
یا نصبی با لیست کشورهای »ممنوعه« داشتند را مستقیم 
یا غیرمســتقیم تحت تاثیر قرار می داد. آن حوادث و 
ضرورت های پیرامون آن سبب شد تا ما برنامه ای که از قبل 
درنظر گرفته بودیم اما هنوز تا فاز اجرایی اش فاصله زمانی 
داشتیم را به جلو بیاندازیم و آن حضور بیشتر در و برای 
جامعه ایرانیان نیویورک و شهرهای اطراف بود. در طراحی 
اولیه مرکز قرار بود تمرکز ما بر مخاطب غیرفارسی زبان 
باشد و به نوعی معرف و اشــاعه دهنده فرهنگ و زبان 
پارسیان به امریکایی ها و غیرپارسی زبان ها باشد و در فاز 
دوم و پس از ایجاد ساختار و شکل گیری پایه های مورد نیاز 
فعالیت ها، ســرویس ها و برنامه هــای مرکز را معطوف 
مخاطبان در جامعه ایرانی، افغانستانی و تاجیکستانی 
بکنیم.  اما حوادث اولویت ها را تحت تاثیر قرار داد. چه 
چیز همه ما را آنچنان و اینچنین متحد کرد؟ حس تلخ 
تبعیض. این حس تبعیض و تحقیر برخی از ماها را عصبانی 
کرد، بعضی هایمان را تحقیر و برخی دیگری را غمگین. 

همه حس های تلخ و ناخوشایند. 
به نظر می رسد که ما بهتر از کسانی که چنین تجربه ای را 
نداشته اند، باید به قبح تبعیض یک شخص صرفا به دلیل 

محل تولدش، زبانش و یا نژادش آشنا باشیم. 

فرهنگ ها و سنت های بسیاری ریشه در آن جغرافیایی 
دارد که امروز مرزها بین شان خط کشیده اند. نگاهی کنید 
به غذاها، موسیقی، رقص ها، لباس ها، طراحی های سنتی، 
طراحی  خانه ها، و جشــنواره رنگ هایی که از ایرانی ها، 
تاجیک ها، افغان ها، آذری ها، ازبک ها، بلوچ ها، هزاره ها، 
ترکمن ها، عرب هــا، ارامنه، کردها، لرهــا، گیلک ها و 
خراسانی ها به جا مانده و هنوز هم برقرار است و مایه فخر.
واقعیت این است که وقتی در شهرها و کشورهای بزرگ و 
چند ملیتی و چند فرهنگی زندگی می کنید این زیبایی ها 
با اینکه از نظر جغرافیایی شاید یکپارچه نباشند، اما مانند 

دانه های یک زنجیر، پیوند دهنده اند. 
آمریکا کشوری است با مشخصه های خاص برای میزبانی 
از فرهنگ های مختلف و متفاوت، که اگر نبود سرزمین 
مهاجران نــام نمی گرفت. نقش مهــم و غیرقابل انکار 
مهاجران در تقویت و استحکام این کشور هم مهر تاییدی 
اســت بر این گفته که همه ما مهاجران سختکوش، در 
زادگاه خودمان هم همین انسان های سختکوش بودیم، 
اما اینجا فرصت شکوفایی یافتیم. فرصتی که آگاهانه در 
اختیار مهاجران قرار داده شد. با وجود آن میراث غنی و 
رنگارنگ، می توان و باید از هر فرصتی برای پیوند بهره 

برد و قدردانش بود.  
نوروز بهترین بهانه برای تحقق بخشــیدن به این امر 
اســت چرا که اکثریت ما که طبق آمار سازمان یونسکو 
۳۰۰ میلیون در جهان هستیم، فرارسیدن بهار را جشن 
می گیریم. اهمیت فرارسیدن بهار از این لحاظ است که 
مناسبتی است شاد و هیجان انگیز که خواهی نخواهی 
شرایط مغتنمی برای جشن و خوشحالی فراهم می کند. 
همچنین، مناســبتی اســت که هر کدام از ملیت ها و 
اقلیت های مطرح شده در باال با تفاوت هایی آن را جشن 
می گیرند. قرار نیست همه ما یکرنگ و یکدست باشیم ، 
مهم این است که در کنار هم با احترام به تفاوت هایمان 
بتوانیم لحظات خوشی را ایجاد کنیم. واقعا مهم نیست 
که نوروز در حروف التین چگونه نوشته می شود. مهمتر 
آن است که ما بتوانیم موفق شویم تا نوروز را به شهرمان 
معرفی کنیم و با همشهریان مان جشن بگیریم. این هدف 
ما در مرکز پارسیان نیویورک است و در تالشیم تا نوروز 
را هر سال گسترده تر از قبل با همشهریان نیویورکی مان 
تقسیم کنیم. اگر شــما هم مانند ما فکر می کنید و یک 
شهروند جهانی و عاشــق فرهنگ هستید، در راستای 

تحقق این مهم به ما بپیوندید. یکسال وقت داریم! 

نوروز  بهانه ای برای پیوند!
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نوروز در تاریخ جشن و مراسم های مردم 
آریایی، به ویژه مردم تاجیک، مقام و 
جایگاهی شایسته دارد. جشن نوروز 
در شهر و ناحیه های )شهرستان ها( 
تاجیکستان با رنگ و جال و شیوه های 
خاص برگزار می شود...

 سنت های نوروزی 
در تاجیکستان

14

سوار قطار که می شوم، درهایش بی مقدمه بسته می شوند و مرا مثل یک 
افعی سرکش در خود می بلعد. دلم می ریزد. پنجره های کوچک و همیشه 
بسته واگن های قطار، سقف کوتاه و فضای کم نور...  

 گاه نوشته های
 يک مسافر متروی نیويورک )2( 

24

در قسمت اول این مجموعه مطالب، با هم بخش هایی از دانتوان منهتن را 
قدم زدیم و به خیابان وال استریت رسیدیم. در ادامه این نیویورک گردی 
با من همراه شوید.

با من قدم بزن)2(
26

در را که باز کردم یک نفر با صدایی دورگه خوش آمد گفت. چهره ای کامال 
مردانه اما تُن صدا و حرکات نرم و ریز زنانه اش توجه ام را بیشتر به آنچه 
می گفت جلب کرد. سالن ورودی بیشتر ....

سرد، عريان چالش برانگیز بود!
30

در سال ۱۳۰۰ شمسی، در حالی که چند سال بیشتر به پایان حکومت 
سلسله قاجار باقی نمانده بود، مجله »نشنال جغرافی« آمریکا یک شماره 
کامل خود را به ایران اختصاص داده بود. اف. ال برد شهروندی آمریکایی 
که پنج سال در ایران )احتماال در دبیرستان البرز( درس می داد ...

ايران معاصر و پايتختش 
و روايت فتح قله دماوند،  آلپ ايران
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گـوگـوش
  از نگاه
 يک آمـريکايی

چشم های زیادی به ما خیر 
شده بودند و زمانی  که وارد 
می شدیم همه ایستاده 
بودند. آن چشم ها متعلق 
به زنانی بود که لباس های 
براق پوشیده بودند، بعضی  
از آنها در لباس بلند و بعضی  
دیگر با شال های ابریشمی 
و جواهرات زینتی بر روی 
گوش، گردن و دست ها خود 
را تزئین کرده بودند. در حالی  
که با دختران خود حرف 
می زدند، به جمعیت نگاه 
می کردند و با پسران فامیل، 
که کت های اسپرت مخملِی 
ظاهراً خریداری شده  .....

59
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Golshid Mola is a 
graduate of graphic 
art, management, and 
video communication 
technology from the 
University of  New 
York and Tehran. 
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significantly to the 
introduction and ...
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Alangoo is a 
platform 
for designers

Promoting peace  
through  art and music 

محمد عاقبتی متولد ۱۳۵۴ در مشهد 
است که سال هاست در زمینه آثار 
نمایشی تحصیل و فعالیت می کند. همین 
مسیر حرفه ای او را به آمریکا هم کشاند، 
جایی که چند سالی ...

 قصه ماهی سیاه،
يک جورهايی قصه ی 
خودم هم هست!

 هیچ کس نمی داند 
نهنگ ها چرا خودکشی 
می کنند!

34

19

 در جستجوی صلح 
در میان مرزهای 
جغرافیايی 
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گـوگـوش
 از نگاه یک آمـریکایی

يك خواننده،يك بازيگر ،يك اســطوره ايراني 

بعد از گذر از دستگاه فلز ياب، وارد البِی سالن »تئاتر بیکن«   
ساخت سال ۱۹۲۰ شديم. چشم های زيادی به ما خیر شده 
بودند و زمانی  که وارد می شديم همه ايستاده بودند. آن چشم ها متعلق 
به زنانی بود که لباس های براق پوشیده بودند، بعضی  از آنها در لباس 
بلند و بعضی  ديگر با شال های ابريشــمی و جواهرات زينتی بر روی 
گوش، گردن و دست ها خود را تزئین کرده بودند. در حالی  که با دختران 
خود حرف می زدند، به جمعیت نگاه می کردند و با پســران فامیل، که 

کت های اسپرت مخملِی ظاهراً خريداری شده  .....
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 تجلي ايراني بودن ما در تقلید 

از لباس پوشــیدن ناصرالدين 

شاه و به کار بردن نقش پارچه 

هاي عصر شــاه عباس نماند 

بلکه در گروي فهم کي بودن ما باشد. 

ايراني بودن يعني با چه بینشــي به 

عالم نگريستن؟ يعني با چه منشي 

رفتار کردن؟ چــه ويژگي ها و صفات 

فرهنگي داشــتن؟ وقتي اين فهم از 

پردة نسیان بیرون افتد، آنگاه به ياد 

مي آوريم که ايراني هستیم. نه اينکه 

از ايرانــي بودن اطالع مــي يابیم و 

نه اينکه در مورد ايراني بودن ســواد 

کسب مي کینم. يعني دانايي ايراني 

بودن در ما وجودي است نه اکتسابي. 

 simonashokrian@gmail.com

W W W . S I M O N A S H O K R I A N . C O M

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

Relationship & intimacy
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Family conflict
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Cultural divides
Acculturation

Career & work issues
Identity

Self-esteem
Anxiety

Depression

 رابطه و نزدیکی جنسی

تربیت فرزندان

بحران خانوادگی

ازدواج و طالق

تفاوت های فرهنگی

تطبیق فرهنگی

حرفه و مسایل کاری

هویت

اعتماد به نفس

اضطراب

افسردگی

Empowering lives, Cultivating connections
SIMONA SHOKRIAN

SERVICES

212-340-9056
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بعد از گذر از دســتگاه فلز یاب، وارد 
البِی ســالن »تئاتر بیکن« ساخت 
سال ۱۹۲۰ شدیم. چشم های زیادی 
به ما خیر شــده بودنــد و زمانی  که 
وارد می شــدیم همه ایستاده بودند. 
آن چشــم ها متعلق به زنانی بود که 
لباس های براق پوشیده بودند، بعضی  
از آنها در لباس بلند و بعضی  دیگر با 
شال های ابریشمی و جواهرات زینتی 
بر روی گوش، گردن و دست ها خود 
را تزئین کرده بودنــد. در حالی  که 
با دختران خود حــرف می زدند، به 
جمعیت نگاه می کردند و با پســران 
فامیل، که کت های اسپرت مخملِی 
ظاهراً خریداری شــده در اینجا اما 
ســاخت ایران پوشــید بودند حرف 

می زدند.
تمام مکالمات به فارســی بود. وقتی  
خانوم ها به دستشوی رفتند، دوست 
ایرانی  من که من را به کنسرت آورده 
بود، جمله ی جالبی  که یک مادر به 
فرزندش گفت را برایم ترجمه کرد: 
چرا باید یک غیر ایرانی  امشــب به 
اینجا بیاید؟ ایــن باعث خنده ی من 

و دیگر بانوي غیرایرانی  در گروه شد.
ما زود بــه آنجا رســیدیم و در یک 
محفل همراه با موسیقی در نیویورک 
بودیم، شهری که خودش به ارکستر و 
موسیقی معروف است. در واقع خیلی  
مانند مســتندتلویزیونی »شــاهان 
سان ست« نبود، اما همانی بود که با 
دیدگاه زنانه ام امیدوار بودم کنسرت 

گوگوش برگزار شود.
گــروه مــا یــک حرکــت خاص 
بازاری مابانــه کرد و خواســتیم که 
صندلی هایمــان را عوض کنند، چرا 
که بلیط های ما بــرای بالکن بود، و 
ما بر خالف اکثر ایرانی  آمریکایی ها 

می خواســتیم زمانی  کــه درها باز 
می شوند برسیم، یعنی  ساعت ۷:۳۰. 
این تصمیم باعث شد که گروه ۶ نفری 
ما به دو گروه سه نفری تقسیم شود. 
حاال در صندلی های ردیف جلو قرار 
داشتیم. دو جفت داشتیم: دو دوست 
ایرانیِ  من که همه را می شــناختند، 
و دوســت ایرانــی  دیگر با دوســت 
دخترش. نفر ششم یک خانم بهائی 
ایرانی  آمریکایی بود کــه در دوران 
روزه ی دینی به ســر می برد، اما قبل 
کنسرت روزه ی خود را شکسته و با 
من شــام خورده بود. برای اینکه کار 
را برای همه آسان کنم پیشنهاد دادم 
تا با جفتی که نمی شناختم بنشینم، 
خیلی  هم خوشحال شدم وقتی پسر 
ایرانی  از من و دوست دخترش پرسید 
که آیا در طی  کنســرت نوشــیدنی 
می خواهیــم یا نه. من بــرای اینکه 
مهمان پذیری ایرانی  را نشــان دهم 
خودم از جایم پریدم و برای هر سه ی 
ما نوشــیدنی خریدم. درست همان 

زمان گوگوش وارد سالن شد.
 با شــکوه تر از آنی  بود که همیشــه 
فکر می کردم. با اینکه دســت کم به 
مدت یک ماه می دانســتم که به این 
کنســرت می آیم، و با خودم برنامه 
داشــتم تا وقتی  در محله ی ساحلی 
خودم در »بی ریــج« بروکلین  قدم 
می زنم به کارهای عالی او در دهه ی 
۷۰ گوش دهم، حتی نرســیدم تا به 
یکی  از آهنگ هــای این هنرمند که 
سال ها می شناختم )که مادونا، یا  ام 
کلثوم، یا لدی گا گا یا بریتنی اسپیرِز 
ایران هســت( گوش دهم. تصمیم 
گرفتم بــا غرق شــدن در گوگوش 
امروزی ســال ۲۰۱۸ نه سال  ۱۹۷۸ 
این   بدشانســی خــودم رو جبران 
 کنم. تمرینی برای در لحظه زندگی  

کردن ...
این روز تنبلی من خــوب کار کرد. 
ابتدا تا انتهای کنسرت نمایشی بود از 
ترکیب صدای زیبا و شور انگیز شرقی  
و صدای ساز غربی. مانند اپرا نبود که 

R E P O R T

زينا الدملوجی
نویسنده مهمان

بتوانی  زیرنویس انگلیسی  را خاموش 
یا روشن کنی . در نتیجه تنها می توانم 
بگویم که احساس به من منتقل شد، 
عشــق و از دســت دادن، جستجو و 
یافتن، ژست های با نمک، اوج های پر 
شور و افول های غم انگیز. من از خود 

بی خود شدم.
با وجود تفاوت زبــان، واضح بود که 
ترجمه ی نام این کنسرت تور خاطره 
سازهاست، که با همکاری گوگوش 
و دو نفر از آهنگ ســاز های او برگزار 
می شد، حسن شماعی زاده و اردالن 
سر افراز.  وقتی  بر روی صفحه نمایش 
کنسرت اسم این ســه نفر ظاهر شد 
همراه با عکس آنها در ۴۰ سال پیش 
در کنــار عکس امــروز آنها، همگان 
پیوندی عمیق میانه این سه هنرمند 
را در طی  ســال ها چه در ایران و چه 
در جاهای دیگر دنیــا حس کردند. 
وقتی  بــه مکالمه ی پســر ایرانی  با 
دوست دختر امریکایی اش گوش دادم 
فهمیدم که آقای سرافراز ترانه سرا و 
آقای شــماعی زاده آهنگ ساز و آواز 
خان آهنگ ها هستند. شماعی زاده 
در کنسرت حضور داشت و بخشی از 
آهنگ های خود را خواند. تصویر روی 
نمایشــگر من را یاد پدرم و خاطرات 
کودکی اش در دهه ی ۷۰ میالدی در 

خاورمیانه انداخت.
حقیقت این است: من پارسی  نیستم، 
حتی ایرانی  نیستم، اما نیمی از ژنتیک 
و فرهنگ من از خاورمیانه است… از 
عراق. پدرم در بغداد بزرگ شــد، در 
خانواده ای تحصیل کرده با ریشه هایی 
از شــمال و جنوب کشور. مانند دیگر 
خانواده های تحصیل کرده که دارای 
امکانــات بودنــد، او در دوران اوج 
گیری قدرت صــدام در پایان دهه ی 
۷۰ میالدی برای ادامــه تحصیل به 
خارج فرســتاده شــد. دیدن تصویر 
این ســه هنرمند که قطعا از کیفیت 
تصویر پدر من با دوســتان اش که در 
فیسبوک داشــتم بهتر بود، با نشان 
دادن بلوز هــای راه راه و شــلوار های 

پس از صحبــت با ايرانی  ها 

بعد از پايان کنسرت، فهمیدم 

که نام گوگــوش برای آنها 

با نوســتالژی همراه است. 

دوران قبــل از انقــالب، و دوران 

جوانان ايرانی  دهه های  ۶۰ و ۷۰ 

میالدی. در میانه شــادی، اجرای 

گوگوش همراه با نمايش تصاوير 

قبل انقالب بــود. گوگوش، اين 

ســتاره آذری کاری کرد تا همه ی 

حضار با ريشــه ی خاورمیانه ای 

به رويا بروند، برقصند و بخوانند. 

ديدن تصوير زيبــای گوگوش 

از ۲۰ ســال پیش در حال رقص 

روی ســن  و ديدن خود او در ۶۷ 

سالگی در حال خواندن آهنگ های 

فارسی و آذری بر روی سن بسیار 

لذت بخش بــود. او در دهه های 

۶۰ و ۷۰ میالدی بــا ريمل روی 

چشــمانش همانقدر زيبا بود که 

حاال در کنسرت نیويورک هست.
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دمپا گشاد اشک های من را در حالی  
که روی صندلــی  ام نشســته بودم 
ســرازیر کرد.  حقیقت این است که 
موهای زمخت، بلند و تیره، سبیل و 
صورت های خندان جــوان، همراه با 
لباس های رنگی دهه ی ۷۰ میالدی، 
به راحتی  کمک می کنــد تا در مورد 
دوران جوانی پدرت کــه در جایی و 
زمانی  همــان اطراف بزرگ شــده 
نوستالژیک شــوی. پس از صحبت با 
ایرانی  ها بعد از پایان کنسرت، فهمیدم 
که نام گوگوش برای آنها با نوستالژی 
همراه اســت. دوران قبل از انقالب و 
دوران جوانــان ایرانی  دهه های  ۶۰ و 
۷۰ میالدی. در میانه شادی، اجرای 
گوگوش همراه با نمایش  تصاویر قبل 
انقالب بود. گوگوش، این ستاره آذری 
کاری کرد تا همه ی حضار با ریشه ی 
خاورمیانه ای به رویا بروند، برقصند و 
بخوانند.  دیدن تصویر زیبای گوگوش 
از ۲۰ سال پیش در حال رقص روی 
سن  و دیدن خود او در ۶۷ سالگی در 
حال خواندن آهنگ های فارســی و 
آذری بر روی سن بسیار لذت بخش 
بود. او در دهه های ۶۰ و ۷۰ میالدی 
با ریمل روی چشمانش همانقدر زیبا 
بود کــه حاال در کنســرت نیویورک 

هست.
با اینکه من یک خارجی  هســتم، به 
وضوح می بینم کــه او یک خواننده 
تمام عیار اســت. با اینکه انســانی  
شوخ طبع است، می تواند صدای شور 
انگیز  خود را با زیبایی خدادادی خود 
ترکیب کند و این مرا به یاد خانوم های 
ایرانی  که در کنسرت دیدم  و دختران 
و مردانشان می  اندازد، همینطور خود 
من و دوست دختر مهربان آمریکایی  
آن پسر شــیرین ایرانی  که دوستان 
خوب ایرانی  من را می شناسد. همه ی 
ما را به یاد این می  اندازد که دنیا پر از 
فراز و نشیب، سختی و مهر، انقالب ها 
و سلطنت ها است و این هنر است که 
درمانگر قلب انسان ها چه در کشور، 

چه فرسنگ ها دورتر از وطن است.

فائقه آتشــین بــا نــام هنری 
گوگوش در ۱5ارديبهشت ۱۳۲۹ 
خورشیدی در تهران به دنیا آمد  . او 
خواننده و هنرپیشه  مشهور ايرانی 
است که از محبوب ترين خوانندگان 
تاريخ موســیقی ايران به شــمار 
می رود و در کشورهای آسیای میانه 
و خاورمیانه دوســتداران بسیاری 

دارد.
در ســال های دهه هفتاد میالدی 
و پیــش از انقــالب ايــران او را 
»شــاه ماهی موســیقی ايران« 
می نامیدند. اين لقب بعد از بازگشت 
او به آمريکا دوباره بر ســر زبان ها 
افتاد و در تبلیغات راديو تلويزيونی 
تور بازگشــت از اين نام بســیار 

استفاده شد.
با وجود حاکمیت نظام اسالمی بر 
ايران، ترانه ها و موزيك ويديوهای 
گوگوش به وفور و سهولت در ايران 
يافت می شد و گوگوش هم چنان 
طرفــداران بیشــتری را جذب 
می کرد.  گوگوش بعد از بیســت و 
يك سال ســکوت و گوشه گیری 
در ايران، در سال ۱۳۷۹ موفق به 
کسب گذرنامه شــد و با خروج از 
ايران فعالیت هنری خود را با ارائه 
آلبوم زرتشت از ســرگرفت و به 
انجام سری کنسرت های بازگشت 
پرداخت که با اســتقبال بی نظیر 
ايرانیان و فارســی زبانان خارج از 

ايران مواجه شد.

  Photo by  Payam Arzani



عرضــه  عمــده و جزئــی انــواع

ــم   ــرش ابریش ف
ــتبافت فرش دس
تابلــو فــرش

Largest selection of fine 
Persian rugs

Largest selection of 
contemporary and 
traditional rugs

The leader in fine Persian 
silk rugs

Antique rugs

Stocking more that 3000 
fine hand woven rugs

( 2 0 1 )  8 6 3 - 8 8 8 8
( 2 0 1 )  8 6 3 - 8 8 9 8

www.teppteamusa.com
Djalal@teppteamusa.com

3901 Liberty Avenue,   
Unit 9,   
North Bergen, 
NJ 07047
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عرضه مســتقيم فــرش و گبه ایرانی
مــا تلفيقــي از رنــگ و نــخ و تــار و پــود را باهنــر دســت 
ــم  ــم آميختي ــران را در ه ــاك اي ــي از خ ــر و بوي ــي و  عط ايران
ــايد  ــما. ش ــراي ش ــن در سرس ــاد وط ــد از ي ــه اي باش ــا قطع ت
نتوانيــم تمــام آنچــه بايــد را بــه شــما عرضــه كنيــم امــا  
نقــش هايــي چشــم نــواز و اصيــل را در خانــه شــما جــاي 
داديــم تــا بــا هــر نــگاه بــه آن كمــي از يــاد وطــن در دل هــاي 
شــما زنــده بمانــد . پــس بيصبرانــه منتظــر حضــور شــما 
خواهيــم مانــد تــا پذيــراي يــك دنيــا صميميــت شــما باشــيم.   

Persian Rugs & Gabbe

3901 Liberty Ave, Suite 12, North Bergen, NJ 07047

n o o s h i n @ l o o m s o f p e r s i a . c o m
( + 1 )  2 0 1  -  8 6 5  6 6 6 6

w w w . l o o m s o f p e r s i a . c o m

( 3 3 6 )  4 3 0  6 2 8 5

info@mixelphotography.com

m i x e l p h o t o g r a p h y. c o m  

mixelphotography

mixelphotography
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
گفت و گـــــو

  لطفا کمی از خودتان برای  
مخاطبان ما بگویید. »نیاز« 

چیست و کیست؟ 
اعظم: اســم من اعظم علی اســت 
و من یکی از دو عضــو گروه »نیاز« 
هســتم. خواننده گروه هســتم و 
همراه »پارتنرم«، رامین، به ساخت 

موسیقی مشغولیم. 
رامین: اسم من رامین )لوگا( ترکیان 
اســت. من اهل ایران هستم و عضو 
دیگر نیاز هستم. نیاز در سال ۲۰۰۵ 

تاسیس شد و تا حاال ادامه دارد. 

 اعظم، تو اهل کجایی؟ 
من ایران به دنیا آمدم و از ۴ سالگی 
در هندوستان بزرگ شدم. وقتی ۱۵ 

سالم بود به آمریکا مهاجرت کردم. 

  رامین تو چطور؟
من وقتی ۱۴ ســالم بود به آمریکا 
مهاجرت کردم و از آن موقع تا حاال 

آمریکا هستم. 

  هر دوی شما قبل از گروه 
»نیاز« هم کار موســیقی و 

خوانندگی می کردید؟ 
  بله، من قبل از نیاز گروه دیگری داشتم 
و رامین هم گروه دیگری داشــت به 
اسم» اکسیم آو چویس« که کارگردان 
موسیقی آن بود. بعد، ما در سال ۲۰۰۵ 
تصمیم گرفتیم پروژه ای را با هم شروع 

کنیم . 

  نیاز چطور شکل گرفت؟ 
ایــده و اســمش را از کجا 

آوردید؟ 
اعظم: خب! ما می خواستیم یک کار 
مدرن شروع کنیم که ریشه هایش 
در فرهنگ مان باشد. می خواستیم 
راوی داستان هایی باشیم از نسلی از 
مهاجران ایرانی که بین دو فرهنگ 
گیر کرده انــد. از یک طرف فرهنگ 
محل تولد خودمــان و والدین مان، 
و در طــرف دیگر کشــور و جامعه 

 در جستجوی صلح 
در میان مرزهای جغرافیایی 

گفت وگــو بــا بنیان گــذاران گــروه نیــاز

   اولین بار که فرصت تماشای اجرای گروه نیاز را داشتیم، چند سال 
پیش در مونترال بود. يادم است که اولین چیزی که بعد از برنامه 
به همراهم گفتم اين بود که ما بايد آنها را به نیويورک دعوت کنیم تا برای 
جامعه ايرانی نیويورک برنامه اجرا کنند. اجرای آن شب در مونترال اجرای 
به ياد ماندنی بــود و تا مدت ها همــراه ما بود. چند ســال بعد از طريق 
برگزارکننده سری برنامه های مرکز »شیمل« در نیويورک از برنامه گروه نیاز 
در قالب سری برنامه های بهاری اين مرکز آگاه شديم. آنها پروژه تازه ای را 
برای عرضه در تور تازه شان تدارک ديده بودند که اجرا در نیويورک يکی از 
آنها بود. همین موضوع بهانه ای شد تا به سراغ بنیان گذاران اين گروه برويم 
تا هم از تور جديدشان پرس و جو کنیم و هم با نحوه شکل گیری و اهداف 

گروه نیاز آشنا شويم.
 ] اين مصاحبه از انگلیسي به فارسي برگردانده شده است. [

راوی  می خواســتیم 

داستان هايی باشیم از نسلی 

از مهاجران ايرانی که بین 

دو فرهنگ گیــر کرده اند. 

از يك طــرف فرهنگ محل تولد 

خودمان و والدين مان، و در طرف 

ديگر کشور و جامعه متفاوتی که 

جامعه میزبان ماست و ما بخشی 

از آن هســتیم. می خواســتیم 

بین ايــن دو فرهنــگ هارمونی 

ايجاد کنیم. موســیقی ما خیلی 

برپايه شــعرهای صوفی است، 

نه فقط از ايــران بلکه از جاهای 

ديگر، خصوصا که ما نسخه های 

ديگری از موسیقی های فولکلور 

را اجرا می کنیم با تمرکز بیشــتر 

بر اقلیت های قومی و مذهبی در 

داخل و خارج از ايران و در حاشیه 

خلیج فارس و شــبه قــاره هند. 

دلیلش هم اين بود که باور داريم 

که اگر ما خــارج از مرزهايمان 

صلــح می خواهیــم، اول بايد 

در داخــل مرزهــای جغرافیايی 

خودمــان بــه صلح برســیم.

متفاوتی که جامعه میزبان ماست و 
ما بخشی از آن هستیم. می خواستیم 
بین این دو فرهنگ هارمونی ایجاد 
کنیم. برای یک هنرمند، بهترین راه 
انجام ایــن کار، از راه کار هنری اش 
است. به همین دلیل نیاز تبدیل شد 
به فضا و ابزاری برای تولید موسیقی 
مدرن که در فرهنگ، ســنت، شعر 
و آهنگ های فولکلور ریشــه دارد. 
اینگونه شد که ایده نیاز شکل گرفت. 
موسیقی ما بیشــتر برپایه شعرهای 
صوفی اســت، نه فقط از ایران بلکه 
از جاهای دیگــر، خصوصــا که ما 
نسخه های دیگری از موسیقی های 
فولکلور را اجرا می کنیــم با تمرکز 
بیشتر بر اقلیت های قومی و مذهبی 
در داخل و خارج از ایران و در حاشیه 
خلیج فارس و شبه قاره هند. دلیلش 
هم این بود که باور داریم اگر ما خارج 
از مرزهایمان صلح می خواهیم، اول 
باید در داخل مرزهــای جغرافیایی 
خودمان به صلح برســیم. گروه های 
مذهبی و قومی بسیاری هستند که 

در ایران، در ترکیه و جاهای دیگری 
در حاشــیه خلیج فارس ســرکوب 
شدند. ما می خواســتیم روح، هنر، 
سنت و فرهنگ اقلیت ها را برجسته 

کنیم. 

 چه جالب. شما خودتان 
هم عضو اقلیت های مذهبی 

و قومی هستید؟ 
رامین: به نوعی، همه ما هســتیم 
چون اگر به ایران نگاه کنید متشکل 
از گروه های اقلیت است و ایده ملت 
پرستی و یا ناسیونالیسم و اینکه آن 
را کشــور ایران خطاب کنند، برای 
منطقه ما چیزتازه ای است. ما از این 
جهات ناسیونالیســت نیستیم و به 
همه جوانب آن فرهنــگ و منطقه 
نگاه می کنیــم. منطقه ای که هویت 
مشــخصی دارد و این مهم است که 
به این نکته واقف باشــیم و احترام 

بگذاریم. 
اعظم: من فکر می کنــم این طرز 
تفکر ما یکی از مباحث حســاس و 
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بحــث برانگیز اســت 
چون ما فکر نمی کنیم 
که یک هویــت واحد  
پارســی وجود داشته 

باشــد. این همان بخش 
ناسیونالیســتی فرهنــگ 

ماست. من فکر می کنم پیغام 
گروه ما این اســت که آن هویت 

واحد پارســی باید پذیــرای همه 
اقلیت های قومی و مذهبی ما باشد.  

  اســم نیــاز رو چگونه 
انتخاب کردید؟ 

رامین: در اصل اعظم این اســم را 
انتخاب کرد. چون کلمه مشــترکی 
اســت در آن منطقه، در ترکی، اردو 
و فارسی که در همه آن زبان ها یک 
معنی را می دهد. از آنجا که ما از همه 
این فرهنگ ها انرژی و ایده می گیریم 
می خواستیم کلمه ای انتخاب کنیم 
که در همه این زبان ها مفهوم باشد.  

  اعضای دیگر تیم تان را 
هم معرفــی می کنید؟ اهل 

کجا هستند؟ 
رامین: بــرای کنســرتی که در 
نیویــورک برگزار خواهد شــد ما 
برنامه ای مولتــی مدیا و تصویری 
تهیه کرده ایــم که در نــوع خود 
بی نظیــر اســت. پــس تیم مان 
مجموعــه ای از موســیقی دانان و 
هنرمندان تصویری هستند که در 
این تور ما را همراهی خواهند کرد. 
ما هنرمندانی از هند، کانادا، ترکیه 

و آمریکا خواهیم داشت. 

 و شما یک هنرمند رقاص 
هم دارید. 

اعظم: بله، اســم او »تانیا« است و 
اهل مونترال )کانادا(. او رقص سماع 

صوفی می کند. 

  کجا این رقص را یاد گرفته 
است؟ 

اعظم: در ترکیه. همســرش ترک 
است. همچنین او این رقص را با روش 

سنتی اش یاد گرفته است. 
  

  آیا می دانیــد برای یاد 
گرفتن این رقص چند وقت 

در ترکیه بوده؟ 
اعظم:مدت طوالنی! او مدتهاســت 

که این کار را انجام می دهد یعنی از 
وقتی که نوجوان بوده. نزدیک به ۲۹ 

سال است. 

 آیا این تیم همان اعضای 
تیم اولیه تان در سال ۲۰۰۵ 
هســتند و یا مرتب عوض 

می شوند؟ 
رامین: اعضای تیم بر اساس احساس 
نیاز پروژه ها تغییر می کند. تیمی که 
االن داریم از سال ۲۰۱۳ با ما بوده اند. 

  شما ساکن کانادا هستید؟ 
 رامین: االن ســاکن لس آنجلس 

هستیم. 
اعظم: مــا مرتــب تغییــر مکان 
می دهیم. قبال لوس آنجلس بودیم. 
بعد برای ۷ سال به مونترال رفتیم و 

االن یکسال و نیم است که دوباره به 
لوس آنجلس برگشتیم. 

 فارســی هــم صحبت 
می کنید؟ 

هــر دو: بلــه! ]مصاحبه بــه زبان 
انگلیسی انجام شده است.[

  در خصوص کنسرت هایی 
که تا کنون داشــته اید، آیا 
بیشــتر ایرانی مخاطب تان 
بودند و یــا غیرایرانی ها؟ 
مخاطب تــان را کدام گروه 

می دانید؟ 
اعظم: فکر کنم جواب ما به این سوال 
متفاوت باشد. می توان گفت اکثریت 
مخاطبین ما غیرایرانی ها هستند که 

برای ما هم عجیب بود. 

  Photo by  Kevin Yatarola
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وقتــی نیــاز را شــروع کردیم فکر 
نمی کردیم در میان مردمی که معنی 
شــعرهای مان را متوجه نمی شوند 
چنین جایگاهی بــاز کنیم ولی این 
امر به ما دوباره ثابت کرد که موسیقی 
و هنــر، فرهنگ و مذهب را پشــت 
سر می گذارد.  فکر می کنم چون ما 
خیلی بر جنبه های ناسیونالیســتی 
هویت پارسی در موسیقی مان تاکید 
نمی کنیــم برای مخاطبــان ایرانی 
خیلی جذاب نیســت ولی آندسته 
از ایرانیانی که به کنســرت های ما 

می آیند، هنردوست هستند. 
آنها خودشان را به موسیقی ایرانی که 
مناسب رقص و پایکوبی است محدود 
نکردند. کنســرت های ما بیشتر شو 
و هنری هســتند خصوصا که ما به 
جنبه های عرفانــی آن تاکید داریم. 

مذهب برای ایرانی ها گیج کننده است 
و متاسفانه این سدی است که باید از 
آن خصوصا در میان هم نســالن مان 
گذر کنیم که فرهنگ های عرفانی را 
بدون لزوما مذهبی بودن آن دریابیم. 

   اعظم! آیا می توان گفت زمانی 
را که در هندوســتان گذراندی 
در موسیقی ات تاثیرگذار بوده 

است؟ 
صددرصــد! چــون آن تجربــه به 
شخصیت من به عنوان یک فرد، شکل 
داد. فکر می کنم جایی که عشقم به 
فرهنگ های دیگر، بــدون اینکه به 
زبان شان صحبت کنم یا مذهب شان 
را درک کنم، شــکل گرفت و توسعه 
یافت، وقتی بــود که مــن در هند 
زندگی می کردم. همان جا بود که من 

به این بلوغ رسیدم که انسانیت همه 
جا یکسان است و همه ما یک چیز از 

زندگی می خواهیم. 
فقط چون ما به لحاظ جغرافیایی در 
جایی به دنیا آمده ایــم نباید جامعه 
و وضعیت مــا را به مــا دیکته کند. 
همین موضوع به نوعی تبدیل شــد 
بــه ماموریت زندگــی ام و هنرم که 
همه فرهنگ ها و سنت های متفاوت 
در جهان، بطور خاص آنهایی که به 
خاطر به دنیــا آمدن در یک فرهنگ 
خاص سر از وضعیت و جامعه سطح 
پایین تر درآوردند، را ارج بنهم و جشن 
بگیرم. و البته زندگی در هندوستان 
به مــن این کمــک را هــم کرد که 
ارتباط عمیق تری بــا هنر پیدا کنم 
چون عرفان بخش بزرگی از فرهنگ 

هندوستان است. 

وقتی نیاز را شــروع کرديم فکر 

نمی کرديم در میــان مردمی که 

معنی شــعرهای مان را متوجه 

نمی شــوند چنین جايگاهی باز 

کنیم ولی اين امر به ما دوباره ثابت کرد 

که موسیقی و هنر، فرهنگ و مذهب را 

پشت سر می گذارد.  فکر می کنم چون 

ما خیلی بر جنبه های ناسیونالیســتی 

هويت پارســی در موسیقی مان تاکید 

نمی کنیم برای مخاطبان ايرانی خیلی 

جذاب نیست ولی آندسته از ايرانیانی که 

به کنسرت های ما می آيند، هنردوست 

هستند.

فکــر می کنــم جايی که عشــقم به 

فرهنگ هــای ديگر، بــدون اينکه به 

زبان شان صحبت کنم يا مذهب شان 

را درک کنم، شــکل گرفت و توسعه 

يافت، وقتی بود که من در هند زندگی 

می کردم. همان جا بــود که من به اين 

بلوغ رســیدم که انســانیت همه جا 

يکســان اســت و همه ما يك چیز از 

زندگی می خواهیم. 

فقط چون ما به لحــاظ جغرافیايی در 

جايی به دنیا آمده ايــم نبايد جامعه و 

وضعیت ما را به مــا ديکته کند. همین 

موضوع به نوعی تبديل شد به ماموريت 

زندگی ام و هنرم کــه همه فرهنگ ها 

و ســنت های متفاوت در جهان، بطور 

خاص آنهايی که به خاطر به دنیا آمدن 

در يك فرهنگ خاص سر از وضعیت و 

جامعه سطح پايین تر درآوردند، را ارج 

بنهم و جشن بگیرم. و البته زندگی در 

هندوستان به من اين کمك را هم کرد 

که ارتباط عمیق تــری با هنر پیدا کنم 

چون عرفان بخش بزرگی از فرهنگ 

هندوستان است. 
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سنت های نوروزی در تاجیکستان

خانه براری )خانه تکانی(
نوروز در تاجیکستان از خانه براری آغاز 
می شود. زنان و دختران کورپه و بستر 
و پالســهای خود را از خانه ها بیرون 
برآورده، به آفتاب پهــن می کنند، با 
این امید، که بــوی آفتاب نوروزی به 
خانه و کاشانه آنها آمده، هوای آن را 
گوارا سازد. طبق، لعلی، کوزه و کاسه 
شکســته را دور می  اندازند و دیگ ها 
را از آب باران نیســان )فروردین( پُر 
می کنند، با این نیت، که تمام ســال 

رزق خانوادهایشان فراوان و زیاد باشد.

گلگشت نوروزی
از زمان به رسمیت شناختن نوروز به 
عنوان جشن ملی مردم ما جشن های 
مفصلــی را در تفریحگاه های خارج 
شــهر برگزار می کنند و شــاید به 
همیــن خاطــر آن را »گلگشــت 
نوروزی« می گویند.  هر ســال نوروز 
در یکی از والیت های تاجیکســتان 
با حضــور رئیــس جمهــور و پیام 

تبریک او برای مردم تاجیکســتان 
جشــن گرفتــه می شــود و در این 
گونه مراسم کنســرت های باشکوه، 
 بازی و نمایش های محلــی و انجام 
حرکت های جمعــی رمزی برای فرا 
رســیدن بهار، مانند بردن سبزه به 
دست دخترانی، که همه لباس های 
رنگه پوشیده اند، شکوه هرچه بیشتر 
این مراســم را می افزاید. در حاشیه  
مراسم نمایشگاهی از دستاوردهای 
مردم منطقه، که هنرهای دســتی و 

نوروز در تاريخ جشن و مراسم های مردم آريايی، به ويژه مردم تاجیك، مقام و جايگاهی شايسته دارد. 
جشن نوروز در شهر و ناحیه های )شهرستان ها( تاجیکســتان با رنگ و جال و شیوه های خاص برگزار 
می شود و در هر منطقه سنت های خاص نوروزی خودش را دارد. اين جا به شکل مختصر به چندی از اين سنت ها 

می پردازيم.

 

گل گردانی )بایچیچک(
اگر بگوییم که مردم تاجیک جشــن 
نوروز را تقریباً یک ماه قبل از آن، یعنی 
آخرهای ماه فوریه، شروع  می کنند، 
خطا نمی شــود. نخســتین مراسم 
نوروزی »گل گردانی« نام داشته، آن 
را در  بعضی محل ها »بایچیچک« یا 
»سیر بایچیچک« نیز می نامند. قبل 
از آمدن نوروز کودکان با برگزاری این 
مراسم به دیگران از فرا رسیدن بهار 

پیام می دهند. در گذشته وظیفه
گل گردانی بر عهده بزرگساالن بوده 
است، اما این مراســم اکنون در اکثر 
منطقه ها توسط بچگان و جوانان انجام 
می شــود. گلگردان ها  از تل و تپه و 
دامن کوه ها گل های ســیه گوش و 
بایچیچک چیده، اهل روســتا را از 
پایان یافتن زمســتان و فرا رسیدن 
ســال نو و آغــاز کشــت و کار آگاه 

می نمایند.
جشن آتش پََرک در ایام نوروز مردم 
ما جشن آتش پرک را، که نسخه ای از 
چهارشنبه سوری است، شب روز اول 
سال نو جشن می گیرند و با پریدن از 
روی سه گلخن می خوانند: »زردی 
من از تو، سرخی تو از من«،  تا آتش 
همه پلیدی های ســال گذشته را از 

جانشان دور سازد.

A R T I C L E

فردوس اعظم
شاعرو نویسنده؛ تاجیکستان 
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شدن، نخست به خانواده های عزادار 
می برند و ابتدا کام آنها را شــیرین 
می نمایند، که طعــم تلخ غم و عزا را 
از ایشان ببرد و همه تالش می کنند، 
از سمنک شــیرین تناول کنند، تا 
ســال های آینده نیز شادی و نشاط 
با آنها همراه باشند.  باید گفت، تهیه 
ســمنک از  سر شــب تا صبح دیگر 
دوام می کند و در ایــن مدت زنان با  
نوبت آن را می کابند و اشعار  نوروزی 

خوانده می شود:

سمنک در جوش، ما کفچه زنیم،
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم.

سمنک رمز بهار است،
دلخوشی سالی یک بار است

ســمنک در دیگ های بزرگ پخته 
می شود و همه مردم تالش  می کنند، 
تا از این غذا کام شیرین نمایند. در 
کنار سمنک خوراک دیگر - کشک، 
که از گندم کوفته تهیه می شــود، 
بــاالی دســترخوان مــردم جای 

می گیرد.
این غذاها کنار دیگــر خوردنی های 
معمول مردم - کولچه، برک، شیرینی، 
قند، حلوا، نبات، شکر، شربت، شهد 
برای پذیرایــی مهمانان گذاشــته 
می شوند. ایام نوروز دسترخوان مردم 
با این نعمت ها  آرا می یابد و مهمانان 
وارد خانه ها شده، صاحبانشان را با فرا 
رسیدن نوروز عالم افروز تبریک و برای 
اعضای عایله و همه مردم محل دعای 

نیک می گویند.
گفتنی است، در فلکلور مردم تاجیک 
دهها بیت و رباعــی، دوبیتی، غزل، 
قصیــده در وصف و ســتایش نوروز 
موجودند، که احساس سرور و شادی 

مردم در آنها منعکس شده است:

نوروزه به نوبهار کی می بینم؟
گلهاره به یک قطار کی می بینم؟
گلهاره به یک قطار در فصل بهار
دنیاره به یک قرار کی می بینم؟

نوروز رسید، الله خوش رنگ برآمد،
بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد.

مرغان هوا جمله بکردند پرواز،
مرغ دل من از قفس تنگ برآمد.

در فصل نوروز زمین و آسمان همراه 
مردم شــادی می کننــد و معمول 
و مرســوم اســت، که مردم در کار 
دســته جمعی با تازه نمودن کوچه و 
راه ها، قبرســتان و در و دیوار خانه، 
جویبــار و کاریزها پرداخته، ســعی 
می کنند، فضای محل خود را نوروزی 
نمایند و تنه درخــت و نهال ها را به 
خاطر پیشگیری از نفوذ حشرات با گچ 

سفید می کنند. 
اکثر مراســم های نوروزی درمیدان 
و ورزشــگاه ها دایر می شوند، که در 
آنها پس از تبریکات رسمی مقامات و 

مسئوالن مراسم های اصلی نوروزی - 
گشتین گیری، اسپدوانی، طنابکشی، 
شــاه مات بازی برپا می گردد، که در 
آنها به جــز پهلوانان و مــردم بومی، 
همچنین، از ناحیه ها و کشــورهای 
همسایه شــرکت می نمایند. هدف 
اساسی این  بازی و مسابقه ها ترویج و 
ترغیب فرهنگ گذشت و جوانمردی 
و دالوریست، که به نوعی در تقویت 
دوستی مردمان نقش زیاد می بازد. 
پســر یا دختری، که در این ایام به 
دنیا آید، نوروز محمد، نوروزشــاه یا 
نوروزماه نام می گیرد، که تاجیکان 
تولد طفــل را در این ایــام نیک و 

بخاصیت می دانند.
در مجموع، می شــود گفت که هیچ 
جشن یا عیدی در تاجیکستان مثل 
نوروز با شــکوه و شــهامت تجلیل 
نمی شود و این جشن از ۸ مارت آغاز و 

تا ۲۲-۲۱ مارت دوام می یابد.
نوروز تاجیکستان هر بیننده را به یاد 
جوانی آدم و عالم مــی آرد و آن همه 
تازگی و طراوت در روحش تأثیر باسزا 

و نیک باقی می گذارد.
 بفرمایید به جشن جاودانه نوروز در 
تاجیکستان که شــادی و  نشاط را با 

هم قسمت نماییم.

محصوالت کشاورزی می باشد، برپا 
می گردد. زنان در ایــن ایام در کنار 
مردها برای باشــکوه تجلیل نمودن 
جشن نوروز تالش می کنند و چند 
روز قبل از فرارســی این عید سبزه 
گندم را تر کرده، ُســَمَنک، که رمز 
نوروز است، آماده می نمایند. جالب 
این اســت، که در آماده کردن این 

غذای نوروزی بیشتر زنان عیالمند و 
سخاوتمند، کدبانو و آنهایی که طول 
سال در خاندانشــان کسی نفوتیده 
باشد، شــرکت می کنند، زیرا بر این 
باورند، که اگر در پختن این غذا اهل 
خانواده مصیبــت زده حضور یابند، 
سمنک به حد بایســته و شایسته 
شیرین نمی شــود. این غذا را که با 
خواندن شعر و ســرودهای سّنتی 
انجــام می پذیرد، به محــض آماده 

از زمان به رســمیت شــناختن 

نوروز بــه عنوان جشــن ملی 

مردم ما جشــن های مفصلی را 

در تفريحگاه های خارج شــهر 

برگزار می کنند و شايد به همین خاطر 

آن را »گلگشــت نوروزی« می گويند.  

هر ســال نوروز در يکی از واليت های 

تاجیکستان با حضور رئیس جمهور و 

پیام تبريکی او برای مردم تاجیکستان 

جشن گرفته می شــود و در اين گونه 

مراسم کنسرت های باشکوه،  بازی و 

نمايش های محلی و انجام حرکت های 

جمعی رمزی برای فرا رســیدن بهار، 

مانند بردن سبزه به دست دخترانی، که 

همه لباس های رنگه پوشیده اند، شکوه 

هرچه بیشتر اين مراسم را می افزايد.
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
نـــــوروزنگاري

نوروز به معنی یک روز تازه 
است برای جشن و شادی. به 
طور تاریخی نوروز باقی مانده از مراسم 
زرشتی است که توسط مردم زیادی در 
کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه 
اقتباس شده است. نوروز، روزی است 
برای جشــن، زندگــی، آغــاز تازه و 
هارمونی. در افغانســتان نوروز مثل 
مراســم ملی دیگری است که برگزار 

می شود. 
یک هفته قبل از نوروز، خانه های افغان 
مشغول آماده شــدن برای تعطیالت 
می شــوند. این آماده شــدن شامل 
نظافت بهاره و تغییر دکــور داخل و 
خارج خانه می شــود. اعضای خانواده 
برای ایــن روز مهم لباس هــای تازه 
می خرند. خانه تغییر شکل می دهد و 
انباری به طور کامل پر می شود. افزون 
بر این، گندم شســته می شود و برای 
جوانه زدن طی هفته پیش رو در ظرفی 
در باغچه گذاشته می شود. این سبزه 

برای افغان ها نشــانی است از چیزی 
از سال گذشــته که امتدادش به سال 

جدید می رسد و رشد می کند. 
در افغانستان توصیه می شود که مردم 
پیش از ســال نو بدهی هــای خود را 
صاف کنند تا تاکیدی مضاعف باشد 
بر آغازی دوباره در سال جدید. بعضی 
از خانواده هــا بر درخت حیاط شــان 
تابی می بندند تا کــودکان تاب بازی 
کنند. بعضی ها به این داستان قدیمی 
باور دارند که تاب خــوردن از درخت 
باعث پاکی گناهان برای سال جدید 

می شود. 
در روز نوروز، همــه اعضای خانه  پر از 
تکاپو و مشغول انجام کارهای نهایی 
هستند و میز شام مهمترین بخش کار 
است. آنها میز هفت سین می چینند 
که شامل ۷ وسیله ای می شود که در 
زبان دری با حرف سین شروع می شود 
مثل سیب، سمنک )ســمنو(، سیر، 
سماروغ )قارچ(، اســفناج، سنجد و 
ســالنگ. بر روی میز قرآن و شــمع 
هم گذاشته می شــود. افزون بر این 
افغان ها ظرفی تهیــه می کنند به نام 
هفت میوه که مثل دســری شیرین 
است و شامل چهار مغز )گردو(، پسته، 
شکرپاره )آلو خشک(، بادام، کشمش، 

غولینگ )انجیر( و ســنجد است. آنها 
همچنین چلو ماهی )با اســفناج( و و 
دیگر غذاهای خوشمزه می پزند و میز 

را پر می کنند. 
صبح روز نــوروز، خانواده ها به زیارت 
اهل قبور می رونــد. معموال مردم غذا 
پخش می کننــد و به ســالمندان و 
بیماران ســر می زنند. در شهرهایی 
مثل مزار شریف، مردم به مسجد آبی 
می روند و مسوولین و مقامات دولتی 
به مراســم برافراشتن پرچم می روند. 
تا ۴۰ روز بعد از نــوروز مردم از همه 
جای افغانســتان به مزار شریف برای 
ادای احترام می رونــد. معموال مردم 
دســتمال کوچکی با خود می آورند 
و به نشــان نیت کردن به میله پرچم 
می بندند. در واقع جشــن و شادی و 
خوش آمدگویی به ســال نو تا ۴۰ روز 
ادامه دارد. همانطور که ضرب المثل 
معروف می گوید بهترین قدمت را پیش 
بگذار مردم افغانستان هم هر سال با 
امید به یاد داشتن کسانی که از دست 
دادند و به امید آینده درخشان تر برای 

باقی ماندگان وارد سال نو می شوند. 

 ] اين نوشته از انگلیسي به فارسي 
برگردانده شده است. [

نوروز در افغانستان 

A R T I C L E

 فرشته عبدل ولی
نویسنده مهمان

در روز نوروز، همه اعضای خانه  

پــر از تکاپو و مشــغول انجام 

کارهای نهايی هستند و میز شام 

مهمترين بخش کار است. آنها 

میز هفت ســین می چینند که شامل 

۷ وسیله ای می شود که در زبان دری 

با حرف ســین شــروع می شود مثل 

سیب، سمنك )سمنو(، سیر، سماروغ 

)قارچ(، اسفناج، سنجد و سالنگ. بر 

روی میز قرآن و شــمع هم گذاشته 

می شود. افزون بر اين افغان ها ظرفی 

تهیه می کنند به نام هفت میوه که مثل 

دسری شیرين است و شامل چهار مغز 

)گردو(، پسته، شکرپاره )آلو خشك(، 

بادام، کشــمش، غولینگ )انجیر( و 

سنجد است. آنها همچنین چلو ماهی 

)با اسفناج( و و ديگر غذاهای خوشمزه 

می پزند و میز را پر می کنند. 
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این شهر دور 

این شــهر دور با همه ی مهربانی اش 
مثل تو نیســت لهجه ی مازندرانی اش 

دلتنگ روزهای پر آشــوب رفته است 
آغوش پــر مخاطــره ی بادبانی اش 

بی خواب و بی قــرارم و تابم نمی دهد 
آواز ای الهــه ی نــاز بنانــی اش 

آرامشــش چو دامن بر باد رفته است 
اسبی که در مدار خودت می دوانی اش 

ســهم من از جزیره ی دنیــا بدون تو 
یک قله اســت با دل آتشفشانی اش 

خود را بپاش بر تن ساحل که تشنه اند 
دریــا و موج های پر از شــادمانی اش 

آرام تر ز ســاحل آبی کنار توســت 
وقتی که بی مضایقه می گسترانی اش

صبحی که با صدای تو آغاز می شــود 
با هر نفس چگونه کنــم قدر دانی اش 

با هر نفس که روی لبم شــعر می شوی
با هر لبی که بر لب من می رســانی اش

 ما با همیم، در دل این روزهای سخت 
چشــم انتظار حادثــه ی ناگهانی اش 

همراه چشــم ها و دل ما بهاری است 
این شــهر دور با همه ی مهربانی اش

رضا قنبری - مهر ۹۶

نوروز ... 

گوییــد به نــوروز کــه نو نیســت غــم ما
از حســرت خونیــن کفنان چشــم نــم ما

از وحشــت عــاق پــدران پشــت خــم ما
گویید بــه نــوروز کــه هــر ســال بیاید

هــر ســال بیایــد در غمخانــه گشــاید
بزدایــد جراحــت  زنــگ  آینــه ام  از 

ســراید بیچــاره  ملــت  الــم  بلبــل 
گوییــد بــه نــوروز کــه هــر روز بیایــد!

تا میهــن مــا پایگــه میر شــکار اســت
در گلشــن ما کشــتن گل غنچه بهار اســت

هر پشــته مزار اســت، مــزار دل زار اســت
گوییــد بــه نــوروز، الــم ســوز بیایــد…

بیایــد فرآمــوز  و  آگاه  دل  و  دلخــواه 
بــا خنــده گریــان جگــر ســوز بیایــد

بــر گلشــن ســرما زده پیــروز بیایــد
گوییــد بــه نــوروز کــه نــوروز بیایــد

عاشــق نکند یــاد گل افشــان چمــن، وای
شــاعر نرســد بــر در امــداد ســخن، وای

“خــون می دمد از خاک شــهیدان وطــن، وای”
ای وای چمــن، وای ســخن، وای وطــن، وای.

گلرخسار صفی آوا - شاعره پرآوازه تاجیک 

غم عزیز

دویده ام از پی تو بی سر چه جست وجویی چه افت وخیزی!
و تو چنان آهوان وحشی ز سایه ام نیز می گریزی

کشیده ام گاهی آنچه باید کشید با پیر خاک ساری
چشیده ام گاهی آنچه باید چشید با طفل خاک بیزی

میان این شوره زار تفته نبود ممکن که باری آری
ر برکه ای رفع تشنگی را کفی بگیری و پس نریزی

کجاست آن مهر و قهرت ای ماه! که از من خسته  نیمه راهی
نظر به هر رو دریغ داری؛ نه می نوازی  نه می ستیزی

سپندآسا گداخت عمرم در آتش عشق و دوری تو
بیا که از این سه پنج روزه به روی دستم نمانده چیزی

شکایت این است و شکرها از سپیدی بخت خویش دارم
که دستی این سو کشید ما را به رغم کوری و بی تمیزی

بس است ما را همین بهانه؛ نگاه هایی شهید راهت
و خوش تر از این ترانه ای کو؛ که کشت ما را غم عزیزی

محسن سعیدی شاعر افغان  از کتاب سی پاره منم انتشارات تاک در کابل 
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ماهور صبح با خوشــحالی از خواب 
بیدار شد و بدو بدو به آشپزخانه رفت. 
مامان داشت میز صبحانه رو حاضر 

می کرد. 
ماهور بلند گفت: سالم مامان جون! 

مامان گفت: ســالم به روی ماهت 
دختر قشنگم صبح بخیر.

ماهور دســت و صورتش رو شست و 
سر میز نشست. 

مامان پرســید: شــیر می خوری یا 
آبمیوه؟ 

ماهور گفت: شیر می خورم قوی بشم. 
و بعد با مامان خندیدند. 

ماهور گفت: مامانی، بابا که اومد خونه 
می ریم خونه ی مامان بزرگ؟ 

مامــان جــواب داد: آره عزیــزم. 
وســایل هامون رو بعد از صبحانه با 
هم جمع می کنیم و آماده می شیم 
تا بابا اومد زودی راه می افتیم. امسال 
می خوایم لحظه ی شــروع سال نو 
پیش مامــان بزرگ باشــیم و با هم 

جشن بگیریم. 
ماهور چشماش برق زد و صبحانه ش 
رو کامل خورد و بــه اتاقش رفت تا 
وســایلش رو جمع کند. اول از همه 
لباس های نو اش رو برداشــت و بعد 
عروســک مو فرفری و  آی پد و چند 
تا کتاب. همه رو بــرد پیش مادرش 
و گفت: مامان مــن این ها رو حتمن 

می خوام بیارم. 
مامان خندید و گفت : حتما عزیزم، 
مرســی که کمک می کنی تا زودتر 

چمدون هامون رو ببندیم. 
ماهور و مامان تا ظهر مشغول بستن 
وســایل بودند. ظهر که شــد دیگه 
کارهاشون تموم شــد. ماهور روی 
تختش دراز کشیده بود. مامان آمد 
تو اتاق ماهور و گفت: دخترم همه ی 

 ماهور  و  عروسی ننه سرما 
و عمو نوروز

S T O R Y

فاطمه محمديون
داستان نویس 

چیزهایی که می خواستی گرفتی؟ 
ماهور گفت: آره مامــان، اما بابا کی 
می یاد؟ من دوســت دارم االن بیاد 

بریم زود. 
مامان بــا لبخند گفــت: عجله نکن 
دخترم بابا دو سه ساعت دیگه می یاد. 

ماهور گفت: یعنی تا چند بشمرم؟ 
مامان گفت: بخوای بشمری که خیلی 
زیاد می شــه، بهتره یک کم بخوابی، 

اینجوری زودتر می گذره. 
ماهور با بی حوصلگی گفت: اما من که 
خوابم نمی یاد. مامان گفت: می خوای 

برات یک قصه بگم؟
 ماهور گفت: فکر خوبیه. 

مامان کنار تخت ماهور نشست و در 
حالی که موهای ماهــور رو نوازش 
می کرد گفت: یکی بــود، یکی نبود. 
قصه ی ننه سرما و عمو نوروز رو برات 

می خوام بگم. 
فصل زمســتون بــود و ننه ســرما 
حســابی غوغا کرده بود و به همه ی 
ابرهــا گفته بود برف ببــارن و همه 
جا سرد و یخ بشــه. ننه سرما عاشق 
زمســتون بود. اما باالخره زمستون 
هم کم کم تموم می شد و به روزهای 
آخر می رسید. از خوب شدن هوا و آب 
شدن برف ها و جوونه زدن درخت ها 
و گل ها می شــد فهمیــد که عمو 
نوروز نزدیکه، آخه وقتی عمو نوروز 
می یومد هوا عالی می شد، زمین ها 
کم کم سبز می شدند، پرنده ها آواز 
می خوندند و مردم اومدن عمو نوروز 
رو جشن می گرفتند و با هم شادی 
می کردند. ننه سرما عاشق عمو نوروز 
بود، اما تو زمســتون اونقدر مشغول 
راه انداختن برف و سرما می شد که 

یادش می رفت عمو نوروز به زودی 
می یاد. اما بشنو از عمو نوروز که اون 
هم یک دل نه صد دل عاشــق ننه 
سرما بود. این دو تا هر سال آخرای 
زمســتون با هم قرار می ذاشتن که 
همدیگه رو ببینن و عروسی کنند. 
اما همیشه نزدیک اومدن عمو نوروز، 
ننه سرما از بس که تند تند خونه ها 
رو تمیز می کرد و آب و جارو می کرد، 
حسابی خسته می شد و در حالی که 
جلو در منتظر عمو نوروز می نشست، 
خوابش می برد. عمو نوروز هم وقتی 
می یومد و می دید ننه سرما خوابیده، 
دلش نمی یومد بیدارش کنه، یک کم 
منتظر می موند و بعد مجبور بود که 
بره و جاهای دیگه ی زمین رو سبز و 
بهاری کنه و مردم رو خوشحال کنه، 
اما برای اینکه ننه ســرما رو متوجه 
کنه که اومده بوده، یک دونه سیب 
می ذاره رو پنجره و می ره. ننه سرما 
هم وقتی که از خواب پا می شد سیب 
رو می دید متوجه می شــد که ای 
دل غافل، دوباره عمو نوروز اومده و 
خواب مونده. و هنوز این دو تا عاشق 
دلداده با هم عروسی نکردن و دنبال 
هم می گردن، قصه ی ما به سر رسید، 

کالغه به خونش نرسید.
ماهور پلکاش ســنگین شــده بود، 
گفت: مرســی مامان خیلی قشنگ 

بود، حاال خوابم می یاد.
 مامان گفت: بخواب عزیز دلم، بابایی 

اومد بیدارت می کنم.
 ماهور چشــماش رو بست. یکدفعه 
دید بابایی بوق زنان با ماشینش وارد 
حیاط شــد. به ماشــینش گل های 
قشنگی زده، و صدای آهنگ عروسی 
از تو ماشینش می یومد. بدو بدو رفت 
جلو ماشین و با خوشــحالی گفت: 
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 هیچ کس نمی داند 
نهنگ ها چرا خودکشی می کنند!

عمری دنبال آجو بــودم. و هر بار که 
سرم را بیرون آوردم چوب و پالستیک 
اضافه های کشــتی های نفت کش و 
آشــغال و چی  روی آب شناور بود. ما 
تو یک جزیره در آب های اقیانوســی 
زندگی می کردیم. زیــر یک درخت 
نشسته بودیم. درباره ی تصمیم اهالی 
جزیره حرف  زدیم. همه گناه کار بودند 
و از خودشان شکایت داشتند. اما از سر 
درماندگی نمی دانستند چه باید بکنند 
تا از این وضعیــت فالکت بار خالص 

بشوند. 
یک روز به سرشان زد صورت مساله را 

پاک کنند. تصمیم گرفتند به موجود 
دیگری تبدیل بشــوند. اولش مخالف 
این قضیــه بــودم اما کم کــم دیدم 
نمی شــود این وضــع را تحمل کرد. 
فقط نمی دانســتم مثل آقای جو جو و 
خانواده ش الک پشت باشم یا نهنگ. 
آجو بهم گفته بود من نمی خواهم مثل 
بابام الک پشت بشوم. من با خودم فکر  
کردم خب آجو اگــر نخواهد من هم 
نمی خواهــم. آن روز زیر درخت بهش 
گفتم من هم دلــم می خواهد نهنگ 
بشــوم. وقتی ایــن را گفتــم قیافش 
یک طوری شد و دســتش را گذاشت 
زیر چانه ش. ازش پرســیدم :»دوست 
داری به چی تبدیل بشیم؟« گفت:»من 
نمی تونم تصمیمم رو بگیرم.« گفتم: 
»خب عجله نکن، وقت داریم هنوز.« 
این را همینطوری گفتم. واقعیتش این 
بود که زمان نداشتیم. مردم بهانه شان 

این بودکه وقتی آن یکی آره، خب چرا 
من نــه. و همینطوری جزیــره را گه 
گرفت. گفت: »مساله تبدیل نشدنه.« 
گفتم: »یعنی می خوای آدم بمونی؟« 
می دانستم نمی شود متقاعدش کرد. 
فقط نمی دانست تو همین جزیره باشد 
یا جای دیگری تو خشــکی. دوره ی 
تبدیل شروع شــد. خانواده ی جوجو 
دست و پایشــان از تو الک زد بیرون. 
من فقط ُشــش و پاهام مثل قبل بود. 
هر بــار که از جلوی در آجو رد  شــدم 
صدای باباش بلند بود:»لج نکن دختر. 
می تونیم یه کم دیگه منتظرت باشیم.« 
یک عمر توی این اقیانوس منتظرش 
ماندم. تصمیمــم را گرفتم. یک جای 
کم عمــق دریا پیدا کــردم و خودم را 
انداختم تو ساحل. تهش چند تا نفس 
تند و ریز و بعدش تیتر روزنامه. شاید 

که آجو من را ببیند.

S T O R Y

سارا سرايلو
نویسنده مهمان

بابا اومدی؟ که دید تو ماشــین یک 
پیرزن با لباس عروس و یک پیرمرد 
با لباس دومادی نشستن. با تعجب 
گفت: بابا اینا کــی ان؟ باباش گفت: 
نمی شناسی شون؟ ننه سرما و عمو 
نوروزن دیگــه زود برو مامان رو صدا 
کن که قبل از رفتن به خونه ی مامان 
بزرگ باید بریم عــروس و دوماد رو 
برســونیم به مهمون هاشون. ماهور 
هنوز هاج و واج تو ماشــین رو نگاه 
می کرد و زیر لب می گفت: چه جوری 
آخه؟ ننه ســرما و عمو نــوروز زیر 
چشمی همدیگه رو  نگاه می کردن 

و می خندیدن. 
ماهور و مامان ســوار ماشین شدند 
و بوق بــوق زنان و شــادی کنان با 
بابا عــروس و دوماد را به جشــن 
عروسی شون می بردن. آنقدر رفتند 
تا به جنگل رسیدند. همه شون پیاده 
شــدند و دیدند حیوان های جنگل 
همه آمدند. از سلطان جنگل آقا شیر 
بگیر تا خرگوش و گوزن و خرس و 
زرافه و پرنده هــا و چرنده ها. ماهور 
یک دستش تو دست ننه سرما بود و 
یک دستش تو دست عمو نوروز. عمو 
نوروز به درخت اشاره کرد. درخت پر 
از شکوفه شــد. پرنده ها آمدن روی 
شاخه های درخت ها نشستند و آواز 
خواندند. ننه سرما به آسمان اشاره 

کرد و یکدفعه برف آمد. 
همه ی پرنده ها خواستند فرار کنند 
که یکدفعه عمو نوروز به آسمان اشاره 
کرد و آفتاب شــد. عمو نوروز و ننه 
ســرما با هم می رقصیدند و آسمون 
هی برف می بارید و هی آفتاب می شد 
و همه می خندیدند و می رقصیدند. 
ماهور آنقدر بلنــد بلند می خندید 
که یکدفعه مامان گفــت: دخترم، 
قربــون خنده های قشــنگت برم، 
بیدار شــو مامانی بابا اومــد، مامان 
بزرگ منتظرمون هست. و ماهور با 
خوشحالی زیاد چشمهاش رو باز کرد 

و گفت: من حاضرم بریم.



و  نيويــورك  پارســيان  بــا حمايــت مركــز 
مرتبــط،  بيزينس هــای  در  ســرمايه گذاری 
درآمــد امــروز و بازنشســتگی  خــود را تامين 
كنيــد و در ايجــاد شــغل بــرای هموطنــان 
ــز  ــويد. مرك ــهيم ش ــود س ــهريان خ و همش
ســرمايه گذاران  بــه  نيويــورك  پارســيان 
و كارآفرينــان جهــت اخــذ ويــزا و اقامــت 
می كنــد. ارايــه  نيــز  حقوقــی  مشــاوره 

I N V E S T M E N T 
IMMIGRATION

NYPC’s House of 
Brands branch is a 
Venture Capital that 

creates businesses 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
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nypersiancenter.org

contact@nypersiancenter.org

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

Learn Persian (Farsi) or 
Dari, fast and easy.  NYPC’s 
unique method of  teaching 
has made learning Persian 
colorful and logical.We are 
native, experienced and 
licensed teachers and 
have been in the business 
since 2009.

PERSIAN 
 L A N G U A G E 
P R O G R A M
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رپـــــــــرتـــــــاژ

»النگو« فضایي براي ارائه هنرایراني
گلشید موال، دانش آموخته رشته گرافیك، مديريت و تکنولوژی ارتباطات تصويری از دانشگاه نیويورک 
و تهران است. او با ايجاد مجموعه سرويس های موجود در وب سايت »النگو دات کام« به معرفی و ترويج 

فرهنگ و هنر غنی ايرانی و فارسی در قالب آثار نمايشی و پوششی کمك قابل توجهی کرده است.

در واقع با ايجاد سیســتماتیك 

مارکتینگ النگو هنرمندان ايراني 

بطور بسیار برجســته تر از قبل 

شناخته شدند و شهرت نام و آثار 

آنها بین المللي شد. بعد از سه ماه اسم 

النگو برای آن انتخاب شد و مجموعه 

شکل گرفت. بســیاری از طراحان و 

هنرمندان آثارشــان را در گالری ها و 

نمايشــگاه هايی در لندن، نیويورک، 

کالیفرنیا، بوستون و واشنگتن دی سی 

به معرض نمايش گذاشته اند.

  خودتان النگو را تعریف 
کنید؟

النگو را می توان به عنوان سرویسی 
شناخت که هدف اولیه اش معرفی 
فرهنــگ و هنر و تاریــخ ایرانی، از 
طریق هنرهای پوشیدنی، به جامعه 
غیر ایرانی بوده و ســهم بسزایی در 
ایجاد مجموعه ای منســجم از آثار 
خالقانه هنرمندان ایرانی داشــته 
است. تیم النگو با همراهی طراحان 
و هنرمندان ایرانی، تاریخ، فرهنگ، 
هنرغنی و قدیمی ایران را در قالب 
آثاری متفاوت ، با آمیزش ســنت و 
مدرنیته در مجموعه و بازاری به نام 
)النگو دات کام( جمع آوری کرده که 
در واقع مشــتریان با خرید آنالین 
هر کدام از اجناس بطور مســتقیم 
از طراحــان آن در هر کجاي 
دنیا  با خود ایجاد کننده اثر 
ارتباط مســتقیم  برقرار 
می کنند.عالقه مندان 
و مخاطبان این آثار 
در سراســر دنیــا: 
آمریــکا، کانــادا، 
اروپــا، خاورمیانه و 
اســترالیا امکان 
و  خریــد 
از  اســتفاده 
ی  یس ها و سر
و  اجنــاس 
»دکوراتیو« 
منزل، زیور 
 ، ت ال آ
لبــاس و 
را  شال 
ند  ر ا د

کــه همه آنهــا با طراحی ســنتی 
و مــدرن آمیخته بــا فرهنگ انواع 
قومیت هــا و تنوع هنــر ایرانی به 

معرض نمایش گذاشته شده است.

 ایده اولیــه النگو از کجا 
آمد؟

حدود ۷ ســال پیش مــن این نیاز 
را احســاس کردم که بســیاری از 
هنرمنــدان و طراحــان خــالق و 
تحصیل کــرده ایرانی و آثارشــان 
در سراســر دنیا گمنام و ناشناخته 
مانده اند و از طریق این ســرویس 
امــکان برقــراری ارتبــاط آنها با 
دنیای خارج از ایــران به هر نقطه 
از دنیا وجــود دارد. در واقع با ایجاد 
سیســتماتیک مارکتینــگ النگو 
هنرمنــدان ایرانــي بطور بســیار 
برجســته تر از قبل شناخته شدند 
و شــهرت نام و آثار آنها بین المللي 
شد. بعد از ســه ماه اسم النگو برای 
آن انتخاب شــد و مجموعه شکل 
گرفــت. بســیاری از طراحــان و 
هنرمندان آثارشــان را در گالری ها 
و نمایشگاه هایی در لندن، نیویورک، 
کالیفرنیا، بوستون و واشنگتن دی 
سی به معرض نمایش گذاشته اند و 
در مصاحبه هایی که در شبکه های 
بی بی ســی، صدای امریکا، ام پی آر، 
هارپربازار به مخاطبان معرفی شده، 

شرکت کرده اند.

 مشتریان خودتان را در 
چند دسته می بینید؟

مشتریان ما سه دســته اند: اول آن 
دسته از مشــتریانی که سالهاست 

در خارج از امریکا زندگی کرده اند 
و آثار ایرانی برایشــان نوستالژیک 
است. دوم هم نسل های ما که چند 
سال در اینجا زندگی کرده اند و قصد 
حمایت از آثار ایرانی دارند و دسته 
سوم مشتریان غیرایرانی که فرهنگ 
ایرانی را می شناســند و سفرهای 
بسیاری داشــته اند و برای دوست، 
همســر و یا »پارتنر« ایرانی یا غیر 
ایرانی خودشــان به عنــوان هدیه 
آثــار مجموعه النگــو را خریداری 

می کنند.

 آینده النگــو را چگونه 
می بینید؟

ما در حال تصمیم گیری هســتیم 
کــه مجموعــه را بــه صــورت 
»نان پرافیت«)غیــر انتفاعی( نگه 
داریم یا سرمایه گذار و »ساپورتر« 
وارد جریان کار کنیم. در کالیفرنیا 
و تورتنو النگو دارای جایگاه ویژه ای 
هســت و بیشــتر نمایشــگاه ها و 
مشتریان ما هم آنجا هستند. فرهنگ 
»پرشین« می تواند شامل تاجیک ها 
و افغان ها هم باشد و ما برای همکاری 
از طراحانی که قادر باشــند سبک 
ســنتی و مدرنیته فرهنگ تاجیک 
و افغــان را هم به معــرض نمایش 
بگذارند استقبال می کنیم. همچنین 
از اهداف درازمدت مجموعه ماست 
که گالری النگو یک مــکان دائم و 
ثابت داشته باشد برای جمع آوری 
و ایجاد کلکســیون های طراحان 
طراز اول مجموعه و گردهم آوردن 
عالقه مندان ایرانی و غیر ایرانی به 

دورهم.
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
گـــــاه نوشت

گاه نوشته های یک مسافر 
متروی نیویورک )۲( 

رشته نامرئی
ســوار قطار که می شــوم، 
درهایش بی مقدمه بسته می شوند و مرا 
مثل یک افعی سرکش در خود می بلعد. 

دلم می ریزد. پنجره هــای کوچک و 
همیشه بسته واگن های قطار، سقف 
کوتاه و فضای کم نــور، صندلی های 
کوچک و در هم فشرده و سر و صدای 
سرســام آور تکه پاره های آهن که بر 
فلزات ریل زنــگ زده می کوبند، دلم 
را می لرزاند. راننــده لوکوموتیوی که 
نمی دانم کیست، دارد مرا به مقصدی 
دور می برد. ســرم را می چرخانم، مرد 
و زن های جوان و پیــری را می بینم 

که این جا و آن جــا، توی همین واگن 
کنار من نشسته اند. با هیچ کدام هیچ 
آشــنایی قبلی ندارم. از هیچ وجهی 
شباهتی بین مان پیدا نمی کنم. پس 
این جا چه کار می کنیم؟ در این واگن 
»فکســنی« رنگ و رو رفتــه ای که 
بیرونش ناپیداست، چرا و چطور هم 
سفر شده ایم؟ قطار راه افتاده است و 
ســر و صداهای گوش خراش فلزات، 
مدام سکوت را می شکنند. مسافران 
را می بینم که هر کدام خود را به کاری 
مشغول نگه داشته اند تا نسبت به این 
زندان تنگ و تاریک کــه در آن گیر 
افتاده اند بی اعتنا جلوه کنند. یقین دارم 
همه دارند تالش شان را می کنند که 
نترسند. توی دلم پوزخند می زنم. چه 
تالش مذبوحانه ای. این تظاهر بیش از 
هر چیز دیگری حالم را به هم می زند. 
کمی جلوتر که می رویم، روشــنایی 
لرزانی که از پنجره های کوچک واگن 
به درون می تابید، خاموش می شود و 
واگن کامال تاریک می شود. وارد تونل 
شــده ایم. حاال همه جا ترس آورتر از 
پیش است و من دندان هایم را به هم 

فشار می دهم و توی دلم داد می زنم. 
»این جا جای موندن نیست .. می خوام 

برم بیرون!« 
نیم خیز می شوم تا از جایم بلند شوم. 
اما یادم می آید که راه فراری نیســت. 
دلم برای خودم می سوزد. درب ها بسته 
است و این واگن خفه، بیش از هر چیز 
دیگری به تابوتی تنــگ و مدفون در 
اعماق زمین می ماند. انگار قرار است 

همه با هم این جا زنده به گور شویم. 
دوباره سر جایم می نشینم و به پشتی 
صندلی تکیه می دهم. نفسی عمیق 
می کشــم و چشــم هایم را می بندم. 
چاره ای ندارم. هر چه هســت همین 
اســت. قطار دیگری وجــود ندارد. 
همســفر دیگری در کار نیست. باید 
بمانم. باید صبر داشــته باشم. باید به 
راننده لوکوموتیوی که نمی شناســم 
اعتماد کنم. دوباره سر بر می گردانم 
و مســافران را یکــی یکــی ورانداز 

N O T E B O O K

علی معتمدی
نویسنده

پنجره های کوچك و همیشه بسته 

واگن های قطار، ســقف کوتاه و 

فضای کم نور، صندلی های کوچك 

و در هم فشــرده و ســر و صدای 

سرسام آور تکه پاره های آهن که بر فلزات 

ريل زنگ زده می کوبند، دلم را می لرزاند. 

راننده لوکوموتیوی که نمی دانم کیست، 

دارد مرا به مقصدی دور می برد. ســرم 

را می چرخانم، مــرد و زن های جوان و 

پیری را می بینم که اين جا و آن جا، توی 

همین واگن کنار من نشسته اند. با هیچ 

کدام هیچ آشــنايی قبلی ندارم. از هیچ 

وجهی شــباهتی بین مان پیدا نمی کنم. 

پس اين جا چه کار می کنیم؟ در اين واگن 

»فکسنی« رنگ و رو رفته ای که بیرونش 

ناپیداست، چرا و چطور هم سفر شده ايم؟
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می کنم. همه سرجای شان آرام و متین 
نشســته اند. یکی روزنامه می خواند. 
آن یکی کاموا می بافــد و دیگری در 
گوشــی تلفنش غرق تماشای چیزی 
است. نکند اصال تظاهری در کار نباشد. 
اصال شــاید این ها واقعا آرام اند. شاید 
از چیزی نمی ترسند. شاید به چیزی 
یا کســی یا جایی اعتمــاد کرده اند. 
نمی دانم. کمــی روی صندلی جابجا 
می شوم و دوباره چشم هایم را می بندم. 
می خواهم امتحان کنــم. می خواهم 
اعتماد را امتحان کنم. مثل بقیه، شبیه 
همه مسافران قطار، آرام و متین. خیال 
می کنم که حتما باید رشته ای نامرئی 
وجود داشته باشد که اتفاق ها و آدم های 
نامربوط این قطار را به هم مربوط کند. 
واگن ها، صندلی ها، راننده لوکوموتیو و 
تک تک مسافران را. چه حس عجیبی 
اســت. چه خیال آرامی. دارم رشــته 
نامرئی را به دور تنم لمس می کنم، از 
نوک سر تا پنجه پاهایم. وای که چقدر 
آرامم کرده است. همان لحظه است که 
گوش هایم تیز می شوند. صدای خارج 
شدن قطار از تونل می آید. هوای تازه از 
پنجره های نیمه باز بــه درون واگن ام 
می ریزد. با چشم های بسته، سر پنجه 
گرم و مهربان آفتاب روی گونه هایم را 

احساس می کنم.

 نگاه 
نشسته ام روی صندلی مترو، دستم را 
مشت کرده ام زیر چانه و به کف قطار 
زل زده ام. صدای تلق و تلوق واگن ها، 
گوش هایم را پر کرده اند. سرم را باال 
می آورم و می چرخانــم و همان جا 
میخ کوب می شوم. یک جفت چشم 
دارند مــرا می پاینــد. جوانکی روی 
صندلی روبرو، به چشــمانم، خیره 
مانده است. معذب می شوم. جوری که 
انگار متوجه نشده ام، حواسم را به در 
و دیوار و پنجره ها پرت می کنم. قطار 
گاهی آرام و گاهی پرشتاب راه خودش 
را می رود. برای این که خیالم از آن دو 
چشم راحت شــود، سر می چرخانم 

و دوباره وراندازش می کنم. نه، انگار 
دســت بردار نیســت. خیره مانده و 
حاال بیشتر از قبل احساس ناراحتی 
می کنم. دلم می خواهد مستقیم توی 
چشم هایش خیره شوم، اخم کنم و 
بلند داد بزنم »چیــه؟ چته؟! ..« ولی 
نمی توانم. جراتش را ندارم. بی خیال 
می شوم. حواسم را دوباره به هر چیزی 
غیر از آدم ها پــرت می کنم. تمرکزم 
را از دســت داده ام. همه حواسم به 
جفت چشمی است که احتماال هنوز 
آن جاست. ولی به نظر نمی رسد که 
منظوری داشته باشد. شاید اصال دارد 
به جایی یا چیز دیگری فکر می کند، 
نمی دانم. ولی هر چه باشــد، از این 
که کســی دارد مرا تماشــا می کند، 
راحت نیســتم. دور و برم را ورانداز 
می کنم. مردی در آن ســوی واگن، 
دارد پســرکی را که دورتر، به درب 
تکیه زده می پاید و خانمی در آن سوی 
دیگر، زیر چشــمی، پیرمردی را که 
روزنامه می خواند تماشا می کند. هر 
کسی دارد یکی دیگر را می پاید و انگار 
نه انگار. چرا هیچ کس، هیچ اعتراضی 
نمی کند. چــرا هیچ کــس ناراضی 
نیست. هر چه هست، من خوشحال 
نیســتم. دیگر نمی توانم این فضای 
آزاردهنده و این چشم های مزاحم را 
تحمل کنم. باید زودتر پیاده شوم. آره، 
فکر خوبی است. یک ایستگاه جلوتر 
هم غنیمت است. باقیمانده مسیر را تا 

خانه قدم می زنم. 
از تصمیمی که گرفته ام خوشــحالم. 
کمی کــه می گــذرد تلــق و تلوق 
واگن ها می خوابد. قطار به ایســتگاه 
نزدیک می شــود و ســرعتش را کم 
می کند. کیفم را بر مــی دارم و کنار 
در می ایستم. برای پیاده شدن لحظه 
شماری می کنیم. چه انتظار شیرینی. 
قطار متوقــف می شــود. درب ها باز 
می شــوند. بی معطلی می پرم بیرون. 
از زیر ســنگینی بار آن چشم ها فرار 
می کنم. درها بسته می شوند و قطار 
راه می افتد. چه احساس سبکی دارم. 

چقدر آرامم. به پرنده ای می مانم که از 
قفس کرکس ها رها شــده باشد. آزاد 
و سبکبال. از پشت سر صدای تلق و 
تلوق واگن ها را دوباره می شــنوم که 
راه افتاده اند و از من دور می شــوند. 
چه بهتر. خوشــحالم. هر چه دورتر 
می شوند صدایشان در سکوت ایستگاه 
بیشتر گم می شود. دور و برم را ورانداز 
می کنم. ایستگاه خالی است. ساکت 
اســت. تنها زنجــره ای بی وقفه در 
البه الی بوته های حاشــیه ایستگاه 
می خواند. کسی این جا نیست، خودم 
هستم و خودم. خوشحالم. شک ندارم. 
از این کــه از زیر بار آن چشــم های 
مزاحم رها شــده ام، راضــی ام. دیگر 
کسی مرا نمی پاید. دیگر کسی نگاهم 
نمی کنــد. ولی انــگار حس عجیبی 
به سراغم آمده. حســی که نمی دانم 
چیست و از کجاست. صدای سکوت 
ایســتگاه انگار هر لحظه دارد بلند و 
بلندتر می شود. حس خوش آزادی ام 
به احساســی گنگ بدل شده است. 
چیزی شبیه تعلیق. انگار دارد وجودم 
را احاطه می کند. ســکوت هر لحظه 
بلند و بلندتر می شود. سر می چرخانم. 
نه، انگار توی این ایستگاه کسی هوایم 
را ندارد. نه، نه مــن باید از این رهایی 
خرسند باشم. همان لحظه باد سردی 
وزیدن می گیرد و خس و خاشاک روی 
سکوی سیمانی را به این سو و آن سو 
می راند. چقدر سرد است. دکمه های 
پالتو را تا خرخره می بندم. ســکوت 
صدایش را روی سرش گذاشته است. 
لعنتی. به این فکر می کنم که باید در 
این ســکوت و تنهایی تا خانه پیاده 
بروم. می ترســم. بی اختیار سرم را بر 
می گردانم تا رد قطار را بزنم. شــاید 
هنوز آن قدر دور نشــده باشد. روی 
پنجه پا بلند می شــوم تا بهتر ببینم. 
از قطار تنها نقطه ای محو و گنگ در 
دوردســت باقی مانده اســت. حتی 
دیگر صــدای واگن ها را هــم به زور 
می شنوم. وای این سکوت لعنتی دارد 

گوش هایم را کر می کند. 

حس خوش آزادی ام به احساسی 

گنگ بدل شده است. چیزی شبیه 

تعلیق. انگار دارد وجودم را احاطه 

می کند. ســکوت هر لحظه بلند و 

بلندتر می شود. ســر می چرخانم. نه، 

انگار توی اين ايســتگاه کسی هوايم 

را ندارد. نه، نه مــن بايد از اين رهايی 

خرسند باشم. همان لحظه باد سردی 

وزيدن می گیرد و خس و خاشاک روی 

سکوی سیمانی را به اين سو و آن سو 

می راند. چقدر ســرد است. دکمه های 

پالتو را تا خرخره می بندم. ســکوت 

صدايش را روی سرش گذاشته است. 

لعنتی. به اين فکــر می کنم که بايد در 

اين ســکوت و تنهايی تــا خانه پیاده 

بروم. می ترســم. بی اختیار سرم را بر 

می گردانم تا رد قطار را بزنم. شايد هنوز 

آن قدر دور نشده باشد. روی پنجه پا 

بلند می شوم تا بهتر ببینم. از قطار تنها 

نقطه ای محو و گنگ در دوردست باقی 

مانده است. حتی ديگر صدای واگن ها 

را هم به زور می شنوم. وای اين سکوت 

لعنتی دارد گوش هايم را کر می کند. 
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 نيويورك گردی

Non-Stop Media, Inc.

برای تهیه اين کتاب با کتابفروشی مرکز فرهنگی پارسیان نیويورک تماس بگیريد.

 کتابي تازه براي
 عالقمندان به تاریخ
 معاصر ایران

با من قدم بزن)۲(
در قســمت اول اين مجموعه مطالب، با هم بخش هايــی از دانتوان منهتن را قــدم زديم و به خیابان 

وال استريت رسیديم. در ادامه اين نیويورک گردی با من همراه شويد.

فصل اول: ترس 
روزی روزگاری دیواری میان کارگران 
و برده ها با کارفرمایان شــان حائل بود 
که نام »وال اســتریت« هم از همان جا 
آمده اســت؛ خطی که کارگــران در 
محوطه پایین اش عــرق می ریختند و 
منفعت برنده ها در آن سو، »پیمانه«شان 
را می زدند. روایت شده است که در اوایل 
قرن هفدهم، کارگران مشغول در این 
منطقه به ۱۸ زبان دنیا سخن می گفتند!

سرنوشت سرخ پوســتان آمریکایی و 
ســتم های دوران بــرده داری، از نقاط 
تاریک و تلخ تاریخ این سرزمین است. 

چند خیابان آن طرف تــر از جایی که 
االن هســتیم )تقاطــع خیابــان واتر 
و باتــری پارک(، نقطه ای ســت که در 
زمان هلندی ها )۱۶۲۸ میالدی( کشتار 
سرخ پوستان آغاز شد. با فرمان فرماندار 
وقت نیوآمســتردام  کایفت ســربازان 
بیش از ۱۲۰ سرخ پوســت را قتل عام 
کردند و سرهای شــان را برای فرماندار 
به ســوغات بردند. قتل عامی که آغاز 
جنگ سرخ پوســتان با اروپایی ها بود و 
منجر به بازگشت بســیاری از ساکنان 

اروپایی این جا به هلند شد.
کمی سرما به درونم نفوذ کرده؛ بیا برویم 

کافه ای و قهوه ی داغی بنوشــیم و گرم 
شویم. 

نشسته ام در کافه و به آدم های مشغول 
که با ســرعت از جلوی چشــمم عبور 
می کنند، نگاه می کنم. خیلی های شان 
لباس های رسمی پوشــیده اند. خب! 
این جا منطقــه ی اداری ســت و دفتر 
کمپانی ها و شرکت های بزرگ در همین 
منطقه متمرکز شده است. البته می شود 
در میان آدم های در حال عبور، چهره ی 
توریست ها را هم تشــخیص داد. یکی 
از مشخصات شــان، دوربینی در دست 
است! مشخصه ی دیگرشان هم جمعی 

S T O R Y

روزبه ميرابراهيمی
 راهنماي فارسي زبان گردشگري نیویورک
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بودن شــان؛ یا با جمع دوستان یا جمع 
خانواده های شان. در میز کناری من هم 
چند نفری نشسته اند و به زبان فرانسه 
سخن می گویند. از فرانسوی چیزی سر 
در نمی آورم؛ فقط اسم های خاصی که 
در صحبت های آن ها به گوشم می رسد، 
نشان از این دارد که یکی از آن ها در مورد 
مکان های اطراف در حال توضیح دادن 
اســت.  من هم به این فکر می کنم که 
مسیر بعدی ام کجا باشد. نمی خواهم با 
یکنواختی، زیاد خسته ات کنم. می دانم 
قدم زدن با مــن تحمــل می خواهد! 

خیلی ها به من این موضوع را گفته اند! 
روز تولدت یادت هســت؟ سال آخری 
را می گویم؛ پیش از آنکــه بیایم اینجا. 
وقتی گفتم شاید زمان ببرد که دوباره 
ببینمت، چشمانت غمگین شد. می دانی 
که چشم ها بدترین عضو بدن هستند 

برای دروغ گویی.
گفتی خدا بزرگ اســت! نگران نباش! 

خوشحالم که هستی و نمی دانم چرا فکر 
می کردم وقتی می گفتی »خوشحالم که 
هستی«، یعنی »بعدا نیستم«! تازه توی 
دلم سرت غر هم زدم. توی کتاب هایی 
که برایــت هدیه گرفته بودم، نوشــته 
بودم »یادت هست این کتاب را؟ کجای 
خاطرات ما بــود؟ مواظبش باش، برای 
خاطرات مان«. خیلی از آن روزها فاصله 
گرفتیم. هیچ وقت به من نگفتی از حس 

آن لحظه ات.
همیشه دوســت داشتم بشــنوم، اما 
تو فراری بودی از بیــان آن چه بود در 
وجودت و من تشنه. می گفتی »باشه! 
تنها نیستی عزیزم«. این، همه ی پاسخ 
تو بود که آســان هم به دست نمی آمد. 
خساست می کردی. کافه ی پشت پارک 
قیطریه یادت هست؟ همان روز که به 
سختی زبان چرخاندم تا بگویم آنچه در 
دل داشتم. یادت هست نگاهم را از درون 
فنجان قهوه برنمی داشتم؟ می گفتی: 

نشســته ام در کافه و به آدم های 

مشغول که با ســرعت از جلوی 

چشمم عبور می کنند، نگاه می کنم. 

خیلی های شان لباس های رسمی 

پوشــیده اند. خب! اين جــا منطقه ی 

اداری ست و دفتر کمپانی ها و شرکت های 

بــزرگ در همین منطقه متمرکز شــده 

است. البته می شود در میان آدم های در 

حال عبور، چهره ی توريســت ها را هم 

تشخیص داد. يکی از مشخصات شان، 

دوربینی در دست اســت! مشخصه ی 

ديگرشــان هم جمعی بودن شان؛ يا با 

جمع دوستان يا جمع خانواده های شان. 

در میز کناری من هم چند نفری نشسته اند 

و به زبان فرانسه ســخن می گويند. از 

فرانسوی چیزی سر در نمی آورم.

با من حرف می زنی یا فال می گیری؟! 
حاال این قهوه ی جلو من، مرا برده به آن 
روز.  بگذریــم! در نزدیکی های این جا، 
جایی هست که دوست دارم سری به آن 
بزنیم. خانه ای تاریخی که سال هاست 
جزو مکان های ثبت شده ی شهر است؛ 
اسمش هست »فرانسیس تاورن« که 
در سال ۱۷۱۹ بنا شده و شاهد تحوالت 

تاریخی بسیاری بوده است. 
ساختمان شماره ۵۴ خیابان »پیرل«؛ 
از پله هایش باال می روم و وارد ساختمان 
می شوم. سمت راست را نگاه می کنم؛ 
رستورانی را می بینم که همه میزهایش 
پر است، دکوراسیونی قدیمی و تاریخی، 
یاد فیلم های تاریخی می افتم. ســمت 
چپ را نگاه می کنــم که در ورودی اش 
نوشته شده »ویسکی بار«! باری باز هم 
با همان فضای سنتی و تاریخی. انگار به 

بخشی از تاریخ وارد شده ام.
  ادامه دارد  
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روز کلمبوس
ســالگرد ورود کریستف    
کلمب به قــاره آمریکا را 
بسیاری از کشورها  رسما 
جشن می گیرند. بزرگداشت و جشن این 
روز در ایاالت متحده آمریــکا با نام روز 
کلمبوس )Columbus Day(  در باهاما 
به عنوان روز کشــف و در بســیاری از 
کشــورهای آمریکای التیــن به نام روز 

مسابقه برگزار می شود.
۱۲ اکتبــر ۱۴۹۲ کریســتف کلمــب 
)کریســتوفر کلمبوس( که برای کشف 
راه دریایی به هند از طریق غرب، اروپا را 
ترک کرده بود، به جزایر آنتیل رسید. ۱۲ 
اکتبر، سالروز رسیدن او به قاره ای ست 
که بعدها از سوی اروپاییان »آمریکا« نام 
گرفت و ســر آغاز نابودی بیشتر بومیان 

این قاره شد.  
در سال ۲۰۰۵ یک پژوهشگر آمریکایی 
 Charles C. Mann  به نام چارلز مــان
کتابی دربــاره ی رســیدن اروپاییان به 
آمریکا منتشــر کرد کــه در آن مطالب 
تازه ای به دست داده شده است؛ از جمله 
این که ثابت کرده است که هنگام ورود 

کلمبوس به قاره آمریکا، این قاره ۹۰ تا 
۱۱۰ میلیون نفر جمعیت داشت )بیش 
از اروپای آن زمان( و دارای شــهرهای 
بزرگ، صنعت و کشــاورزی و فرهنگ و 

تمدنی چشمگیر بود. 
بومیان قاره یا بر اثــر میکروب هایی که 
از اروپا بــا مهاجــران و حیوانات اهلی 
اروپا از جمله مرغ و اســب وارد شده بود 
درگذشــتند یا به خاطر طال و تصاحب 
اراضی شــان کشــته شــدند. آن چــه 
می خوانید، روایتی ست از دهشت این روز 
که در یکی از وب ســایت های آمریکایی 
درج شده است.کلمبوس بیش از بیست 
و پنج نفر از بومیــان را ربود و تنها هفت 
یا هشــت نفر از آن ها در سفر بازگشت 
به اســپانیا زنده ماندنــد. تخمین زده 
می شود تا سال ۱۴۹۶ یک سوم جمعیت 
جزایر این قاره کشــته شده یا به بردگی 
گرفته شده بودند. در سال ۱۵۹۲ کمتر 
از دویست تن از مردمان بومی باقی مانده 
بودند و تا سال ۱۵۵۵ هیچ کدام از آن ها 
دیگر زنده نبودنــد.در ۱۹۳۷ روزولت، 
رییس جمهوری وقت، تصمیم گرفت این 

سالگرد   ورود کریستف کلمب  به  قاره آمریکا

روز را به تقویم آمریکا اضافه کند. هدف از 
این اقدام البته بی شباهت به حال و هوای 
امروز آمریکا نبود؛ روزولــت این کار را 
برای خوش آیند آمریکایی های ایتالیایی 
تبار انجام داد تا با فراهم کردن مراسمی 
نمادیــن، رای آنان را نیــز در انتخابات 
ریاست جمهوری به دست آورد. از سوی 
دیگر، این روز به بحث هــا و اختالفات 
بســیاری هم دامن زده اســت؛ بومیان 
آمریکا بــه ادامه ی اســتفاده از این نام 
اعتراض دارند و بر این باورند که به جای 
گرامی داشت کریســتف کلمب، باید از 
بومیان کشته شده پس از اشغال این قاره 
یاد شود. در ۱۹۹۲ در برکلی )بله؛ همان 
شهر روبه روی سان  فرانسیسکو( شورای 
شــهر روز ۱۲ اکتبر را »روز همدردی با 

مردم بومی« اعالم کرد.
دفاتر دولتــی ایالت کالیفرنیا از ســال 
۲۰۰۹ ایــن روز را از تقویم تعطیلی ها 
در ادارات دولتــی حذف کرده اند؛ چون 
»دولت پول ندارد برای کارکنانش روز 
تعطیل با حقوق درنظر بگیرد«. در حال 
حاضر، روز کلمبوس از تقویم کالیفرنیا 
خارج شده است و جزو تعطیالت نیست، 
اما دولت ایالتی هنوز اقدامی جدی برای 
بزرگداشت مردم بومی به جای کریستف 

کلمب انجام نداده است.
در نیویورک، هر ساله در این روز مراسم 
رژه کلمبوس و جشــن در کلیســای 
ســنت پاتریس برگــزار و تخفیف های 
قابل توجهی در مراکز خرید برای عموم 
درنظر گرفته می شود. جمعیت زیادی 
از ساعت ۳۰: ۹ در کلیسا گرد می آیند. 
مراسم رژه از ساعت ۱۲ تا ۳ بعدازظهر در 
خیابان پنجم از شماره ۴۴ آغاز می شود 
و تا خیابــان ۷۲ ادامه دارد و فرش قرمز 
نیز در مراسمی از خیابان ۶۷ تا ۶۹ پهن 

می شود.
 هر ســاله میلیون ها نفر از تماشاگران و 
حدود سی و پنج هزار نفر در مراسم رژه 
شرکت دارند. هم چنین، در خیابان پنجم 
منهتن، در جشن خانوادگی و دوستانه و 
با ارابه های رنگارنگ و اجرای موزیکال از 

تماشاگران استقبال می شود.

اين روز به بحث هــا و اختالفات  

بسیاری هم دامن زده است؛ بومیان 

آمريکا به ادامه ی اســتفاده از اين 

نام اعتراض دارند و بر اين باورند 

که به جای گرامی داشــت کريســتف 

کلمب، بايد از بومیان کشــته شده پس 

از اشــغال اين قاره ياد شود. در ۱۹۹۲ 

در برکلی )بله؛ همان شــهر روبه روی 

سان  فرانسیسکو( شورای شهر روز ۱۲ 

اکتبر را »روز همــدردی با مردم بومی« 

اعالم کرد.
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عددهـــــا معنای متفاوتی دارند!

ســال ها پیش بــه بهانه    
تجدید چــاپ کتاب »از 
کاخ شاه تا زندان اوین«، 
کــه خاطــرات احســان نراقــی از 
مشــاوره هایش به محمد رضا پهلوی، 
آخرین شاه ایران، تا سه دوره مختلف 
زندانی شدن اش در جمهوری اسالمی 
بود، از من خواسته شــد تا با نویسنده 
گفت وگویــی انجام دهم تــا به عنوان 
مقدمه چاپ تازه آن کتاب منتشر شود. 
درخواستی که با اشتیاق آن را پذیرفتم 
و در یک روز پائیــزی در منزلش پای 
صحبــت احســان نراقی نشســتم. 

گفت وگویی که در چاپ های بعد از آن 
بارها منتشر شد.

در آن مصاحبه از نراقی پرسیده بودم: 
»شما پس از انقالب ســه بار به زندان 
افتادید و انقالبیون هر بار به یک بهانه ای 
شما را به حبس کشاندند. در حالی که 
پیش از انقــالب از جمله رجال مطرح 
در عرصه دانشــگاه و پژوهش بودید و 
بسیاری از انقالبیون که پس از انقالب به 
سمت های باالیی رسیدند هم از جمله 
شاگردان تان بودند. آیا با آن همه تحقیر 
و حبس و زندان، از انقالب و انقالبیون 
کینه به دل نگرفتید که چرا شما را در 
آن سال ها محبوس و محکوم کردند؟!«

پاسخی که داد در ذهن ام آنقدر ریشه 
دواند که هر بار مطلب، مقاله و یا کتابی 
در مورد زندان و تجربه هایش می خوانم، 
زمزمه آن پاسخ همواره در گوشم شنیده 

می شود و در طول مطالعه آن مطلب، یا معرفی کتاب »زندگی در زندان«  به قلم بهمن احمدی امویی نشر باران در سوئد
کتاب همراه من است. 

نراقی به من پاســخ داده بود: »نه! چرا 
باید کینه به دل می گرفتــم یا از این 
برخوردشان ناراحت می شدم که چرا 
مرا به زنــدان انداختیــد؟ زندان هم 
جزئی از این مملکت است!« او راست 
می گفت. زنــدان هم بخشــی از آن 
مملکت است و هر کسی که سرنوشت، 
او را به آنجا می کشاند، بر حسب حرفه 
و جهان بینی اش می تواند نگاه متفاوتی 
به آن مکان و تجربه هایش داشته باشد. 
کتاب »زندگی در زنــدان« نیز یکی 
از همین نوع آثار اســت. یک نویسنده 
و روزنامه نــگار در برهــه ای تاریخی 
گذرش به حبــس و زنــدان می افتد 
و آنچه می بیند، حــس می کند و یاد 
می گیرد را به همسرش که او هم اتفاقا 
روزنامه نگار اســت )ژیال بنی یعقوب( 
گزارش می دهــد. از دل تنگی هایش 
می نویسند، از محدودیت ها می گوید، 
راوی شــادی های کوچک و بازی های 
عجیــب و غریب در زندان می شــود. 
از دیوارنوشــت ها و آدم های متفاوت 
با عقایــد و باورهای متضــاد گزارش 

می دهد. 
وقتی کتاب را می خوانی عددها برایت 
معنای متفاوتی پیــدا می کنند. آنجا 
عددها، روز و ماه و ســال های دوری و 
انتظار و حکم ها هستند. نویسنده در 
این کتاب مخاطب را بــا چالش های 
فکری اش همراه می کند. با مخاطب از 
تردیدها و پرسش ها و برداشت هایش، 
بلند فکر می کند. در مســیر خوانش 
کتاب از منظر نویسنده افراد واقعی که 
حاال هم بند او هســتند را می شناسی 
و گاهی هم خبرهــا و تحوالت بیرون 
زندان را از دریچه نــگاه او به تحلیل و 

تماشا می نشینی. 
خواندن این کتاب تجربه جذابی خواهد 
بود برای کسانی که تحوالت سال های 
اخیر ایران عالقه مند هســتند و یا از 
زندان و روزها و حس های یک زندانی 

می خواهند بیشتر بدانند. 

کتاب »زندگی در زندان« نیز يکی از 

همین نوع آثار است. يك نويسنده 

و روزنامه نگار در برهه ای تاريخی 

گذرش به حبس و زندان می افتد و 

آنچه می بیند، حس می کند و ياد می گیرد 

را به همسرش که او هم اتفاقا روزنامه نگار 

است )ژيال بنی يعقوب( گزارش می دهد. 

از دل تنگی هايــش می نويســند، از 

محدوديت ها می گويد، راوی شادی های 

کوچــك و بازی های عجیــب و غريب 

در زندان می شــود. از ديوارنوشت ها و 

آدم های متفاوت با عقايــد و باورهای 

متضاد گزارش می دهد. 

وقتی کتــاب را می خوانی عددها برايت 

معنای متفاوتی پیدا می کنند. آنجا عددها، 

روز و ماه و ســال های دوری و انتظار و 

حکم ها هستند. نويسنده در اين کتاب 

مخاطب را با چالش های فکری اش همراه 

می کند. با مخاطب از ترديدها و پرسش ها 

و برداشــت هايش، بلند فکر می کند. در 

مســیر خوانش کتاب از منظر نويسنده 

افراد واقعی که حاال هم بند او هستند را 

می شناسی و گاهی هم خبرها و تحوالت 

بیرون زندان را از دريچه نگاه او به تحلیل 

و تماشا می نشینی. 

خواندن اين کتاب تجربه جذابی خواهد 

بود برای کسانی که تحوالت سال های 

اخیر ايران عالقه مند هستند و يا از زندان 

و روزها و حس های يك زندانی می خواهند 

بیشتر بدانند. 

B O O K S H E L F

روزبه ميرابراهيمی
نویسنده ،پژوهشگر وخبرنگار 
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
موزه گـــــردي

سرد، عریان چالش برانگیز بود!
در را که باز کردم یک نفر با   
صدایی دورگه خوش آمد 
گفــت. چهــره ای کامال 
مردانه اما تُن صدا و حرکات نرم و ریز 
زنانه اش توجــه ام را بیشــتر به آنچه 
می گفت جلب کرد. سالن ورودی بیشتر 
شــبیه فروشــگاه های خیابان هــای 
آمستردام بود، پر از وسایل و ابزارهایی 
که بایــد از قوه تخیــل و خالقیت ات 
کمــک می گرفتی تــا بتوانــی نحوه 

استفاده کردنش را تجسم کنی.
 هوا کمی ســنگین بود و بویی شبیه 
بوی عصاره اســطوخودوس به مشام 
می رسید. وقتی قرار باشد نمایشگاهی 
یا موزه ای از یــک مفهوم خصوصی یا 
عمومی مثل سکس در جایی برپا شود، 
پیش از آنکه به جنبه تحولی، انقالبی، 
روانکاوی، تاریخی و فرهنگی از منظر 
هنجارشکنی توجه شود باید به دنبال 
عوامل موثر در طول زمان و سیر تحولِی 
طبیعی ترین نیاز و غریزه فطری بشــر 
جهت تداوم بقا و تکامــل دنیای ژنوم 
بود. بگذریم از آنکه در برخی فرهنگ ها 
جنبــه آزادی گرایــی، غیراخالقی و 
تجاری آن ســنگین تر از غریزه و نیاز 
فطری نمایان شده است. در حالی که 
یکی یکی پله هــا را باال می رفتم همه 

این افکار در ذهن ام مرور می شدند .
ساختمان چند طبقه ای که محل »موزه 
ســکس نیویورک« است مجموعه ای 
متفــاوت از تاریخ تحــول، فرهنگ و 
تجــارت در گرایش های متنوع دنیای 
روابط جنســی  را برای افراد باالی ۱۸ 
ســال به نمایش گذاشته است. از گی، 
لزبین و ترانس جندرها گرفته تا سیر 
تحول »پورنوگرافی« و رفتارهای غیر 
متعارف جنســی. در واقع مولد بیشتر 
آن ها، جنبش اجتماعی جنسی غرب 

گزارشی از موزه سکس در نیویورک

در دهه ۶۰ تا ۸۰ میــالدی، با رویکرد 
تغییر در نظام سنتی رفتارهای جنسی 

است. 
ایده اولیــه بنای موزه توســط دانیل 
گالک در ســال ۲۰۰۲ مطرح شد که 
ضمن وجود مخالفت هایی، ســرانجام 
در خیابان پنجم منهتن مجوز تاسیس 

آن صادر شد.
وقتی از طبقه اول آن بازدید می کنید، 
با گالری عکس های یک عکاس ژاپنی 
بنــام آراکی که بــا تم غالب ســیاه و 
ســفید به ابعاد ۵۰ در ۵۰  تمام سالن 
را پوشانده، روبه رو می شوید. نگاه سرد 
و یخ زده سوژه های عکس در قالب های 
یک نفــره، دونفره و دســته جمعي. 
وقتی که به چشمان تان زل می زنند و 
آن لبخند محو شده از لب هایشان، که 
نه شهوت از آن می بارد و نه شرم، گویای 
چیزی جز این نیست که من خواسته ام 

عکسی شوم بر دیوار؛ مرا ببینید.
 تنوع و سانســور نکردن هر گونه اسم، 

تاریخ، چهره و صحنه ای، حاکی از آن 
بود که آگاهی عمومی عامــه مردم و 
بازدیدکنندگان از دنیای ناشــناخته 
گرایشات طبیعی و غیر طبیعی جنسی، 
در این نقطه از دنیا بــه عنوان یک امر 
محرز اجتماعــی و قانونــی پذیرفته 
شده اســت. و این درحالی ست که در 
جامعه ای مانند ایــران فرهنگ، عرف 
و قانون به هیچ عنوان حاضر نیست از 
افرادی که زندگی شان به نوعی درگیر 
این موضوعات است، استقبال و حمایت 
کند. همچنین هیچ نهاد خاص حمایتی 
و درمانی که از طرف دولت مسئولیت 
اداره امــور، تصویب و اصــالح قوانین 
مربوط به آنها را به عهده داشــته باشد 

وجود ندارد.
با همین افکار بــه بخش های مختلف 
موزه سرک می کشــیدم که به طبقه 
دوم رسیدم. طبقه دوم، مجموعه ای از 
آثار هنری، نقاشــی، ماکت، طرح های 
گرافیکی، مجسمه و عکس های خالقانه 

وقتی به تاريخ تحوالت در جوامع 

مختلف در اين زمینه مراجعه می کنیم 

می بینیم که قربانیان طرد شده از 

خانواده و اجتماع که جســارت و 

فرصت انتخاب چنین سبکی از زندگی و 

ابراز و اعالم آنرا از دهه ۷۰ و ۸۰ میالدی 

تاکنون داشته اند، عامل ايجاد تغییرات 

بزرگی در اصالح و تصويب بســیاری از 

قوانین مربوط به جامعه خــود بوده اند.  

بازنگری و تحلیل ابعاد مختلف بنیان ها و 

چالش هايی که چنین جنبش هايی را ايجاد 

کرده و به تاســیس اين موزه منجر شده، 

قاعدتا از اهداف اولیه موسســان آن بوده 

است. مسلما بازديدکنندگان و مخاطبان آن 

هم بعد از خارج شدن از موزه، بدور از هرگونه 

سطحی نگری و غرض ورزی نگاهی نو و 

پرسش گرانه به همه آنچه ديده اند خواهند 

داشت. در حال حاضر و با گذشت ۱۶ سال از 

تاسیس موزه، مجموعه آثار، اسناد، تصاوير 

و اطالعــات آن ذهن و نــگاه مخاطبان و 

بازديدکنندگان را روشن تر  مي کند.
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انتقادی یا هنجارشــکنی های محرز 
اجتماعی؛ حق مسلم هر انسان عاقل، 
بالغ و آگاهی اســت که بــا انتخاب هر 
سبکی از زندگی شــخصی، تا آنجا که 
عرف، اخالق و ســالمت روان جامعه 
کوچک و بزرگی که با آن در تعامل است 
را به انحطاط و قهقرا نکشانده، به زندگی 
طبیعی و عادی خود ادامه دهد و از سوی 
بقیه پذیرفته شوند. نه اینکه با شکستن 
تابوهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی 
)در خانــواده، دوســتان و همکاران( 
تبدیل به قربانی طرد شده ای گردد که 
از فرصت های تحصیلــی، کار و ازدواج 
متناسب با شرایط خودش محروم شده 
است. چه بسا در جوامعی  که فرهنگ،  
قانون و عرف برگرفته از مذهب اســت 
امکان طرح و علنی کردن بســیاری از 
این مسایل وجود ندارد و در صورت هر 
گونه اعتراض و یا درخواست حمایت، 
نتیجه ای جز ســرکوب و خاموشــی 

نخواهد داشت.
وقتی به تاریــخ تحــوالت در جوامع 
مختلف در این زمینه مراجعه می کنیم 
می بینیم کــه قربانیان طرد شــده از 
خانواده و اجتماع که جسارت و فرصت 
انتخاب چنین سبکی از زندگی و ابراز 
و اعالم آنرا از دهــه ۷۰ و ۸۰ میالدی 
تاکنون داشته اند، عامل ایجاد تغییرات 

بزرگی در اصالح و تصویب بسیاری از 
قوانین مربوط به جامعه خود بوده اند. 

بازنگری و تحلیل ابعاد مختلف بنیان ها 
و چالش هایی که چنین جنبش هایی 
را ایجاد کرده و به تاســیس این موزه 
منجر شــده، قاعدتا از اهــداف اولیه 
موسســان آن بوده اســت. مســلما 
بازدیدکننــدگان و مخاطبان آن هم 
بعد از خارج شــدن از مــوزه، بدور از 
هرگونه سطحی نگری و غرض ورزی 
نگاهی نو و پرسش گرانه به همه آنچه 

دیده اند خواهند داشت. 
در حال حاضر و با گذشــت ۱۶ ســال 
از تاســیس مــوزه، مجموعــه آثار، 
اســناد، تصاویر و اطالعات آن در کنار 
هم به مجموعه ای تبدیل شــده که با 
گذر زمان و تحول اینگونه مســائل و 
مصائب جنسی، ذهن و نگاه مخاطبان 
و بازدیدکنندگان را روشــن تر کرده و 
شــاید به واقعیت موجــود در اجتماع  

نزدیک تر باشد.
از مــوزه که بیرون آمدم، همه مســیر 
را با پرســش ها و تردیدهای بسیاریکه 
همراهم بــود طی کردم. به درســتی 
که، اگر بنیانگــذاران این موزه فقط به 
دنبال یک هدف بودند که ذهن و دنیای 
بازدیدکنندگان را به چالش بکشند! باید 

گفت موفق بوده اند!

هنرمندان ســایر نقاط دنیا )با زمینه 
ســکس( از اروپایی گرفته تا آســیای 
دور و نزدیک به سبک مدرن به معرض 
نمایش گذاشته شده بودند.  این همه 
صراحت در نگاه، تفکر و بینش، که به 
خلق یک اثر هنری در دنیای ســکس 
انجامیده گویای شــهامت، جسارت و 
تفاوت ســبک آن هنرمندان در دوره 

خودشان بوده است.
 وقتی از یکــی از راهنمایان این طبقه 
که روی صندلی بلندی کنارِ در نشسته 
بود و موزیک پخش شده در سالن را با 
صدای بمی زمزمه می کرد، درخواست 
راهنمای موزه را کردم؛ برای لحظه ای، 
غم سنگین چشمانش، خالکوبی های 
دســت و گردن، حلقه های آویزان از 
ابرو و گوش و بینــی اش، با طرز نگاه و 
لبخند شــیطنت آمیزی  همراه شد ؛ و 
من درخواستم را پس گرفتم. خواستم 
دنیای او و امثال او را از میان همین آثار 
و عکس ها خودم به تنهایی کشف کنم 

و به دستورالعمل ها و نسخه های آماده، 
کاری نداشته باشم.

در ادامه مســیر، راهرو بعدی به سالن 
»دنیای جنسی حیوانات« ختم می شد. 
ســالنی پر از ماکــت و عکس هایی از 
»پوزیشــن« حیوانات متعدد بصورت 
جفت و گروهی بــود و بنرهای بزرگی 
که جزییاتش، دوره زمانی و تنوع سبک 
لقاح بسیاری از آنان را به تصویر کشیده 
بود. همین خود گواه گویا تری است که 
آزادی سبک، روش، تعدد و تنوع بی قید 
و شرط دنیای حیوانات الگوی مناسبی 
برای اجداد و نیاکان و نسل اولیه بشری 
نبوده و با گذر زمــان در چهارچوب، 
قالب و قانونمندی به تمایز فاحشی از 

حیوانات رسیده است.
سالن زیرزمین موزه در واقع  تبدیل به 
کلکسیونی شده بود از انواع لباس های 
زیر زنانه قدیمی، دستگاه ها و ابزارهای 
کمــک جنســی، ماســک ها، آالت 
مصنوعی برقی و دستی که همه مربوط 

به سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۵ بودند. 
 در انتهای فروشــگاه ورودی،  فضای 
شبیه سازی شــده ای دیده می شد که 
در قالب دیسکو و کلوب، با دیوارهایی 
پوشــیده از عکس هــای واقعــی از 
دی جی ها و زنان و مردان برهنه مربوط 
به سال های ۱۹۷۸،۱۹۷۶،۱۹۷۰ ...که 
در حال انجــام رفتارهای غیرمتعارف 
جنسی و همجنس گرایانه بودند و آن 
کلوب ها ظاهرا توســط سرمایه دارانی 
که خود شــان هم همجنسگرا بودند 

اداره می شد.
چهره ها و اندام های دوجنســی که در 
برخی عکس های روی دیوار به چشم 
می خوردند، نتیجه هــر کدام از این ها 
که باشــند: بیماري، انتخاب آزادانه و 
یا تفاوت اندیشــه و عمل؛ فارغ از نگاه 
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فالت صحرایی فراخ و کوهستانی 
 ایران معاصر را می توان همچون فالت 
صحرایی ای فراخ و کوهستانی دانست 
البته به اســتثنای اســتان متممول و 
ترک زبان آذربایجان در شــمال غربی 
و منطقه نیمه اســتوایی بین کوه های 
البرز و دریای خزر. این جا و آن جای این 
فالت را واحه هایــی گرفته اند که اغلب 
نوارهایی ســبز و حاصلخیز در حاشیه 
صحرا و در پای شــیب های بی حاصل 
کوه ها رسم می کنند. از قله های پربرف 
همین کوه ها است که رطوبت جان بخش 

پایین می آید. 
 کوه ها چون دیوارهایی باران را از مرکز 
هموار فالت دریغ می کنند. رودخانه های 
باسرچشــمه و بی دهانه نیمی از سال 
جاری اند و در زمین خشک و بایر صحرا 

خود را گم می کنند.
 تراکم جمعیت کمتــر از ایالت تگزاس 

اســت و بیش از نیمی از کشور کویری 
بی سکونت است که بخشی از آن بکر هم 
هســت. از آن چه می ماند بخش بزرگی 
تنها چند ماه سال مناسب گوسفندچرانی 
است و همین اســت که یک چهارم ده 
میلیون نفر مردم ایران مجبور به حیاتی 
نیمه عشایری هستند؛ بین دره های بلند و 
پرآب کوهستانی در تابستان و دشت های 
گرم در فصل کوتاه زمستان.   بعضی از این 
قبایل، مثل کردهــا، به ندرت خانه های 
کوهستانی شــان را تــرک می کنند و 
آن جا موجودیتی مســتقل از ســیطره 
دولت مرکزی دارنــد. برخی دیگر، مثل 
قشقایی ها و بختیاری ها، گاه به اجبار و 
گاه به ضرورت ائتالف سیاسی سرسپرده 
دولت شده اند گرچه تنها با رئیس قبیله 
خود بیعت می کنند و هم او است که در 
مورد مسائل مالیات و خدمت نظامی برای 
پیروانش با مقام سلطنت مذاکره می کند.  
طبیعتا، شهرها کمند و کوچک و تنها دو 
یا سه شهر با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر هست. دره های پست تر کوهستانی 
و واحه ها هم مرکز جمعیت های شهری 
هستند و هم جمعیت های کشاورزی و 
حاصلخیزی شگرف این مناطق پراکنده 

بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
پـــــــاورقــــی

 

ایران معاصر و پایتختش 
و روایت فتح قله دماوند،  آلپ ایران

ایران آخرین روزهای قاجار به روایت مسافر آمریکایی 

توضیح مترجم: در سال ۱۳۰۰ شمســی، در حالی که چند سال 
بیشتر به پايان حکومت سلســله قاجار باقی نمانده بود، مجله 
»نشنال جغرافی« آمريکا يك شماره کامل خود را به ايران اختصاص داده بود. 
اف. ال برد شهروندی آمريکايی که پنج سال در ايران )احتماال در دبیرستان 
البرز( درس می داد گزارش طول و دراز مجله راجع به سفرهايش در ايران و 
فتح قله دماوند را به رشته تحرير درآورد.  مجموعه آن مطالب را به صورت 
پاورقی در اين شماره و شماره های آينده تقديم تان می کنیم. قسمت اول 

اين مجموعه را در شماره قبل خوانديد و حاال قسمت دوم اين مجموعه:

که از چنگال خشک صحرا گریخته اند 
بنیان تفاوت های خیره کننده در اقلیم 
این کشور غیرمعمولی را فراهم می کند.

 آب نگرانی اصلی دهقان ایرانی است. هر 
جا او بتواند جریان چشمه کوهستانی را 
عوض کند یا نهری دست ســاز از چاهی 
یا چشمه ای بســازد، بخش کوچکی از 
صحرا، بهشــت می شــود و او به مکنت 
می رســد. بعضــی از این مناطــق را از 
حاصل خیزترین های جهــان می دانند 
که نه فقط بهترین گنــدم و جو مفصال 
درشان به عمل می آید که انگور و زردآلو 
و هلو و شــلیل و انار و انجیر و خربزه ای 
می دهند که در میان میوه های »منطقه 
معتدل« نظیر ندارد. این جا پنبه و تنباکو 
بیداد می کند و شــکوِه گل سرخ و سایر 
گل ها یادآور سزاوری تداعی نام ایران با 

آن ها است. 
 

سرزمین تفاوت ها، باغ ها  و صحراها 
 اگر صحرا نبود شاعران ایرانی اینچنین 
نغمــه از بــاغ  گل ســرخ و بلبل ســر 
نمی دادند. آنان که ســاکن ســرزمین 
ناباروری انــد که در آن خنکای ســایه 
درخت، سبزِی باصفای رویش و تولید 

 در آغاز اين قرن حتی يك بزرگراه 

مناسب برای وسايل نقلیه چرخ دار 

نبود که کوهســتان ها را به فالت 

وصل کند. اندک شــمار مقامات 

خارجی و مسافرين نادر ماجراجو هستند 

که با زحمت بسیار، کاروان هايشان را از 

میان گذرهای صعب العبور می گذراندند 

تا به پايتخت ايران يا ســاير شهرهای 

کشور برســند. خود ايرانی ها اغلب از 

خانه دور نمی شــدند. اما حوالی سال 

۱۹۰۰ بود که شرکتی روسی با هزينه 

دولت جــاده ای هموار بــرای مصارف 

نظامی و تجاری گشــود که بندر انزلی 

بر ساحل دريای خزر را به شهر پايتخت، 

تهران، وصل می کند. پنج سال قبل، سه 

يا چهار راه ارابه رو و يك خط آهن باريك 

که از تهران، نُه کیلومتری دورتر می رفت 

و  آن را به زيارتگاهی در حومه شهر وصل 

می کرد تنها رقبای راه زيبا اما کند و آراِم 

کاروان بودند. اما فشــار جنگ جهانی 

اوضاع را عوض کرد. روسیه به سرعت 

راه قديمی ارابــه رو را با يك خط آهنی 

نظامی جانشــین کرد که مرزهای خود 

در ماورای قفقاز را به تبريز، مرکز محلی 

آذربايجاِن ايران وصل می کرد.

T R A N S L A T I O N

ترجمه:  آرش عزيزی
اف. ال. برد،  اســتاد آمریکایي مدرسه البرز
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جان بخش خود خاک تنها با سال های 
پرتقالی زحمت انســانی ممکن است؛ 
این جا کــه دیوارهای بلنــد کاه گلی از 
حریــم بیشــه نارون هــا و چنارها و 
صنوبرهایــی که بــا دقت تمــام کنار 
روان آب های گران بهــا و پرگل، قامت 
بلند کرده اند در مقابل گسترش صحرا 
حراست می گنند، آیا تعجبی است که 
این نواحــی زیبایــی مصنوعی چنین 
عزیزنــد و ایرانیان مثل خوِد بهشــت 

بزرگ شان می دارند؟
 یکی از نتایج جنگ این است که زمان 
آن رســیده که ایــران از متخصصین 
بریتانیایی بیاموزد که نــه تنها چطور 
آب گذرهــای بهتــری بســازد و روی 
گلوگاه های کوهســتانی، ســد بزند تا 
مازاد آب چشمه ها ذخیره شود و زمین 
صحرایی بیشتری تصرف کند که این که 
چگونــه ارتباط نزدیک تــری با جهان 
بیرون برقرار کند و منابع بالقوه عظیم 

خود را توسعه بخشد.
 در تمام منازعات تاریخ ساز اخیر خاور 
نزدیک و میانه، ایرانیانی که نیرو و ابتکار 
و روحیه همکاری الزم برای رشد کشور 
خودشــان را ندارند از رقابت پررشک 

همسایگان شــان آســیب دیده اند و از 
انزوایی که طبیعت تحمیــل کرده اما 
موقعیت مرکزی جغرافیایی شان آن را 

کم رنگ می کند. 
 با این که ایران در جایگاه فاخر بلژیکی 
آسیایی قرار دارد به دست همان موانع 
طبیعی کــه اینقدر بــر اقلیمش تاثیر 
گذاشته اند از تماس با دنیای بیرون به 

طرزی غریب بی نصیب مانده. 
 

ساخت اولین بزرگراه در سال ۱۹۰۰  
 در آغاز ایــن قرن حتی یــک بزرگراه 
مناســب برای وســایل نقلیه چرخ دار 
نبود که کوهســتان ها را به فالت وصل 
کند. اندک شــمار مقامــات خارجی و 
مســافرین نادر ماجراجو هستند که با 
زحمت بسیار، کاروان هایشان را از میان 
گذرهای صعب العبور می گذراندند تا به 
پایتخت ایران یا سایر شهرهای کشور 
برسند. خود ایرانی ها اغلب از خانه دور 
نمی شدند. اما حوالی سال ۱۹۰۰ بود که 
شرکتی روسی با هزینه دولت جاده ای 
هموار برای مصــارف نظامی و تجاری 
گشــود که بندر انزلی بر ساحل دریای 
خزر را به شــهر پایتخت، تهران، وصل 

می کند.  پنج سال قبل، ســه یا چهار 
راه ارابه رو و یک خــط آهن باریک که 
از تهران، نُه کیلومتری دورتر می رفت 
و  آن را به زیارتگاهی در حومه شهر وصل 
می کرد تنها رقبای راه زیبا اما کند و آراِم 
کاروان بودند. اما فشــار جنگ جهانی 
اوضاع را عوض کرد. روسیه به سرعت راه 
قدیمی ارابه رو را با یک خط آهنی نظامی 
جانشین کرد که مرزهای خود در ماورای 
قفقاز را به تبریز، مرکز محلی آذربایجاِن 
ایران وصل می کرد. اما باز هم کوه های 
بین این گوشه مرتفع شمال غربی کشور 
با جمعیت تاتارش و بخش فارسی زبان 
کشور باعث شده اند راه آهن تنها مصرفی 

محلی داشته باشد و بس. 
 

  چگونه ایران  از نو کشف شد 
 اما جاده ای مشهورتر بود که باعث شد 
بی طرفی ایران در جنگ از میان برود. از 
همان سحرگاه تاریخ،  شاهراه بین المللی 
بزرگی وجود داشــته که دشــت های 
بین النهرین را از بابل و تیسفون و بغداد 
طی می کنــد و به صخره هــای غرب 
کوه هــای زاگرس می رســد، پیچ پیچ 
پلکان کوهستانی را باال می رود و آن گاه 
از دره های سنگرگون کوهستانی پایین 
می آید و از تنگه هــای پرباد می گذرد و 
از زیر سنگ نبشــته بزرگ بیستون که 
هنوز حاوی شــرح فتوحــات داریوش 
و جانشینانش اســت، رد می شود و از 
جای شــهرهای بزرگی که شــهرهای 
کوچک امروز ایران جایشان را گرفته اند، 
گذر می کند و این گونــه فالت ایران را 
درمی نوردد.  شاهراه سپس عزم شرق 
می کند، همان جا که کوهپایه های البرز 
همدم گوشه شمالی کویر مرکزی بزرگ 
ایرانند و آن گاه از راه مشهد و مرو و بخارا 
به آسیای مرکزی و سپس مرزهای چین 
می رســد. در زمان صلح، این شــاهراه 
بازرگانی بین بین النهرین و چین است؛ 
در زمان جنگ، به لشــکرها راه نشان 

می دهد.  
* منبع: مجله نشنال جغرافِی 
آمریکا، آوریل ۱۹۲۱ 

 طبیعتا، شــهرها کمند و کوچك 

و تنها دو يا سه شــهر با جمعیت 

بیش از ۱۰۰ هزار نفر هســت. 

دره های پســت تر کوهستانی و 

واحه ها هم مرکز جمعیت های شــهری 

هستند و هم جمعیت های کشاورزی و 

حاصلخیزی شگرف اين مناطق پراکنده 

که از چنگال خشك صحرا گريخته اند 

بنیان تفاوت هــای خیره کننده در اقلیم 

اين کشور غیرمعمولی را فراهم می کند.

 آب نگرانی اصلی دهقان ايرانی است. 

هر جا او بتواند جريان چشمه کوهستانی 

را عوض کند يا نهری دست ساز از چاهی 

يا چشمه ای بســازد، بخش کوچکی از 

صحرا، بهشت می شــود و او به مکنت 

می رســد. بعضی از ايــن مناطق را از 

حاصل خیزترين هــای جهان می دانند 

که نه فقط بهترين گنــدم و جو مفصال 

درشان به عمل می آيد که انگور و زردآلو 

و هلو و شــلیل و انار و انجیر و خربزه ای 

می دهند که در میــان میوه های »منطقه 

معتدل« نظیر ندارد. اين جا پنبه و تنباکو 

بیداد می کند و شکوِه گل سرخ و ساير 

گل ها يادآور سزاوری تداعی نام ايران 

با آن ها است. 
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  ایــده کار روی نمایــش 
»ماهی سیاه کوچولو« از کجا 
شکل گرفت؟ انگیزه  انتخاب 
متن »صمد بهرنگی« برای کار 

چه بود؟ 
می شــود گفت که ایــده اش خیلی 
تصادفی بود! دوره ای بود که من درگیر 
کار با بچه ها شــده بودم. مــن اینجا 
)نیویورک( کــه زندگی می کردم فکر 
می کردم که آینده ی من بعد از درس 
بیشــتر متمرکز برکار با و برای بچه ها 
خواهد بود. اصاًل آمدم به اینجا و تقالیم 
این بود که بروم دانشگاه تئاتر کودک 

بخوانم.
من دورادور راجع به یــک برنامه که 
قرار بود در نیویورک به مناسبت نوروز 
 crescent« ایرانی برگزار شود به نام
moon« )هالل ماه( آشــنا شــدم. 
یک دوســت قدیمی ای به نــام دلبر 
شــهباز به من گفت برگزارکننده ها 
یک »پرفورمنس« می خواهند و این 
فرصتی بود که من و او با هم همکاری 
داشته باشــیم. و من بدون اینکه هیچ 

ربطی به نوروز داشــته باشد »ماهی 
سیاه« را پیشــنهاد دادم. در بحث ها 
بیشــتر توضیح دادیم و آنها موافقت 
کردند که در ازای چند اجرای آزمایشی 
مبلغی برای تولید برنامه به ما بپردازند. 
بماند که بعدتر به دلیل شکل اجرایی 
پروژه امکان همکاری با دلبر شهباز هم 
میسر نشد. ما این اجرای آزمایشی را 
در جنوب منهتن اجرا کردیم و حدود 
یک ســال بعد کمی خیز برداشــتیم 
که تئاتر را روی صحنه بیاوریم. برای 
تامین هزینه های مالــی اجرای این 
ایده برای جاهای مختلفی تقاضانامه 
 New Victory« ارســال کردیم که
Theater«، کــه یکــی از مهمترین  
جاها برای پروژه های مرتبط با کودکان 
در امریکاســت، از آن جمله بود. و بعد 
با کمــک و حمایت دوســتان کارزار 
جمع آوری کمک های مالی برپا کردیم 
که خیلی موفق بود، البته دو ســه ماه 

وقت گرفت اما موفقیت آمیز بود. 
بعــد از موفقیــت در جمــع آوری 
کمک های مالــی، نمایــش را برای 

یک هفته به منهتن آوردیم، و حدود 
ده یازده اجــرا روی صحنه بردیم که 
بلیط های همه شان کامل فروش رفت 
و اجراهای موفقی داشــت. این اولین 
نمایش انگلیسی من بود که چالش های 
خودش را داشت. واقعیت اینست که 
وقتی آنها گفتند که چیزی پیشنهاد 
بده، من »ماهی سیاه« را پیشنهاد دادم 
که قّصه ی آن روزهای خودم هم بود. 
البته به نظرم خیلی ها یک جورهایی 
در یک دوره ای از زندگی با ماهی سیاه 
همذات پنداری کردند و نسبت به آن 

حس نوستالژیکی دارند. 

  مخصوصاً نسل شما.
نه، نســل قبل از من که اتفاقاً خیلی 
بیشتر. خیلی از روشــنفکران دهه ی 
پنجــاه بــا آن ارتبــاط جدی تــر و 

ایدئولوژیک برقرار کردند. 

  پــس خودتان شــخصًا 
انتخاب کردید؟

نه، انتخابش به علت ارتباط عاطفی با 

 قصه ماهی سیاه،
یک جورهایی قصه ی خودم هم هست!

گفت وگو با محمد عاقبتی

 محمد عاقبتی متولد ۱۳5۴ در مشهد است که سال هاست در زمینه آثار نمايشی تحصیل و فعالیت می کند. 
همین مسیر حرفه ای او را به آمريکا هم کشاند، جايی که چند سالی آنجا ماندگار شد. او بین سال های ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱۶ و يکبار هم برای مدت کوتاهی پیش از آن، در آمريکا بود. عاقبتی بخشی از اين مدت را به عنوان پژوهشگر 
در دانشگاه »يیل« و بعد در کالج »بروکلین« به دانش افزايی پرداخت. کارگردانی و اجرای نمايش »هملت شاهزاده ی 
اندوه«، يکی از کارهايی بود که در آن مدت در فستیوال »Under the Radar« انجام داد که توجه های زيادی را به 
خود جلب کرد. موفقیتی که حاصل اش اجرای تور يك ساله اين نمايش بود. اما حضور و تدريس او در يك مدرسه 
فارسی زبان در نیويورک، آغازی بود برای فعالیت های نمايشی اش برای کودکان. مسیری که »ماهی سیاه کوچولو«، 
يکی از پیچ های اين جاده در اين فصل از فعالیت های نمايشی محمد عاقبتی است. اوايل ماه آوريل )۲۰۱۸( عاقبتی 
و گروه اش نمايش »ماهی سیاه کوچولو« را به بروکلین نیويورک آوردند تا در چند شب متوالی به اجرا بگذارند. اين 
نمايش پیش از اين هم برای مدت کوتاهی در نیويورک اجرا شده بود. همین موضوع بهانه ای بود تا به سراغ او برويم 

و در مورد انگیزه ها، تجربه ها و چالش های کار تئاتر برای کودکان با او گفت وگو کنیم. 

وقتی تــو به دنبال تغییر هســتی 

يعنی سیاســی، وقتی با چیزی که 

در پیرامونت هســت تضاد داری، 

حاال می شود اســمش را گذاشت 

تضاد، مخالفت، سیاســت، هر چیزی 

می شود گذاشــت. بنابراين به نظر من 

وجه سیاســی اين اثر اصاًل در وهله ی 

اّول قرار ندارد و اين جفايی ســت که به 

اين داســتان زيبا و عمیق شده است. 

متأســفم، آن موقع هم از ابزار ادبیات و 

تئاتر کودک گاهی استفاده می شد برای 

اهداف سیاسی يك حزب و هنوز هم خیلی 

از سیاستمدارها حداقل در ايران از اين 

ابزار برای اهداف سیاسی شان استفاده 

می کنند. در صورتیکــه واقعاً کودک به 

سیاست چه کاری دارد؟ بچه ها، بچه های 

کل دنیا نه فقط بچه هــای ايران، دنبال 

مفاهیمی هستند که به نظر من خیلی فراتر 

از سیاست و اين چیزهاست. 

I N T E R V I E W

 هنگامه فالح
نویسنده مهمان
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قصه بود. شاید بدترین همذات پنداری 
با قصه، حس قرابت با وجه سیاسی اش 
باشد. در واقع وجه سیاسی اش بسیار 
کمرنگ تر از وجه فلســفی و انسانی 
قصه است و چیزی که به نظر من برای 
بچه هاست. اصاًل یک طوری شده که 
این قصه انگار به جای اینکه برای بچه ها 
به نظر بیاید، قصه ی بزرگساالن بوده و 
این یکی از چالش های ما بود که قصه 
را چطور برای بچه ها مطابقت بدهیم. 
و حال و هوای آن زمان هــا هم بود و 
دوست داشــتم این کار را 

کنم.

  یــک برداشــتی 
وجود داشــته و دارد که 
داســتان هایی که در دوران 
کودکی می خوانــدم تفکر 
ایدئولوژیــک چپ در خیلی 
از آنها غالب بــود. انگار که 
نویسنده ها فکر می کردند که 
از طریق داستان های کودکان 
باید افکارشان را بگویند. مثاًل 
داستان هایی که آرمانشهر 
را توصیف می کردند 
و یا اینکه تشــویق 
می کردند کــه آرمان 
داشته باشــی و به خاطر 
آرمانت حتی بمیری. اآلن 
احساس می کنم چنین 
برای  رویکردهایــی 
ترسناک  کمی  کودک 
است. آیا برای شما هم 
همینطور بود و آیا فکر 
می کنید خوب هست 
که برای بچه ها چنین 
قصه هایی وجود داشته 

باشد یا خیر؟
ایده ی اینکه برای دنیای 
نــو، و برای رســیدن به 
چیزهای نو، یا چیزی که 
از تــو دور نگه می دارند 
باید تالش کنی و سفری 
را رقم بزنی و خطرهایی 

را به جان و دل بخــری، این هم برای 
بچه اســت، هم برای بزرگ ترها. برای 
رســیدن به چیزی چیزهایی را باید 
از دســت داد. اینها بــرای من جالب 
اســت. یعنی وجه خالص و عصاره ی 
قصه. ]...[ من کاری ندارم که نویسنده 
در لحظه ای که این قصه را نوشــته یا 
اآلن سال ها بعد از مرگ اش که هنوز 
هم یکی از بزرگ ترین نویســنده های 
قصه های بچه هاســت، به هر مسلک 
سیاســی که گرایش داشته، این اثر او 
واقعا ربطی به مسلک سیاسی ندارد. 
اثر برای عموم آدمهاست و برای ارائه 
ایده های بــزرگ. وقتی تــو به دنبال 
تغییر هســتی یعنی سیاسی، وقتی با 
چیزی که در پیرامونت هســت تضاد 
داری، حاال می شود اسمش را گذاشت 
تضاد، مخالفت، سیاســت، هر چیزی 
می شود گذاشت. بنابراین به نظر من 
وجه سیاســی این اثر اصاًل در وهله ی 
اّول قرار ندارد و این جفایی ست که به 
این داســتان زیبا و عمیق شده است. 
متأســفم، آن موقع هم از ابزار ادبیات 
و تئاتر کودک گاهی استفاده می شد 
برای اهداف سیاسی یک حزب و هنوز 
هم خیلی از سیاســتمدارها حداقل 
در ایــران از ایــن ابزار بــرای اهداف 
سیاسی شان اســتفاده می کنند. در 
صورتیکه واقعاً کودک به سیاست چه 
کاری دارد؟ بچه ها، بچه های کل دنیا 
نه فقط بچه های ایران، دنبال مفاهیمی 
هســتند که به نظر من خیلی فراتر از 
سیاست و این چیزهاست. این ماییم 
که دنیا را وقتی بزرگ تر می شویم، قاب 
می کنیم، محدود می کنیم، مخصوص 
ایده های خودمــان می کنیم، وگرنه 
بچه ها دنیا را به صورت یک »اسانس«، 
به صــورت یک ایــده ی عمومی نگاه 
می کنند که با نگاه ماها خیلی تفاوت 
دارد. بنابراین از آنجایی که بچه ها شاید 
قدرت دفاع از خودشان را کمتر دارند 
خیلی راحت می توان بــه نفع اهداف 
هر گروهی و هر مسلکی ضبط شوند. 
وگرنه همــه ی بچه ها داســتان های 
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مشترک و مفاهیم مشابه دارند.

  حاال که صحبت از بچه ها 
شد؛ چرا این اواخر به سمت 
کار با بچه هــا رفتید و اینکه 

دغدغه تان کار کودک شده؟
نمی دانم. وقتی با بچه ها کار می کنم 
احساس تر و تازگی بیشتری به خودم 
هم می دهد. زمان را گم می کنم. برای 
اینکه وقتی برای بچه ها کار می کنی 
به چیزهایی فکــر می کنی که تقریباً 
همیشه یکسانند. بیست سال پیش هم 
بوده، صد سال پیش هم بوده، ده سال 
دیگر هم هست. مفاهیم خیلی کلّی تر 
و عمیق تر هســتند. به خاطر همین 
تو زمان را کــه دارد برایت می گذرد 
گم می کنی. احساس نمی کنی چهل 
ســالت اســت یا پنجاه یا شصت یا 
سی. هنوز داری همان حرف ها را در 
شکل های مختلف و در حال و هواهای 

مختلف می زنی.
نکته ی دیگر اینکــه، از مخاطبی که 
اینقدر بدون پیچیدگی و بدون همان 
چیزی که تو اســمش را سیاســت 
می گذاری یــا پیش زمینه یا قضاوت، 
می نشــیند و تئاتر نگاه می کند. اگر 
دوســت نداشته باشــد، حوصله اش 
سر می رود و داد و بیداد می کند. اگر 
دوست داشته باشد، می خندد، دست 
می زند و بلند می شــود می رود توی 
صحنه. از این خیلی خوشحالم و خیلی 

خوشم می آید. 
از این دو دلیل که بگذریم، یک دلیل 
مهم تر که وجود دارد این اســت که 
من در ایــران واقعاً نســبت به تعداد 
مخاطبان، هم کمیــت و هم کیفیت 
کار برای بچه ها را سطح پایین می دانم. 
گروه های خوبی هســتند و دارند کار 
می کنند. ولی وقتی ایــن گروه ها را 
در مقایســه قرار می دهی هم از نظر 
تعداد و حاال از نظــر کیفیت به نظرم 
همین گروه هــای محدود در کیفیت 
قابل قبولی هستند؛ ولی در کل وقتی 
نگاه می کنی، می بینی اصاًل تناســب 

درستی نیســت. خیلی از دوستان و 
همکاران مــن برای بزرگســال کار 
می کنند؛ من قرار نیست کار خاصی 
بکنم یا پیش قدم بشوم برای کار کردن 
با بچه ها؛ من ترجیحم است که برای 
این گــروه کار کنم و وقتــی هم که 
می بینم تولیدات کمتر از چیزی است 
که اینها می خواهند، انگیزه ام بیشتر 
می شود که در این حرفه و این زمین 

باقی بمانم. 

  حتی با وجود اینکه احتماالً 
مشکالت بیشتری دارد؟ 

از چه نظر؟

  از نظر اینکه نتوانید راحت 
بودجه بگیریــد یا هزینه ها 

برگردد؟
نه! جالب اســت که بگویم کــه اتفاقاً 
مسأله این نیست که بودجه اش کمتر 
است. خیلی صریح می گویم که وقتی 
برای بچه ها کار می کنی از نظر مالی 
به قول مذهبی ها »برکتش« و به قول 
ما فروش  گیشــه حتی بهتر است. و 
اینکه خانواده ها حاضر هســتند همه 
جوره هزینه برای بچه هایشان بکنند. 
هیچگونه فعالیــت فرهنگی، هنری، 
تجاری، اقتصادی، آموزشی که برای 
بچه هاســت تا به حال شکست مالی 
نخورده. اتفاقاً از نظر توجیه اقتصادی 
به مراتب بهتر اســت. و جهت اطالع 
تو خیلــی از کمپانی هــا در فرنگ، 
در کشــورهای متمدن تر از کشــور 
ما یا پیشــرفته تر از کشــور ما، طرف 
کنار تئاترش یــک box برای بچه ها 
می گذارد که بتواند پول بگیرد که تئاتر 
بزرگســالش را هم بتواند پیش ببرد. 
همیشه اینطور اســت. حاال در ایران، 
البته در بخش خصوصی که دارد وارد 
می شود، خیلی به مراتب بهتر است. 
البته این تجربه ی من است، خیلی ها 

ممکن است مخالف باشند. 

  البته جدای »برکت« از نظر 

احساسی هم راحت تر هستید 
با بچه ها کار کنید؟ 

من به خاطر مسائل مالی و اقتصادی 
نگفتم. چون تو موضــوع اقتصادی را 
مطرح کردی من جــواب دادم  گفتم 
که اتفاقاً از نظر اقتصادی برای من ضرر 

نداشته است. 

  می شــود گفت که یک 
جورهایی از بزرگ ترها خسته 

شدید؟ 
نه، من اصــاًل این را نگفتــم. انتخابم 
هســت. من هنوز هم برای بزرگسال 
کار می کنم. ولی وقتــی برای بچه ها 
کار می کنم، شاید دنبال آن چیزهایی 
که خودم نداشتم یا کم داشتم می روم 
و آنها را می ســازم. انــگار یک جور از 

اجرای ايران کم بــود ولی در واقع 

يك نســخه نمايشــی بود برای 

اين اجــرای در تابســتان که در 

پیش اســت. و خیلی هم استقبال 

خوبی شــده بود و اينکه ظاهراً مردم هم 

دوست داشتند. ولی در ايران صدا از يك 

جمعیت هايی بیشتر درآمد. در اينجا يك 

چیز خاصي اتفاق می افتد، چون خوِد ما 

هم کمی زندگی مان شبیه قهرمان قصه 

است، در يك جای دور از خانه، يا زده ايم 

از خانه بیرون. ولــی در ايران ُخب کمی 

معنای عاطفی اين جنبه اش کم می شود و 

آن وجه شايد به عنوان يك اجرای مستقل 

به آن نگاه شود بیشتر است، و البته برای 

مخاطبیِن کودک در ايران کار خودش را 

می کند. و اين را هم بدان که اين نمايش 

گاهی توسط گروه های مختلف اجرا شد . 
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کمبودهای خودم دارم انرژی می گیرم 
برای ســاختن چیزهایی که به درد 

دیگران شاید بخورد.  البته امیدوارم!

  سؤال شخصی دیگر اینکه، 
پدر بودن تان هم آیا در این 

قضیه دخیل است؟
به آن هم ربــط دارد. برای اینکه یک 
زمانی بود که بچه ی من هفته ای یک 
روز دو روز به خانه ی من می آمد. من 
عصر و شب فکر می کردم که کاش این 
بّچه را به یک تئاتری که این نزدیک ها 
بود می بردم، هم خــودم یک تئاتری 
می دیدم و هم او یک تئاتری می دید. 
البته برای بچه ها خب تئاتر فقط وجه 
سرگرمی اش نیست؛ وجه آموزشی اش 
هم هست )که اتفاقا یک تئاتر کودک 

معروف نزدیک خانه من بود ولی من 
تولیداتش را نمی پسندیدم( ولی بعدها 
دیدم خیلی کم است یا اگر هم هست 
من ترجیح می دهم بچــه ام در خانه 
بماند و به تئاتر نبرمش. یعنی  به این 
موضــوع فکر می کردم. بــه خوراکی 
که باید داشته باشد فکر می کردم. به 
درگیری ها و ارتباط خودم باهاش فکر 
می کردم. به گذارش در البه الی این 
سن و سال رشد کردن فکر می کردم و 
اینها همه به من کمک می کرد و هنوز 
هم کمک می کند که کمی فکر کنم. 

  یعنی پدر بــودن باعث 
می شود که راحت تر بتوانید 
با بچه ها ارتباط برقرار کنید و 
از آن تجربه ها استفاده کنید؟

نه لزوماً. خیلی از آرتیست های کودکان 
هستند که پدر هم نبودند یا نیستند. 
این می تواند بــرای کار کردن کمی 
انگیزه باشد. می تواند دریک جاهایی 
هم که خیلی گیر می کنی پاســخی 

وجود داشته باشد. ولی لزوماً نه.

  برگردیم به اجرای ماهی 
سیاه کوچولو که یک بار قباًل 
در نیویورک اجــرا کردید و 
اآلن دوباره اجــرا می کنید. 
با چه مشکالت خاصی برای 
اجرا مواجه شدید؟ مثاًل در 
اینکه به زبان انگلیسی اجرا 

می کنید مشکلی داشتید؟
مشکالت که وجود داشت. یکی اینکه 
کار کردن در شــهر نیویورک سخت 
است. برای اینکه انگار می خواهی در 
برزیل فوتبالیست بشوی. همه دارند 
با هم رقابت می کنند. خیلی ســخت 

است.
بعد تئاتر کودک کار کــردن در یک 
جای دیگر به خاطر کمی اختالف های 
فرهنگی از نظر آموزشی و اینها، این هم 
کار را کمی سخت می کند. اینها جور 
دیگری به تئاتر بچه هــا از نظر محتوا 
و خطوطی که باید مطرح شــود و یا 
اینکه جلوی مطرح شدن چیزهایی را 
بگیرد نگاه می کنند. پس این چالش 
دوم بود. مثاًل خــوِد قّصه ی بهرنگی 
یک جاهایی اش را واقعاً نمی شد اجرا 
کرد، مطلقاً! من در ایران هم حتی اجرا 
نکردم، معتقدم در ایران هم نباید اجرا 

بشود. یک یا دو لحظه اش...

  ممکن است بگویید چه 
بخش هایی؟

مثاًل یک جا چاقــو می دهد به ماهی 
سیاه... تربیت فرق می کند دیگر. یک 
زمانی فلک کردن را همه مورد قبول 
می دانستند. حاال مثاًل حتی به بچه ها 
نباید بگویی »شما« مثاًل، باید بگویی 
جنابعالی! تربیت هم انگار پیشــرفت 
می کند. چون تربیت اخالق که نیست، 

يك زمانــی بود کــه بچه ی من 

هفته ای يك روز دو روز به خانه ی 

من می آمد. و من عصر و شــب 

فکر می کردم کــه کاش اين بّچه 

را به يــك تئاتری که ايــن نزديك ها 

بود می بردم، هم خــودم يك تئاتری 

می ديدم و هم او يــك تئاتری می ديد. 

البته برای بچه هــا خب تئاتر فقط وجه 

سرگرمی اش نیست؛ وجه آموزشی اش 

هم هســت )که اتفاقا يك تئاتر کودک 

معروف نزديك خانه مــن بود ولی من 

تولیداتش را نمی پسنديدم( ولی بعدها 

ديدم خیلی کم است يا اگر هم هست 

من ترجیح می دهم بچه ام در خانه بماند  

و به تئاتر نبرمش. يعنی به اين موضوع 

فکر می کردم. به خوراکی که بايد داشته 

باشد فکر می کردم. 
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
گفت و گـــــو

تربیت با رشــد فکری آدم ها، با رشد 
علوم انسانی، با رشد علم و اینها تحت 
تأثیر قرار می گیرد. ولــی این هم باز 
نکته ی دوم بود که اختالفات فرهنگی 
و فکری شاید در نگاه به تئاتر کودک 
در اینجا و ایــران وجود دارد، عالوه بر 

رقابت شدیدی که وجود دارد. 
نکته ی دیگر این بود که خب مشکل 
زبان که همیشه هست. یعنی در عوض 
کردن یا وارد کردن یک کمدی که در 
ایران جوری جواب می دهد در اینجا 
جور دیگر، اینها واقعــاً چالش بود. و 
در مواقعی ســخت بود یک مقدار به 
خاطر اینکه زبان واقعاً چیزی اســت 
که بعضی مواقع خیلی درخشان است 
و خیلی جاده ها و درها را باز می کند و 
یک جاهایی به نظر من واقعاً درخیلی 

چیزها را می بندد. 

  چون یک سری لغات در 
یک زبان هســتند و در یک 

زبان دیگر نه؟
به نظر من اینقدر کوچکش نباید کرد. 
خیلی عمومی تر می گویم. یعنی یک 
چاقوی دوسر است. فقط از یک طرف 
نمی بّرد، از آن طرف هم می بّرد. یعنی 
از یک طرف درهایــی را باز می کند و 
کمک به ارتباط می کند واقعاً بعضی 

مواقع ارتباط را محدود می کند.
و نکتــه ی بعدی، و آخریــن چیز که 
می توانم بگویم اینکه من با یک قّصه 
روبرو بــودم که باید فکــر می کردیم 
چه چیزش بــه درد می خورد که من 
اینجا ارائه بدهم. از ایــران آمدم، چه 
می خواهم اینجا  ارایــه بدهم؟ قّصه 
برای ایرانی ها نوســتالژیک اســت. 
تقریباً بــرای هفتاد هشــتاد درصد 
ایرانی ها نوستالژیک است. بعد اینها 
)نیویورکی ها( هیچ نوستالژی نسبت 
به این قّصــه ندارند. مــن باید ببینم 
قّصه برای اینها چــه چیزي دارد. اگر 
قّصه چیزی داشــته باشد و تماشاگر 
نوستالژی هم نســبت به آن نداشته 
باشد، او که نوســتالژی دارد با حال و 

هوای دیگری قّصــه را خواهد دید و 
یک سطح دیگری از عاطفه و رابطه ی 
عاطفی با قّصه برقرار می کند. نسبت به 
کسی که نوستالژی ندارد و برای اولین 
بار روبروی قصه نشســته که برایش 

تعریف بشود چطور؟!
اینها چالش هایی بود که من داشتم. 
به هر حــال کار کــردن در نیویورک 
ســختی های خاص خودش را دارد. 
خــود بچه های نیویورک هــم این را 
می دانند. یعنی یک طرفش شــما راه 
می روی می گویی برادوی، فالن قدر 
میلیون دالر بودجه، بودجه، فالن، ولی 
پروداکشــن هایی هم شکل می گیرد 
که با هیچ شــکل می گیرد و ناگهان 
می ترکاند. لزوماً همیشه امکانات مالی 
در اختیار همه نیســت و ما هم یک 
مقداری شامل این ماجرا بودیم. باید 
تعداد اعضای گــروه را کم می کردیم 
یعنی گروه اجرایی را کم می کردیم، 
چون نمی توانســتیم از دیگــران و از 
همه کمک بخواهیم. چون اینجا همه 
درگیرند. بنابراین مجبور بودیم من و 
تهیه کننده و نویسنده ی نمایش همه 
کار بکنیم و بعضی مواقع دوســتان 

دیگران مان هم همچنین. 

  بازیگران را چطور انتخاب 
کردید؟

یک چیــز را صادقانه بگویــم. این 
را در آن بخشــی که چرا این متن را 
کار کردی باید جــواب بدهم. من در 
مدرســه ی بچه های فارسی زبان که 
درس می دادم دو تا شــاگرد داشتم 
که حاال جدای آنکه با پــدر و مادر و 
پدربــزرگ آنها دوســت بــودم؛ دو 
تا بچه بودند: یکی لــوکا و یکی نیکا 
نجومی. اینقدر مــن از اینها توجه و 
متفاوت بودن و هوش و سرخوشی و 
شیطنت بازیگرانه دیدم که همه اش 
فکر می کردم من بــا این بچه ها باید 
یک کاری انجام دهم. واقعاً می گویم، 
یکی از دالیلی که به ماهی سیاه فکر 
می کردم برای اینکــه از همان موقع 

داشــتم این بچه را به عنوان ماهی 
ســیاه گروه تصور می کردم. این بچه 
پنج سالش بود و اآلن تقریباً نزدیک 
هشت ســال و نیم، نه سالش هست 
و تقریباً می شــود گفــت دارد با این 
نمایش بزرگ می شــود و روز به روز 
آگاهی اش نسبت به کاری که می کند 

بیشتر می شود. 
اول این پسربچه، لوکا آمد و خواهرش 
دوست نداشت )البته من ازش دعوت 
کردم ترجیح داده بود نباشد،( اما وقتی 
اجرای آزمایشی را که دید گفت من آن 
نقش را باید بازی بکنم؟! گفتم ُخب، 
خوش آمدی، بیا بازی کن. بازیگرهای 
دیگر هم در اجرایی آزمایشــی مثل 
مارتیــن شــمعون پور بود کــه بعد 
نتوانســت در اجرای اصلی با ما باشد، 

ولی در ساخت موزیک خیلی کمک 
کرده بود و در واقع یکــی از پایه های 
شــکل گرفتن این اجرا مارتین بود. 
ُخب ما با هم از ایــران کار می کردیم 
و خیلی هم، حــال و درک همدیگر را 

می شناختیم.
نکته ی بعدی اینکه بعــد از اینکه 
مارتیــن نیامد فــرد دیگــری را 
جایگزین کرد که خیلــی به نظرم 
انتخاب درستی بود. مثل یک هدیه 
اســت و نمی دانم از کجــا آمده و با 
خودش برای کار ما اتمســفر آورد. 
بازیگر زن از طریق دوســتم آرین 
موید به ما معرفی شــد. خیلی من 
دوست داشتم گروه نمایش ایرانی- 
امریکایی باشد، ولی شاید خب آن 
آدم را پیدا نکردم و یا شــاید خیلی 

  Photo by  Mahgameh Parvaneh



39 N Y P E R S I A N C E N T E R . O R G 

NEW YORK 
PERSIAN  CENTER  MAGAZINE مجله  فرهنگي - اجتماعي 

مركز پارسيان نيويورك

VOL.02,SPRING 2018

نگشــتم. و یک موزیسین هم که ما 
داشــتیم و هنوز هم داریم که او هم 
عین خودمان بود. یعنی اصالتا تُرک 
بود ولی اینجا کار می کرد.  قّصه شد 
قّصه ی همه  ماهــا. و وقتی او آمد و 
مارتین شــروع کرد با اوکار کردن. 
راجع به موزیک ها بــه ما و مارتین 
گفت که خودم چند تا موزیک دارم 
که اصاًل انگار قباًل برای شما نوشته 
بودم. و این موزیک هــا را وقتی من 
گوش مي دادم انگار ترانه هایی است 
که برای این نمایش ساخته اند. به هر 
حال همه چیز کنار هم شکل گرفت 
و من دوست داشتم این نمایش را در 
ایران اجرا کنم و در ایران دیگر دستم 

خیلی باز بود. 

  در ایران چنــد روز اجرا 
داشتید؟

اجرای ایــران کم بود ولــی در واقع 
یک نســخه نمایشــی بود برای این 
اجرای در تابستان که در پیش است. 
و خیلی هم اســتقبال خوبی شــده 
بود و اینکه ظاهراً مردم هم دوســت 
داشــتند. ولی در ایران صــدا از یک 
جمعیت هایی بیشتر درآمد. در اینجا 
یک  چیزخاصي اتفاق می افتد، چون 
خوِد ما هم کمی زندگی مان شــبیه 
قهرمان قصه است، در یک جای دور از 
خانه و اینها، یا زده ایم از خانه بیرون. 
ولی در ایران ُخب کمی معنای عاطفی 
این جنبه اش کم می شود و آن وجه 
که شاید به عنوان یک اجرای مستقل 
به آن نگاه شــود بیشتر است، و البته 
برای مخاطبیِن کودک در ایران کار 
خودش را می کند. و این را هم بدان که 
این نمایش گاهی توســط گروه های 
مختلف اجرا شده ولی هیچ موقع یا 
کمتر برای بچه ها به آن نگاه شــده 
وکمتر فقط برای بچه ها روی صحنه 

آمده است. 

  ولــی اآلن عالقمنــدان 
زیادی در همیــن نیویورک 

دارید که بزرگسال هستند.
برای همین بحث نوستالژی است که 
گفتم. قصه ی کودک اینطوری است. 
پینوکیو را من دوســت دارم، برادر 
بزرگم هم دوست دارد، خواهرزاده ام 
هم دوســت دارد. ویژگی خوبی که 
قّصه های بچه ها دارند همین است. 
تو می توانــی داســتان پینوکیو را 
برای سرتاســر دنیا بگویی. البته که 
شکسپیر را هم می شود برای سرتاسر 
دنیا گفت ولی داستان های بچه ها، که 
این بچه با آن بزرگ بشود، و بچه ی 
بعدی که بیاید باز هــم می تواند  با 
آن  بزرگ بشود. عین یک ایستگاهی 
است که در یک مسیر هست و یک 
ســری مغازه و یک سری سرگرمی 
دارد کــه به آن ها توجــه می کنی و 
هر کسی از این مســیر می رود این 
ایســتگاه را به هر حــال می بیند و 
می تواند این ایستگاه برایش کارکرد 
همیشــگی را داشته باشــد، برای 

همه ی نسل ها.
بنابراین امیدواریم کــه در ایران حاال 
دوباره که اجرا می شــود مخاطبین 
بیشــتری بتواننــد آن را ببیننــد و 
اجرایی اســت که به نّیت و با هدف به 
روی صحنه آمدن برای یک ســری 
مخاطبین خاص از نظر ســن و سال 
بوده و مبنای ما برای مخاطبین پنج 

سال به باال بود.

  پنج تا پنجاه؟
چــون قصه ایــن ویژگــی را دارد ما 
نمی توانیم بگوییم ۵ تا ۷ ســال مثاًل. 
بــرای اینکه واقعــاً بعضــی وقت ها 
تماشاچیان بزرگسال می آیند ببینند 
قّصــه ای کــه در بچگی شــنیده اند 

چجوری است. 

  از برنامه هــای آینده تان 
بگویید و اینکه آیا قصد دارید 
در نیویــورک کاری انجام 

دهید؟
فعاًل نه، به خاطــر اینکه نیویورک کم 

هســتم و به عنوان میهمان و مسافر 
می آیم و می روم ولی برای سال بعدش 
برنامه هایــی دارم و از اآلن هــم دارم 
به آنها فکر می کنــم که چه کارهایی 
خواهم کرد. چون نمی توانم بیایم اینجا 
و بعد تازه فکر کنم که چه کار کنم. از 
اآلن برنامه ریزی هایش را انجام می دهم 
که بــه امید خدا طبق ایــن برنامه ها 
جلو برود و همه ی چیزهایی که فکر 

می کردم درست پیش برود.

  حــرِف آخــر بــرای 
فارسی زبانان نیویورک؟

حرف آخر که نه. ولی دوســت دارم 
بگویم همانطور که ما می آییم اینجا 
و از یک امکاناتی اســتفاده می کنیم  
)البته بهایش را می پردازیم( از تماشای 
تولیدات هنــری فرهنگی با کیفیت 
خوب اســتفاده می کنیم، فراموش 
نکنیم که ما هــم کاالهای فرهنگی 
خیلی خوبی بــرای آوردن به اینجا 
داریم. ما در این دوره ی زمانی بیشتر 
از قبل باید به گفتــن حرف های مان 
) که می تواند حرف هــای مهاجرین 
کشــورهای دیگر هم باشــد( و ارائه 
کارهایمان در اندازه اســتاندارد بین 
المللی تمرکز کنیم. من حس می کنم 
که اتفاقاً اآلن موقعی اســت که باید 
اینجا خیلی کارها کــرد. نکته دیگر 
اهمیت حمایت و توجــه اولیه از این 
کارهــا و هنرمندان توســط  جامعه 
ایرانی تبار اســت تا ایــن هنرمندان 
بتوانند صدای خــود را بلندتر کنند. 
تجربه ی تئاتری کــه در غرب آمریکا 
دارد اتفاق می افتــد و بزرگانی مثل 
بیضایی در مرکز آن است در جاهای 
دیگر آمریکا هم قابل تکرار اســت. ما 
»ماهی سیاه« را با همین ایده تبادل 
فرهنگــی و با حمایــت مثبت  گروه 
بزرگــی از ایرانیان نیویــورک روی 

صحنه آوردیم.

  ممنون از این که برای این 
گفتگو وقت گذاشتید.

يك چیز را صادقانه بگويم. اين را 

در آن بخشــی که چرا اين متن را 

کار کردی بايــد جواب بدهم. من 

در مدرسه ی بچه های فارسی زبان 

که درس می دادم دو تا شاگرد داشتم که 

حاال جدای آنکه با پدر و مادر و پدربزرگ 

آنها دوست بودم؛ دو تا بچه بودند: يکی 

لوکا و يکی نیکا نجومــی. اينقدر من از 

اينها توجه و متفــاوت بودن و هوش و 

سرخوشی و شــیطنت بازيگرانه ديدم 

که همه اش فکر می کــردم من با اين 

بچه ها بايد يك کاری انجام دهم. واقعاً 

می گويم، يکی از داليلی که به ماهی سیاه 

فکر می کردم برای اينکه داشــتم اين 

بچه را به عنوان ماهی سیاه گروه تصور 

می کردم از همــان موقع. اين بچه پنج 

سالش بود و اآلن تقريباً نزديك هشت 

سال و نیم، نه ســالش هست و تقريباً 

می شود گفت دارد با اين نمايش بزرگ 

می شود و روز به روز آگاهی اش نسبت به 

کاری که می کند بیشتر می شود. 

اول اين پسربچه، لوکا آمد و خواهرش 

دوست نداشت )البته من ازش دعوت 

کردم ترجیح داده بود نباشد،( اما وقتی 

اجرای آزمايشی را که ديد گفت من آن 

نقش را بايد بازی بکنــم؟! گفتم ُخب، 

خوش آمدی، بیا بازی کن. بازيگرهای 

ديگر هــم در اجرايی آزمايشــی مثل 

مارتین شمعون پور بود که بعد نتوانست 

در اجــرای اصلی با ما باشــد، ولی در 

ساخت موزيك خیلی کمك کرده بود و 

در واقع يکی از پايه های شکل گرفتن 

اين اجرا مارتین بود. ُخــب ما با هم از 

ايران کار می کرديم و خیلی هم، حال و 

درک همديگر را می شناختیم.
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بهار هــــزار و سيصــــد و نود و هفت
ديگه چه خبـــر

یکشــنبه ۱۵ آوریــل در مــوزه 
Morgan Library and مــورگان 

 Museum  فســتیوال بهــاری 
برگزار شــد. روال معمول این بود که 
خانواده های مقیم نیویورک - اغلب 
منهتن- در برنامه های موزه شرکت 
می کنند. اما این بار فستیوال مورگان 
حال و هوای دیگری داشــت. جشن 
بهاری امســال موزه کمــی زودتر از 
ساعت مقرر و با شرکت گروه جدیدی 
از خانواده ها صورت گرفت که تا یک 
هفته قبلش حتی اسم موزه مورگان 

را نشنیده بودند.
به پیشنهاد آزاده امیری، مربی موزه و 
حمایت Nicole Leist  مدیر آموزش 
موزه، بیش از ۶۰ خانواده از شهرهای 
کوچک و بزرگ ایــران به همراه یک 
مدرســه هنــری از یزد، صبــح روز 
یکشنبه )ساعت ۷ شب به وقت ایران( 
به صــورت مجازی بــه خانواده های 
نیویورکی پیوستند و در این فستیوال 

شرکت کردند. 

بچه هــای ایرانــی از طریــق کانال 
تلگرامی »دانســتنی های کوچولو« 
همراه موزه مورگان شدند. این کانال 
یک گروه عمومی اســت که توسط 
آزاده امیری مدرس شــاغل در موزه 
متروپولیتن و مورگان اداره می شود. 
هدف ایــن کانال تشــویق کودکان 
به دقــت در محیط اطــراف و ایجاد 
روحیه پرسشگری و گسترش عالقه 
به تحقیق در آنهاست. کودکان به طور 
مرتب سواالت شان را برای آزاده ارسال 
می کنند و هر هفته یکی از ســواالت 
آن ها پاسخ داده می شــود.  در مورد 
موضوع سوال در کانال بحث و گفتگو 
صورت می گیرد و بعد از ساخت یک 
پروژه هنری یا خوانــدن یک کتاب 
داستان مرتبط، به سوال بعدی پاسخ 

داده می شود.
در هفته دوم آوریــل کودکان ایرانی 
از طریق این کانــال تلگرامی با موزه 
مورگان و مجموعه کتاب های خطی 
آن آشنا شدند. طی این دوره آموزش 

مجازی کــودکان تصاویــر اژدها در 
کتاب های خطی ایرانی و غیر ایرانی 
را با هم مطالعه کردند و شــباهت یا 
تفاوت اژدها در فرهنگ های متفاوت را 
بررسی کردند. یکشنبه شب به ساعت 
ایران، بچه ها بصــورت زنده و همراه 
با آزاده در کارگاه ســاختن »اژدهای 
دمنده« شــرکت کردند. آنها قدم به 
قدم همــراه مربی اژدها ســاختند و 
تصاویر آنهــا را از طریق تلگرام برای 

موزه  فرستادند.
گروه آموزش مورگان به سرعت همه 
تصاویر بچه های ایرانی و کاردســتی 
آنها را چاپ کــرد و روی دیوار و میز 
کارگاه در موزه مــورگان نصب کرد. 
تشریح حضور مجازی کودکان ایرانی 
در فستیوال بهاری به دو زبان فارسی 
و انگلیسی هم برای اطالع در دسترس 

حاضرین در فستیوال قرار گرفت.
 آدرس کانال تلگرامی 
 »دانستیهای کوچولو«
Telegram@kooochik 

فستیوال بهاری در موزه مورگان نیویورک
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  از ماست که بر ماســت!   با این ریش می خواهی بری تجریش؟   با آل 

علی هر که در افتاد، ور افتاد.   با پا راه بری کفش پاره می شه، با سر کاله!    

با خوردن سیر شدی، با لیسیدن نمی شی!    ا سیلی صورت خودشو سرخ 

نگه می داره!  با گرگ دنبه می خوره، با چوپان گریه می کنه!    با نردبان به 

آسمون نمی شه رفت!   بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره!   بچه سر 

پیری زنگوله پای تابوته!   به زبون خوش مار از سوراخ بیرون میاد!   به شتر 

مرغ گفتند، بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت: شترم!   به ماه میگه تو 

در نیا من در میام!   هیچ قناد نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد!

توضیح: در جدول زیر تعدادی ضرب المثل را به شکل زیگزاگ، شکسته شده و مارپیچ 

در اختیارتان گذاشته ایم. پس از خط کشیدن روی حروف تشکیل دهنده آنها در پایان 

۱۷ حرف باقی می ماند که از به هم پیوستن شان یک ضرب المثل دیگر به دست می آید. 

امیدواریم از این سرگرمی لذت ببرید. اما ضرب المثل ها:

جدول ضرب المثل

جدول كلمات متقاطع

افقی:
۱ - الکتریسیته - سماوی - شانه به سر

۲ - بدون اضطراب و نگرانی - ســبکی 
در کاراته

۳ - دو برابر - لگن لباسشــویی - قاره 
سرسبز

۴ - مفید و موثر - شــهر آرامگاه شیخ 
ابوالحسن خرقانی - گوسفند عرب

۵ - زمین آذری - درآمد - بهره هوشی
۶ - اهرم جابه جایی اجسام سنگین - 

اعشاری - زمینه 
۷ - جانور غیر اهلی - نوع اســتفاده 
از زمین های یک منطقــه - اثر تربیتی 

ژان ژاک روسو
۸ - خودمختــار - خــاور - مجموعه 

داستانی نوشته منیرو روانی پور 
۹ - کرم کدو - از آالت موسیقی - نوعی 

پارچه کلفت 
۱۰ - گل سرخ - مرکز کردستان - بصیر 

۱۱ - یار ژولیت - نمای ساختمان - یازده 
۱۲ - زبان ترکی - پایدار و برقرار - نیم 

گرم
۱۳ - غضروف هاللــی در مفصل زانو - 

ســنگریزه - از عناصر تشکیل دهنده 
نمک طعام

۱۴ - تر ش رویی - ملون
۱۵ - پاک و پاکیــزه - ضیافت - فرمان 

سکوت

عمودی:
۱ - صوت شادمانی - واحد اندازه گیری 

طول های بزرگ - نوعی دهل 
۲ - خبرچین - از سرآمدان خوشنویسی 
معاصر که مقبره فردوسی و باباطاهر به 

خط اوست 
۳ - ضخیم - آوازی در دستگاه شور - 

طعام عروسی
۴ - قالب شعر خیام - پسر امام حسن 

)ع( و شهید کربال - مجلس شادی
۵ - زمان مرگ - کشف رازی - صندلی 

کالس
۶ - زهر - نامی دخترانه - سیاره زهره - 

کوزه سفالین 
۷ - آموختار - بلند قامت - نوعی پارچه 

نفیس 
۸ - از ســرداران سپاه پاســداران در 

درگیری های کردستان ایران
۹ - نوعی کارد نوک تیز - امپراتور روم در 

زمان خسرو پرویز - متنافر 
۱۰ - حــرف دهن کجی - ســرزمین - 
وسیله ای برای برقراری ارتباط تصویری 

اینترنتی - دو تا نون
۱۱ - بازپرداخت - همســایه سومالی و 

اوگاندا - بسیار بد و ناگوار 
 ۱۲ - خورشــید - موجودیت - شاعر 

سرشناس ادبیات شیلی 
۱۳ - قالبی - پرنده سخنگو - پول ترکیه 

۱۴ - خواب مصنوعی - اهل ارمنستان 
۱۵ - ثبات و پایداری - داستان غم انگیزی 
که پایان بدی نداشته باشد - مزه خرمالو 



 مكانــي بـــــــراي باهــم بــودن
زمانــي بـــــــــراي  از هــم گفتن
فضايــي بــراي آرامــش و آموزش
بــراي آنكــه غربت؛خانــه شــود

ــی و  ــرای معرف ــت ب ــزی اس ــورک، مرک ــیان نیوي ــی پارس ــز فرهنگ مرک
ــرای  ــی ب ــتان و محل ــتان و تاجیکس ــران، افغانس ــگ اي ــا فرهن ــنايی ب آش
ــه.  ــورک و حوم ــی زبان در نیوي ــران فارس ــاری مهاج ــی و همی گردهماي
در ايــن مرکــز می توانیــد از کالس هــای آمــوزش زبــان انگلیســی بهــره  
ببريــد، در دوره هــای کاريابــی شــرکت کنیــد و بــا حضــور در برنامه هــای 

ــا يکديگــر آشــنا شــويد. فرهنگــی ب
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We Create Unique  
Experiences for New Yorker 
Based on Persian Culture!

With all of our minorities (Azeries, Kurds, Armenians, 
Uzbeks and many more) we are one colorful zone in 
NYC.
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Key Moments in Qualifying
September 2016
The opening game of the 
final round - in front of almost 
80,000 fans in Tehran - Iran 
was frustrated by Qatar until 
Reza Ghoochannejhad breaks 
the deadlock in the fourth 
minute of injury time.

October 2016
A 1-0 win over South Korea 
in Tehran puts Iran in control 
of the group as a masterclass 
from Queiroz helps produce 
a performance that is far more 
dominant than the scoreline 
suggests.

March 2017
Back-to-back 1-0 wins over 
Qatar and China in the span 
of five days ment that the 
football-mad nation is on the 
brink of Russia.

June 2017
The inevitable  was confirmed 

with a 2-0 victory over 
Uzbekistan and there was 
dancing on the streets of 
Tehran.
Iran kick off their World Cup 
campaign against Morocco on 
the 15th of June, before taking 
on Spain and then Portugal on 
the 20th and 25th respectively.

Iran’s Matches in Group B:
15 June 2018 - 18:00 Local 
time (11 AM New York time) - 
MOROCCO vs. IRAN  - Saint 
Petersburg
20 June 2018 - 21:00 Local 
time (1 PM New York time) 
-  Iran vs. SPAIN - Kazan 
25 June 2018 - 21:00 Local 
time (1 PM New York time) 
- Iran vs. PORTUGAL - 
Saransk 

FIFA RANKING: 32
The COACH
CARLOS QUEIROZ
The vastly experienced 
Portuguese coach will be in 

IRAN’S 
National Team 
i n  t h e  W o r l d  C u p  2 0 1 8 the dugout for a third FIFA 

World Cup, having led his 
native country in 2010 and Iran 
in 2014. Queiroz, who also 
won two FIFA U-20 World 
Cup titles with Portugal, 
oversaw a near-flawless 
Russia 2018 preliminary 
campaign, with Iran the first 
Asian team to qualify.

The STAR
SARDAR AZMOUN
Touted as the heir to Iran 
goal-scoring icon Ali Daei, 
striker Azmoun has enjoyed 
prolific form for his country 
since bursting onto the scene 
at the 2015 AFC Asian Cup. 
Something of a poster-boy 
among supporters of Team 
Melli, the silky-skilled 
Azmoun plays his club 
football for Russian side 
Rubin Kazan.
FIRST Football World Cup: 
1978   LAST Football World 
Cup: 2014
BEST ACHIEVEMENT: 
First stage 1978, 1998, 2006, 
2014

New York Persian 
Center will be organ-
izing several events 
to watch matches 

with groups of Iranians 
and fans of Team Melli 
in New York. For event 
announcements and de-
tails, follow our social 
media and subscribe to 
our newsletter! 
Website: 
 nypersiancenter.org
Facebook:
nypersiancenter
Twitter: 
@NYpersiancenter
Instagram: 
@nypersiancenter
Telegram:
 t.me/nypersiancenter
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On Monday June 12, 2017, Iran became the first team from 
the Asian Football Confederation (AFC) to book their place 
at the 2018 FIFA World Cup in Russia. By far the best qual-
ifiers in Asia, Iran never looked in danger of not making 

the 2018 World Cup – the first time in their history they have 
achieved such a feat. Unbeaten in 10 games in the final group 
stage and conceding only twice, Carlos Queiroz has developed 
a well-organised, well-oiled and well-drilled machine. Now it 
is all about taking the team to the next level.
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I am not here illegally   
Why are they deporting me? 

 

So one day, you are looking 
at your Green Card and it’s 
been 15 years since you got 
it. My question to you is, 
why haven’t you filed for 
citizenship? Funny thing is, 
you’re asking yourself the 
same question. Yes, why 
haven’t I filed for citizenship?
It’s at that point that you go to 
the USCIS website, download 
the N-400 Petition, fill it out, 
and provide all supporting 
documents including the 
filing fee, and you send it out 
to USCIS. The U.S. Elections 
are coming up in 2020 and 
you’re more than pumped to 
vote in the next presidential 
election. After submitting 
the N-400 Application for 
Citizenship, you get a notice 
in the mail confirming that 
USCIS has received your 
petition. You’re pumped 
and excited. You do some 
online research and find out 
that it will take a few months 
to get an interview for your 
Citizenship. A few months go 
by and BAM, you get a letter in 
the mail from USCIS stating 

that you are scheduled to have 
an interview. WOW! You’re 
one step away from becoming 
a full-fledged citizen of the 
United States of America - the 
most powerful country in the 
world. A rush of patriotism 
fills you. Start your flag 
waving! 

 THE DAY OF THE 
INTERVIEW

The day of the interview 
comes and you answer all the 
questions that the officer asks 
of you. You pass the civics test 
and the written test. You think 
you’re on your way to the oath 
ceremony. Then the officer 
gives you a piece of paper with 
two X’s on it. At the very top 
of the page it is X’d stating 
that “You passed the test of 
English and U.S. history and 
government.” Five lines down 
there is another X where it 
reads, “USCIS will send you 
a written decision about your 
application.” You’re bummed 
and the officer tells you that 
a decision is pending further 
review. 

 A LETTER FROM 
USCIS IN THE MAIL:

You get a letter in the mail 
thinking it’s your approval. 

Instead it’s an NTA, a Notice 
to Appear. An NTA (Notice 
to Appear) is a charging 
document given to you (or, 
served upon you) stating 
that there are allegations you 
are being charged with and 
that you must appear before 
an Immigration Judge on 
a particular date for what’s 
called a Master Calendar 
Hearing (MCH). Uh oh! This 
can’t be good. It’s not. 

  NEVER  IGNORE  AN 
NTA. CALL   A   LAWYER 
IMMEDIATELY.

You are frantically reading 
the charges against you and 
one of the charges states 
that “You procured your 
admission, visa, adjustment, 
or other documentation or 
benefit by fraud or by willfully 
misrepresenting a material 
fact, to wit: you claimed to 
be single on your immigrant 
visa, however Service records 
show that you were married 
to Tom Cruise on January X, 
20XX.” Guess you forgot to 
mention that you were married 
to Tom Cruise and you put 
down on your application 
that you are now divorced or 
separated. You were married 
to him at the time of the initial 

green card or visa application. 

WHEN YOU APPLY 
FOR CITIZENSHIP 
YOUR ENTIRE 
IMMIGRATION 
HISTORY IS UNDER 
SCRUTINY

Don’t think that just because 
you now possess your Green 
Card that the fact that you 
lied on a Visa or Adjustment 
application won’t come and 
bite you in the rear 20 years 
later. It will. Your entire 
immigration history comes 
under review again from the 
very first visa onwards. As a 
result of a misrepresentation 
you can be thrown into 
removal. It is vitally important 
that you are honest in ALL 
aspects of your immigration 
filings. It will come and bite 
you. Removal proceedings are 
costly and can have permanent 
consequences. It is VITALLY 
important that you seek out 
competent counsel before 
entering that courtroom. 

* NOTHING IN THIS 
ARTICLE SHOULD BE 

CONSTRUED TO BE 
LEGAL ADVICE NOR 

SHOULD ANYTHING BE 
CONSTRUED AS HAVING 
FORMED AN ATTORNEY-
CLIENT RELATIONSHIP.

L A W

M. RAY ARVAND 
IMMIGRATION  ATTORNEY 
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Of major figures of 
Iranian literature in 

the 20th century, Gholam 
Hussein Saedi is among the 
least known outside Iran. And 
yet, as time goes by, more 
scholars and readers 
acknowledge his role in 
forming modern Iranian 
literature.
Saedi was born in 1935 in 
Tabriz, in the northeast of Iran. 
He began to write and publish 
short stories when still in high 
school, and studied psychology 
at Tabriz university. In the early 
1950s he moved to Tehran to 
finish his studies, and started 
working as a doctor. At the 
same time, he entered the 
literary circles of the capital, 
and befriended well-known 
figures such as Jalal Al-e 
Ahmadi and Sirus Tahbaz. 
His fiction appeared in major 
publications. He also wrote 
plays and screenplays. By the 
1960s Saedi had established 
his status as a major writer in 
the country.  
Saedi’s literary career spans 
two decades of intense writing, 

within which he produced 
more than twenty plays, eight 
short story collections, and five 
novels. The Islamic revolution 
of 1979 put an abrupt end to 
his unfailing creativity and 
consigned him to exile in 
France. 
While Saedi is often discussed 
in the same breath with authors 
like Sadeq Hedayat and Sadeq 
Choobak, he has two qualities 
which make him unique. First, 
Saedi is probably the most 
important Iranian author of 
the last century who didn’t 
write in his native tongue. 
Having grown up in Tabriz, he 
learned Farsi only in school, 
and before leaving Azerbaijan 
he barely used it in everyday 
conversation. He moved to 
Tehran when he was already 
in his mid-twenties. Farsi 
was the language in which he 
produced all his work, yet he 
never felt completely at ease 
in it. That unbridgeable gap 
between him and Farsi gives 
his prose a unique sparseness 
and precision. Second, Saedi 
is the only literary figure who 
equally transformed theatre 
and fiction. Others dabbled in 
multiple genres, but none was 
successful in more than one. 
His fictional world is varied 

and colorful. His early stories 
like ‘Ash-dwellers’ and 
‘Two Brothers’ are strictly 
realistic and deal with social 
malaise such as poverty and 
unemployment. Later on, 
fantastical elements make their 
way into his world and form the 
style he is known for. Saedi’s 
career in fiction reaches its 
apogee in ‘Fear and Trembling’ 
and ‘The Mourners of Bayal’, 
two collections of connected 
stories set in fictional small 
towns, one in southern Iran 
and one in an unspecified 
state. In both books Saedi 
creates uncanny worlds in 
which magic is inextricable 
from reality. One could argue 
that, had those books been 
written in a language other 
than Farsi, Saedi would have 
been globally known as one 
of the founding figures of 

magical realism.  In theatre, 
he was even more innovative. 
While the burgeoning modern 
theatre in Iran, especially the 
work of Bahram Bayzaee 
and Akbar Raadi, tended to 
be wordy and extravagant 
with language, Saedi took 
a different path. He drained 
literariness from his plays 
and wrote pieces like ‘Being 
Mute’ and ‘Stickholders of 
Varazil’, which, aesthetically, 
resembled European absurd 
theatre – at the time nothing of 
the work of Samuel Beckett, 
Arthur Adamov or others 
had been translated to Farsi. 
Saedi introduced silence and 
voicelessness as a theatrical 
element into the Iranian 
theatre.  
When the Islamic revolution 
happened in 1979, like many 
other Iranian authors, he 
moved to Paris to live in exile, 
in the hope that the turmoil 
would be short-lived and things 
would return to normal. As it 
turned out that the new regime 
was to take root and the change 
was irreversible, unlike many 
others, he refused to cope with 
exile life, and never ceased to 
pine for Iran. He drank himself 
to death in Paris. He was fifty 
years old. 

Gholam Hussein Saedi; 

who didn’t  write  in his  native  tongue!

A R T I C L E

 AMIR   AHMADI ARIAN
 WRITER, SCHOLER
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  Please define 
Alangoo !

Alangoo can be recognized 
as a service whose primary 
purpose was to introduce 
Iranian culture and art and 
history, through wearable 
art, to a non-Iranian 
community and to contribute 
significantly to the creation 
of a coherent collection of 
creative works by Iranian 
artists.
Along with the designers 
and artists of Iran, Alangoo 
has provided a collection of 
Iranian art, history, culture 
and crafts that has been 
gathered in different works, 
combining tradition and 
modernity in a collection 
and market called Alangoo.
com where customers 
buying online directly 
from the designers of the 
goods anywhere in the 
world are making direct 
contact with the creator of 
their own purchase. Fans 
and audiences around the 

world – America, Canada, 
Europe, the Middle East 
and Australia – can buy and 
use goods and decorative 
services. They have home 
furnishings, ornaments, 
clothes and shawls, all of 
which are blended with 
traditional design exhibited 
by the cultures of different 
ethnicities and the diversity 
of Iranian art.

 Where did the idea of   
Alangoo came from?

About seven years ago, I 
felt the need for many of the 
Iranian creative and educated 
artists and designers whose 
work remained unknown 
throughout the world 
to communicate with 
the world and set up this 
platform. In fact, with the 
systematic establishment and 
promotion of the Alangoo 
market, Iranian artists 
have become much more 
prominent and the reputation 
of their names and works 

has become international. 
After three months, the name 
“Alangoo” was chosen and 
the collection was formed. 
Many designers and artists 
have featured their work in 
galleries and exhibitions 
in London, New York, 
California, Boston and 
Washington DC, and have 
been featured in interviews 
with worldwide audiences 
on BBC, Voice of America, 
NPR, and Harper Band.

  How do you 
categorize your 
customers?

Our customers are from three 
categories: first, those who 
have lived outside of Iran 
for many years and Iranian 
works are nostalgic for them. 
Second, our generations who 
have lived here for several 
years now and want to support 
Iranian designers  and the 
third group  are non-Iranian 
clients who know Iranian 
culture and travel a lot and 

have their own friends, spouse 
or "partner" from Iran, or non-
Iranians themselves as gifts.

 How do you see the 
future of Alangoo?

We are deciding whether to 
keep the collection as a self 
funded, or bring investors 
and supporters into the 
workflow. In California 
and Toronto, Alangoo have 
special places and most of 
our exhibits and customers 
are there. Persian culture 
can also include Tajiks and 
Afghans, and we welcome 
the designers who are 
capable of displaying 
the traditional style and 
modernity of Tajik and 
Afghan culture.
It is also a long-term goal 
of our collection that the 
Alangoo Gallery has a 
permanent place to collect 
and create collections of first-
class designers gathering 
Iranian and non-Iranian 
favorites.

Alangoo is a  platform 
 for designers

Interview  with  the  founder  
of  the  Alangoo  website 

Golshid Mola is a graduate of graphic art, management, and video communication 
technology from the University of  New York and Tehran. She has contributed 

significantly to the introduction and promotion of rich Persian art (fashion and jewelry) and 
culture through the creation of a set of services on the website of Alangoo.
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  And you also have a 
dancer?

Azam: Yes, she is a Sufi 
Whirling Dervish, Tania, and 
she is from Montreal. 

 Do you know where 
she learned to dance?

Azam: She learned in 
Turkey and she learned in the 
traditional way. Her husband 
is Turkish also.
  

  Do you know how 
long she stayed in 
Turkey to learn that?

Azam: Wow! For a long 
time. She has been doing it 
for long time, since she was 
a teenager. I would say it’s 
around 29 years that she is 
doing this. 

  Are these the original 
team members since 
you created the group 
in 2005, or has it been 
changed frequently?

Ramin: The team members 
change depending on the 
project we are doing. So, 
yes, this is the latest team that 
we have been traveling with 
since 2013.

 Are you both based in 
Canada?

Ramin: Now we are based in 
Los Angeles!
Azam: We keep moving! 
We were in LA and then we 
moved to Montreal for seven 
years and now we came back 
to LA a year and a half ago. 

 Do you speak Farsi?
Azam & Ramin: “Bale!” 
(Yes!)

 The concerts that you 
have had so far, would 
you say it’s mostly the 
Persian community in 
the audience or non-
Persians? How do you 
see your audience base?

Azam: I think we can both 
answer this question in our 
own way. I think it’s safe to 
say that the majority of our 
audience are non-Iranians 
which was strange to us, 
because when we started 
Niyaz, we never expected 
we would develop such huge 
fans in the people that don’t 
understand any of these 
languages. But then it really 
proved to us that music and art 
transcend culture and religion.  
And I think there is not enough 
of the Persian nationalist 
identity in our music for it to 
appeal to Iranians, and also 
the kind of Iranians who come 
to our show are also the kind 
who like all kinds of music 
and arts – they are not just 
into one particular aspect of 
Iranian music, where mostly 
you just go out and have fun 
and dance. I think our music 
and show falls a little bit in the 
category of theater and high 
art, because it has also a strong 
spiritual aspect to it, and 
I think for Iranians that can 
be confused with being too 
religious. And unfortunately, 

this is one barrier that I feel 
we have to cross in the Iranian 
community. We are really 
trying to do that, especially 
with our generation that 
needs to open their mind and  
heart to embrace the mystical 
aspect of our culture without 
necessarily being religious.

  Azam! Would you 
say the time that you 
spent in India had 
an influence on your 
music?

Azam: Absolutely! Because 
it shaped who I am as a 
person. I think, where I began 
to develop a love for other 
cultures that I did not speak 
the language, or understand 
their religion or anything, 
was when I lived in India. I 
really grew to understand 
that humanity were really 
the same, and we all want 
the same thing from life. Just 
because of where we were 
born geographically, it should 
not dictate our status and 
society. So, it became sort 
of my life mission, and the 
mission of my art, to celebrate 
all the different cultures and 
traditions in the world, and 
especially those who have 
ended up having lower status 
in society just because they 
were born in a particular 
culture. The years in India 
helped me to develo p a deeper 
relationship with art because 
mysticism is a very big part of 
Indian culture.  

I think it’s safe 
to say that the 
majority of our 
audience are 

non-Iranians which 
was strange to us, 
because when we 
started Niyaz, we 
never expected we 
would develop such 
huge fans in the 
people that don’t 
understand any of 
these languages. But 
then it really proved to 
us that music and art 
transcend culture and 
religion. 
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 If you look at Iran, 
it is composed of a 
series of minorities. 
And the idea of 

nationalism and being 
called the country 
Iran is rather new to 
our region. So we are 
not that nationalist, 
but we are looking 
at every element in 
that culture, or in that 
region, as having its 
own identity and it’s 
important to respect 
that.  

nationalist aspect to our 
culture as well, and I think 
part of our message is: the 
true Persian identity has to 
embrace all of our religious 
and ethnic minorities.   

  How did the name, 
Niyaz, come up? What 
inspired you?

Ramin: Actually, Azam 
came up with that name. 
Because it is a common word 
among many languages in 
the region – as you know, 
in Turkish, Farsi and Urdu, 
the word means exactly the 
same thing, and since we 
are inspired by all of those 
cultures, we wanted a word 
that is common to all of them. 

  Could you also 
introduce, who is in 
your team, who are 
they, where are they 
from?

Ramin: The concert that 
we are going to present in 
New York is a multimedia 
interactive concert with very 
strong virtual components 
into it. It’s really a one of a 
kind work that I don’t think 
has been presented like 
this before. The team of 
musicians and the visual 
artists who are traveling 
with us in this tour is quite 
extensive. But we are going 
to have Tabla players from 
India and Canada. We have 
musicians from Turkey and 
the U.S.

Ramin had his group also, 
Aksim of Choice, another 
group that he was the 
musical director of. And 
then we decided to create a 
project together in 2005.

  And how did Niyaz 
come to be? The idea, 
the name – could you 
walk me through the 
process?

Azam: Well, we wanted to 
create something modern 
that had roots in our culture. 
We wanted to tell the story of 
our generation of Iranians, 
who migrated here (to the 
U.S.) and were caught 
between two cultures. The 
culture of our parents and 
the place we were born, but 
also now we were part of a 
very different country and 
society and how we could 
create some kind of harmony 
between these two cultures 
that are part of who we are. 
And for the artist, that is the 
best way to do it – through 
their art. That’s why Niyaz 
became a platform to create 
modern music that was 
rooted in tradition, culture 
and poetry and folk songs 
and all of that, that’s where 
the idea of Niyaz came from. 
Our music is either based 
on old Sufi poetry, not just 
from Iran, but also from 
other places outside of Iran.
plus,we do new editions 
of folk songs, specifically 
focused on religious and 

ethnic minorities inside and 
outside of  Iran in the Persian 
Gulf area, and also in Indian 
subcontinent, because the 
message was to kind of show, 
if we want peace outside of 
our geographical borders, 
we, first need to have them 
within our own geographical 
borders and there are a lot of 
ethnic and religious minority 
groups that have suffered 
oppression inside Iran, in 
Turkey, everywhere that you 
are looking in the Persian 
Gulf area. We wanted to kind 
of highlight the art and spirit 
and tradition of the minority 
cultures.  

 Interesting! Are you, 
or either of you among 
a minority religion or 
ethnicity?

Ramin: We all are in some 
ways, because if you look 
at Iran, it is composed of a 
series of minorities. And 
the idea of nationalism and 
being called the country Iran 
is rather new to our region. 
So we are not that nationalist, 
but we are looking at every 
element in that culture, or in 
that region, as having its own 
identity and it’s important to 
respect that.  
Azam: I think one of the 
areas that is a little bit 
controversial about how we 
feel is, that we personally 
don’t believe that there is 
one true Persian identity. 
Because there is also a very 
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  Let’s start with who 
you are?

Azam Ali: My name is 
Azam Ali. I am one half of 
the group Niyaz - I sing and 
compose the music along 
with my partner, Ramin.
Ramin: My name is 
Ramin Loga Torkian. I am 
originally from Iran. I am 
the other part of Niyaz. We 
established Niyaz in 2005 
and we are still going until 
now.

 Azam! Where are 
you from?

Azam: I was born in Iran and 
grew up in India from the 
age of 4, and then I moved 
to America when I was 15 
years old. 

 And how about you 
Ramin?

Ramin: I moved when I was 
14 years old and I’ve been in 
the U.S. since then.

 Were you both 
singing and doing 
music before Niyaz?

Azam: Yes, I had another 
group before Niyaz, and 

Promoting   peace  
through  

 art   and  music 
Niyaz is a modern Iranian-Canadian musical duo 
whose name means “Yearning” in  Persian. The first 

time that we had a chance to watch one of their performances 
was in Montreal. I remember that the first thing I said to my 
partner was that we should invite them to NYC to perform in 
our community. We enjoyed that night in Montreal and for a 
long time the memory of that night stayed with us. A couple of 
years after that night we were informed by the Schimmel 
Center about a series of shows in NYC that included Niyaz, 
on tour presenting a new project called “The Fourth Light 
Project.” The project is an interactive multi-media show that 
creates a new kind of digital scenography and live musical 
experience through a seamless synthesis of sound, space, 
image and light. Before the show in NYC, we had a chance to 
talk to both founders of Niyaz and share their story with you. 
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 Nowruz has a special 
place among Tajik 

people as a historic Persian 
ceremony. Cities and 
provinces celebrate Nowruz 
colorfully and each place has 
its own tradition. We’ll 
explore some of them here. 

 Bychichak (Golgardani) 
- Flower roaming 

It’s not wrong to say Tajik 
people start Nowruz 
celebrations a month early, 
around the end of February. 
The first tradition is 
Bychichak, also known as 
Golgardani. In this ceremony, 
kids give glad tidings about 
spring’s arrival; it used to be 
the adults’ job but  kids and 
young adults have replaced 
them these days. The flower 
roamers go to the mountains 
to pick flowers and bring 
them back to their cities and 
villages to announce the 

good news. Atash parak (also 
known as Chaharshanbe 
soori) is another Nowruz 
celebration. People jump 
over three bonfires on the 
night of the first day of the 
new year and recite: "[let] 
your ruddiness [be] mine, my 
paleness yours," as a way to 
purify all the sins and illness 
of the previous year. 

 Khane barari (spring 
cleaning) 
Female members of a house 
move furniture outside in 

Ceremonies in 
Tajikistan

A R T I C L E

FERDOUS AZAM 
POET

hope that, symbolically, 
the sun will give assent to 
the furniture to take it back 
inside. They throw out broken 
dishes and also fill pots with 
the spring rainwater. This is 
another symbolic wish for 
blessed nourishment in the 
upcoming year. 

 Golgasht (picnic) 
It is important for people to 
go outside and celebrate in 
colorful clothes. Girls will 
carry Sabzeh (grassroot) in 
their hands. There will be a 
big party with concerts and 
games, and local farmers and 
craftspeople will present their 
products.  
Women cook Samanak, 
wheat paste, in huge pots. The 
cooking lasts from the night 
before to the next morning 
and women cook it in turn. 
It is a norm that married 
women who haven’t had a 
death in their family in that 
year cook Samanak since 
the old belief says cooking 
this paste while mourning 
prevents it from being sweet 
enough. They cook and recite 
traditional poems and as soon 
as it’s ready, they serve it to the 
mourning families in town to 
bring sweetness to their home. 
In a collective spirit, people 
clean the outdoor areas of 
their home like streets and 
walls, or clean up local 
cemeteries and take care of 
street trees.
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last year into the new year. 
It is advised that before 
Nowruz people should clear 
all tabs and pay off any debts 
they have accumulated, to 
reinforce the fresh start of a 
new year. Some families will 
tie a swing up on their tree 
in the backyard. There you 
will find kids swinging and 
playing. Some even believe 
in an old tale that swinging 
up on the tree is a way of 
clearing them of their sins 
for the new year. On the day 
of Nowruz, households are 
bustling with responsibilities 
and final presentations.  The 
dinner table spread is of 
utmost importance. 
The spread should include 
seven food items that start 
with the Dari letter “sin,” 
usually: apples, Samanak, 

garlic, mushrooms, spinach, 
singit (dried fruit), and 
solang (curry chicken).  The 
table spread will also include 
a Quran at the table and a 
mirror. In addition, Afghans 
prepare a dish called "Haft 
Meeva," translated to Seven 
Fruits. It's a sweet dessert-
like delicacy prepared from 
pistachios, apricot, almonds, 
raisins, walnuts, figs and 
singit (nuts). 
They also prepare fish and 
other dishes to fill the table 
with a multitude of delicious 
food.
On the morning of Nowruz, 
families set out to pay respect 
to the dead and visit Ziorats. 
Usually, people give out 
food and pay their respects 
to the elderly and the sick. In 
places like Mazar-e-Sharif 

people go on pilgrimages to 
the Blue Mosque.
 Heads of state and officials 
come for the ceremonial 
raising of the flag. Following 
Nowruz, the site is visited 
over the next forty days by 
people from all over the 
country to pay their respects. 
Traditionally people will 
bring small handkerchiefs 
that they tie to the flagpole 
after they have made a 
prayer. 
The forty days that follow are 
full of festivities and the joy 
of welcoming the new year. 
Like the saying goes, "put 
your best foot forward" — 
Afghans do it every year in 
hopes of remembering those 
they've lost and praying for a 
brighter future for those who 
are living.

 Nowruz — a new 
day: that is the 

literal translation for the 
Persian name of this festive 
day. Historically a remnant 
of Zoroastrian tradition 
which has been adopted by a 
multitude of Central Asian 
and Middle Eastern 
countries, it is a day that 
celebrates life, new 
beginnings, and harmony. In 
Afghanistan, Nowruz is as 
integral as any other national 
holiday.  
One week before Nowruz, 
you will find Afghan 
households busy in 
preparation for the holiday. 
The preparations include a 
thorough Spring cleaning 
and redecoration of the entire 
household, both inside and 
outside. Family members 
purchase new clothing for 
the special day. The house is 
redecorated and the pantry is 
revamped to a state where it 
is fully stocked. In addition, 
wheat (or as the Afghans 
call it, "gandom") is washed 
and set out to germinate for 
a week into a tiny garden 
on a platter for the special 
day. The wheat's symbolism 
for Afghans comes from 
growing something from 

How 
People in
 Afghanistan 
Celebrate 
Nowruz 

A R T I C L E

FRISHTA   ABDULWALI
 PRINCETON  STUDENT
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Nokhodchi, Naan Gerdoui, 
Naan Berenji, Qotab, Sohan 
Asali, etc. 
My favorite was buying 
Ajil, mixed nuts: pistachios, 
hazelnuts, dried salted 
chickpeas, walnuts, 
almonds, cashews, and 
pumpkin seeds. 
The smell of roasting nuts 
was the best smell in the 
world for an Ajil junkie 
like me. You could try each 
nut and then decide what to 
order – that was my favorite 
part. My parents always let 
me take care of this part and 
choose which pistachio was 
the best or which hazelnut 
had the right amount of salt, 
because in my family I know 
the language of Ajil better 
than anyone else. 
The night before the last 
Wednesday of the Iranian 
calendar, we celebrate 
Chaahaar-Shanbeh Souri 
(fire festival): in every street 
we make one or more small 
bonfires after the sunset and 
we jump over the the fire, 
singing: “Sorkhie to az man, 
Zardie man az to,” literally 
meaning “your rosiness 
becomes mine, and my 
paleness becomes yours.” 
We sing this to the fire to get 
its beauty and power, and 
we pass our sickness and 
paleness to it, to be beautiful 
and healthy for a new year. 
The day of Nowruz is the 

first day of spring, and our 
new year is based on the 
Spring Equinox. So every 
year the exact moment 
of the new year could be 
different from the year 
before. Every family 
decorates a table called Haft 
Seen, seven items starting 
with the letter “S” – “Seen” 
in Farsi – that represent the 
new year and spring, such 
as:
Sabzeh (sprouts), 
representing rebirth. 
Samanu (sweet pudding), 
fertility. 
Sonbol (hyacinth), spring. 
Seer (garlic), health. 
Seeb (apple), beauty. 
Serkeh (vinegar), patience. 
Somagh (sumac), sunrise. 
And sometimes we can 
replace some of the items 
with Senjed (dried olives) 
or Sekeh (a coin, for 
prosperity). 
We lay out colored eggs, 
mirrors, candles and 
goldfish as well. A few 
minutes before the exact 
time of the new year we sit 
around the Haft Seen Table 
with our family and loved 
ones and we make a wish or 
some of us pray for a good 
start to the new year. 
Older people give gifts to 
the younger, but the most 
popular gift is a brand new 
unfolded bill: it is believed 
that brand new money will 

bring wealth and blessings. 
The traditional dishes 
during Nowruz are Sabzi 
Polow ba Mahi (rice mixed 
with fresh herbs and fish), 
Kuku Sabzi (fresh herbs 
mixed with walnut and egg, 
cooked like a soufflé) and 
Reshte Polow (rice cooked 
with noodles and chicken).
During the Nowruz 
holiday, some of us travel 
and some stay at home to 
host relatives and friends 
from other cities. We 
do Eid-Didani (visiting 
one another), short visits 
to our family, relatives 
and friends. The hosts 
welcome their visitors with 
beverages, cookies, sweets, 
Ajil and fruit. 
The Nowruz holidays take 
13 days, and the last day 
is Sizdah Bedar. In many 
cultures the number 13 is 
one of bad luck. 
On this day, we have a 
picnic in nature or a park to 
avoid the bad luck with the 
help of nature. 
We take our Sabzeh from 
our Haft Seen table to 
leave it in a body of water 
at the end of the day. As a 
tradition, young people 
tie the grass of the Sabzeh, 
make a wish, and then leave 
it in a river, stream, lake, or 
the sea. Then we go back 
home and wait 352 days for 
the next Nowruz!

The day of Now-
ruz is the first day 
of spring, and our 
new year is based 

on the Spring Equinox. 
So every year the ex-
act moment of the new 
year could be different 
from the year before. 
Every family deco-
rates a table called 
Haft Seen, seven items 
starting with the let-
ter “S” – “Seen” in Farsi 
– that represent the 
new year and spring, 
such as:
Sabzeh (sprouts), rep-
resenting rebirth. 
Samanu (sweet pud-
ding), fertility. 
Sonbol (hyacinth), 
spring. 
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 It doesn’t matter 
where we live: in 

Tehran, Tabriz, Shiraz, 
Kermanshah, Mashhad, 
Isfahan, Boushehr, Zabol, 
Yazd, Hamedan or Rash, we 
celebrate Nowruz. It 
doesn’t matter what religion 
we have: we are Muslim, 
Jewish, Christian, 
Zoroastrian or not religious 
at all, but we celebrate 
Nowruz. And it doesn’t 

matter what language we 
speak; Persian, Azerbaijani 
Turkish, Kurdish, Arabic or 
any other, we celebrate 
Nowruz . We celebrate 
Nowruz because Nowruz is 
about nature, about 
freshness, about family and 
about the happiness that 
spring brings to us every 
year.
Every year before Nowruz 
we start doing Khouneh 
Tekouni (deep cleaning 
our homes). We wash our 
rugs, clean the windows, 
get rid of the old things, 
etc. Khouneh Tekouni can 

take days of teamwork as 
a family. As my grandma 
used to say when we 
complained about Khouneh 
Tekouni: “Darling, we do 
it to be ready for Spring; 
otherwise it won’t come, if 
our homes are not clean.” 
And I believed  her when I 
was a kid.
My favorite part was 
wandering around in my 
city and watching the 
excited people do their 
Nowruz shopping. When 
it comes to preparing for 
Nowruz everybody is super 
excited and people rush to 

put everything in order to 
welcome the spring and a 
new year. And it doesn’t 
matter whether you live 
in a big city or in a small 
village – the atmosphere is 
the same during the last days 
of the winter. It’s full of joy, 
happiness and excitement: 
you go to a market or 
shopping center, or the 
Bazaar of your hometown, 
to buy new clothing, new 
shoes, new socks, new 
scarves, and gifts for 
your loved ones. You buy 
pounds of special Nowruz 
cookies and sweets: Naan 

How Most of
Iranian Celebrate 

A R T I C L E

OLDOUZ  DEHGHAN
GUEST WRITER
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my own father’s distant 
yet unique childhood in the 
Middle East of the 1970s. 
Here the truth comes out: 
No, I’m not Persian, nor 
am I Iranian, but half of 
my genetic and cultural 
makeup does hail from the 
Middle East… from Iraq, 
to be specific. 
My father grew up in 

Baghdad, and came from a 
well-educated family with 
roots in the south and north 
of that now-dilapidated 
country. Like others from 
well-educated families 
with the necessary means 
at that time and place, he 
was sent to study abroad, 
just as Saddam Hussein 
was rising to power in the 
late 1970s. Pictures of the 

“Memory Makers” trio 
of Googoosh, Sarfaraz, 
and Shamaizadeh, while 
perhaps bearing a higher 
quality than those that I 
have now been exposed 
to on Facebook of my 
teenage father and his 
charming friends, decked 
out in striped shirts and 
bell-bottoms, brought 

me to tears in the comfy 
seats of the Beacon 
Theater. Let’s face it: the 
thick long black hair and 
moustaches, youthful 
dark smiling faces, and 
colorful 1970s clothing 
would be enough imagery 
for anyone to feel a certain 
amount of nostalgia for 
the adolescence of a 
father who grew up in that 

approximate place and 
time. From speaking to 
Iranians after the concert, 
I now know that for them, 
the branding of Googoosh 
is inextricably linked with 
nostalgia - a nostalgia for 
the pre-revolutionary state, 
and perhaps, for certain 
people’s 1960s and ‘70s 
Iranian youth.  

Let’s hail, then, the power 
of Googoosh. Mixed in 
with the performance, the 
crowd was beholden to a 
breadth of images from the 
pre-revolutionary time, 
when a natural-born star 
- of Azeri heritage in this 
case - inspired a diverse 
Middle Eastern nation to 
dream, and dance, and sing. 
Why not relish the beauty 

of images of Googoosh’s 
sublime 20-something-
year-old self, dancing 
on the screen, and of her 
gorgeous 67-year-old self, 
swaying and belting out 
Farsi and, in at least one 
song, Azeri vocals on the 
stage. She was as beautiful 
then in the 1960s and 
‘70s, with mascara on the 
tops and bottoms of her 
eyelashes, as she is now, 
in New York, performing 
with one wonderful 
costume change. 
Though I am an outsider, 
it’s clear that she’s a diva 
in its truest form: a mortal 
human capable of melding 
emotionally evocative 
vocals with a universe-
given physical beauty 
of lightness and love to 
remind all of us - the Iranian 
women I saw at the concert, 
their daughters and the 
men surrounding them, as 
well as myself and the kind 
American girlfriend of the 
sweet Iranian man who 
knows my amazing Persian 
friends - that this is a 
difficult but compassionate 
world full of ups and 
downs, revolutions and 
monarchies, where art 
is a course of therapy 
for people within their 
complicated countries, and 
even for those who are very 
far away from home. 
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at this concert, in 2018, 
not 1978 - as an exercise 
of mindfulness… living in 
the moment, right?! 
My somewhat lazy 
strategy served me just 
fine: the beginning of the 
concert until the abrupt, 
encore-less end proved 
to be a showcase of 
impassioned vocals and 

high-quality Near Eastern-
meets-West musical 
accompaniment.
 It was not like the opera, 
where you can turn 
on and off the English 
subtitles, so I can only 
say what emotions were 
presented to me: love and 
loss, seeking and finding, 
playful jests, joyous highs 
and sorrow-filled lows. I 

was entranced. 
Despite the language 
differences, it was clear 
from the beginning 
of the show that this 
tour - dubbed “The 
Memory Makers Tour” 
- was a celebration of the 
collaboration of Googoosh 
and two of her beloved 
songwriters/collaborators, 

Hassan Shamaizadeh and 
Ardalan Sarfaraz. 
While the giant concert 
screens blasted out text 
reading “GOOGOOSH 
/ SHAMAIZADEH / 
SARFARAZ” alongside 
recent pictures of the 
trio, and juxtaposed with 
those from 40+ years ago, 
one couldn’t help but 
feel genuine faith in this 

Though I am an out-
sider, it’s clear that 
she’s a diva in its 
truest form: a mor-

tal human capable of 
melding emotionally 
evocative vocals with a 
universe-given physi-
cal beauty of lightness 
and love to remind all 
of us - the Iranian wom-
en I saw at the concert, 
their daughters and the 
men surrounding them, 
as well as myself and 
the kind American girl-
friend of the sweet Ira-
nian man who knows 
my amazing Persian 
friends - that this is a 
difficult but compas-
sionate world full of 
ups and downs, revolu-
tions and monarchies, 
where art is a course 
of therapy for people 
within their complicat-
ed countries, and even 
for those who are very 
far away from home. 

artistic triangle that had 
been cultivated by these 
three attractive individuals 
over decades together, 
in Iran, and presumably 
elsewhere. I gleaned (from 
eavesdropping on what my 
Iranian companion was 
explaining to his American 
girlfriend) that Mr. 
Sarfaraz was the 

main lyricist and Mr. 
Shamaizadeh the 
songwriter and sometimes 
male vocalist. Mr. 
Shamaizadeh was present 
at the concert and sang his 
own songs for part of the 
set. 
The images on the screen 
spoke for themselves 
and reminded me of 
something else entirely: 
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GOOGOOSH 
girlfriend. The sixth 
person was an upbeat 
I r a n i a n - A m e r i c a n 
Bahá’í woman who 
was in the middle of her 
religion’s fasting period 
and broke the fast with 
me in the dinner that we 
ate together before the 
concert. Ready to make 
the decision easier for 
everyone, I opted to sit 
with the couple I didn’t 
know, and was caught off 
guard - but exceedingly 
pleased - when the Iranian 
gentleman asked me 
and his girlfriend if we 
wanted a drink during the 
show. I jumped out of my 
seat at the opportunity to 
show my own version of 
Persian hospitality and 
got us drinks to enjoy the 

music, just at 
the moment 
G o o g o o s h , 
fi n a l l y , 

entered the stage…
She was more gorgeous 
that I had ever imagined.  
Even though I had known 
I was going to the concert 
for at least one month - 
and had made tentative, 
romantic plans to listen to 
her top 1970s hits while 
taking long walks along 
the water in my coastal 
neighborhood of Bay 
Ridge, Brooklyn - I had 
not managed to listen 
to even one song by this 
artist that I had been 
well aware of for years, 
who, according to my 
Iranian friends, was the 
Madonna of Iran. Or the 
Umm Kulthum, or the 
Lady Gaga, or the Britney 
Spears of Iran - it depends 
who you ask, I guess. I 
justified this mishap as 
an opportunity to fully 
immerse myself in the 
Googoosh of today - here, 
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 After we passed 
through metal 

detectors and found 
ourselves in the ornate 
welcoming lobby of the 
gilded 1920s-constructed 
Beacon Theater, I felt a few 
sets of eyes sizing me, and 
everyone else, up, as we 
walked further inside. 
Behind those eyes were 
well-coiffed women in 
sparkling outfits - some in 
full-length dresses, others 
draped with ornate silken 
scarves, most adorned by 
appropriately-matched 
flashy jewels on the ears, 
necks, and hands - 
speaking with their 
daughters but staring at the 
crowd, or calling over to 
their young male relatives, 

who sported velvet jackets 
that may have been 
purchased in this country 
but seemed more at home 
on the racks of a store in a 
distant, possibly Farsi-
speaking land. 
All of this dialogue was 
being spoken in Farsi, 
after all. When the ladies 
in our group went to the 
bathroom, my Persian 
friend, who had brought 
me to the concert, 
translated a playful line 
spoken by a mother to a 
daughter: “Why would any 
non-Iranian person come 
here tonight?” This elicited 
giggles from myself and 
the other non-Persian 
American female in our 
group. 
We got there early, and 
were inside a highly 
orchestrated venue in New 
York, an already highly 
orchestrated city. In other 

words, it wasn’t quite like 
entering Shahs of Sunset, 
but it was just how I had 
hoped to start a Googoosh 
concert: with a lot of 
feminine attitude. 
Our group made the very 
bold (dare I say bazaari?) 
move of asking for better 
seats, since the ones we 
had booked were in the 
balcony, and we, unlike the 
overwhelming majority 
of the Iranian/Iranian-
American audience, had 
intended to arrive once 
the doors were officially 
opened, at 7:30pm. This 
decision split our six-
person group into two 
groups of three, now in 
orchestra seats. There 
were two couples: my 
Iranian friends (who 
independently knew 
everyone else), and an 
Iranian friend of theirs 
who brought his American 

FROM  
AMERICAN EYES

GOOGOOSH 
She was more gor-
geous that I had 
ever imagined.  
Even though I had 

known I was going to 
the concert for at least 
one month – and had 
made tentative, ro-
mantic plans to listen 
to her top 1970s hits 
while taking long walks 
along the water in my 
coastal neighborhood 
of Bay Ridge, Brooklyn 
-I had not managed to 
listen to even one song 
by this artist that I had 
been well aware of for 
years, who, according 
to my Iranian friends, 
was the Madonna of 
Iran.

R E P O R T

 ZINA  ALDAMLOUJI
GUEST WRITER
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We covered the 
Persian Parade live 
for the first time. 
It’s a parade that 

blocks Madison Avenue 
from 38th street to 
26th street once a 
year where people 
dance in their colorful 
traditional attire. 

But nothing was 
compared to our Nowruz 
Party where we had a 
huge space for ourselves 

that night and our DJ played 
Iranian, Afghan and Tajik 
songs. His selection of 
music, though, made us 
nostalgic! We had a Haft 
Seen table )page 55( and a 
folklore dance performance 
from the north of Iran, Gilan. 
We had a full bar and drinks 
and a big space to dance. 
We only missed a Haft 
Meeva dish )page53( due 
to time restrictions, but we 
will definitely have one next 
year. 

Media Appearance 
NYPC staff appeared on two shows on BuzzFeed to talk about 
Nowruz. Check our website. 

To watch video clips of each event, check our Social Media accounts 
and YouTube channel. 

  Photos by Mixelphotgraphy
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We  had a  blast!

Some countries 
including Iran 
and Afghanistan 
celebrate the exact 

moment of vernal 
equinox.  We were 
lucky this year that it 
was at 12:15 pm which 
is the lunch hour for 
many and a convenient 
time to gather. Still, it 
had to be short since it 
was during the day. So, 
we had one celebration 
for the vernal equinox 
crossing and another 
one for our Nowruz 
Party! 
Khaneh Tekani 
)Khoone Tekooni 
colloquially( means 
“shaking the house!” 
It’s the process of 
cleaning your primary 
location inside out 
and top to bottom a 
couple of weeks prior 
to Spring. We did the 
same at NYPC’s office 
and now have a new 
layout; opening more 
space for our staff, 
books, magazines and 
decor. 

We milked the Nowruz  
celebration at  the NYPC this year! 



     سردبیر: 
روزبه میرابراهیمی

     دبیر تحريريه: 
سولماز شریف

     مدير هنری: 
حمید جواهری

     صفحه آرايی: 
استودیو آبستركت

     بازرگاني و سازمان آگهی ها: 
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نوروز در تاریخ جشن و مراسم های مردم 
آریایی، به ویژه مردم تاجیک، مقام و 
جایگاهی شایسته دارد. جشن نوروز 
در شهر و ناحیه های )شهرستان ها( 
تاجیکستان با رنگ و جال و شیوه های 
خاص برگزار می شود...

 سنت های نوروزی 
در تاجیکستان

14

سوار قطار که می شوم، درهایش بی مقدمه بسته می شوند و مرا مثل یک 
افعی سرکش در خود می بلعد. دلم می ریزد. پنجره های کوچک و همیشه 
بسته واگن های قطار، سقف کوتاه و فضای کم نور...  

 گاه نوشته های
 يک مسافر متروی نیويورک )2( 

24

در قسمت اول این مجموعه مطالب، با هم بخش هایی از دانتوان منهتن را 
قدم زدیم و به خیابان وال استریت رسیدیم. در ادامه این نیویورک گردی 
با من همراه شوید.

با من قدم بزن)2(
26

در را که باز کردم یک نفر با صدایی دورگه خوش آمد گفت. چهره ای کامال 
مردانه اما تُن صدا و حرکات نرم و ریز زنانه اش توجه ام را بیشتر به آنچه 
می گفت جلب کرد. سالن ورودی بیشتر ....

سرد، عريان چالش برانگیز بود!
30

در سال ۱۳۰۰ شمسی، در حالی که چند سال بیشتر به پایان حکومت 
سلسله قاجار باقی نمانده بود، مجله »نشنال جغرافی« آمریکا یک شماره 
کامل خود را به ایران اختصاص داده بود. اف. ال برد شهروندی آمریکایی 
که پنج سال در ایران )احتماال در دبیرستان البرز( درس می داد ...

ايران معاصر و پايتختش 
و روايت فتح قله دماوند،  آلپ ايران

32

Iran’s National Team  
in the World Cup 2018

Nowruz How Most of
Iranian Celebrate 

How People in
 Afghanistan Celebrate Nowruz

Ceremonies in Tajikistan
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GOOGOOSH
FROM  
AMERICAN   EYES

گـوگـوش
  از نگاه
 يک آمـريکايی

چشم های زیادی به ما خیر 
شده بودند و زمانی  که وارد 
می شدیم همه ایستاده 
بودند. آن چشم ها متعلق 
به زنانی بود که لباس های 
براق پوشیده بودند، بعضی  
از آنها در لباس بلند و بعضی  
دیگر با شال های ابریشمی 
و جواهرات زینتی بر روی 
گوش، گردن و دست ها خود 
را تزئین کرده بودند. در حالی  
که با دختران خود حرف 
می زدند، به جمعیت نگاه 
می کردند و با پسران فامیل، 
که کت های اسپرت مخملِی 
ظاهراً خریداری شده  .....

59

04

Golshid Mola is a 
graduate of graphic 
art, management, and 
video communication 
technology from the 
University of  New 
York and Tehran. 
She has contributed 
significantly to the 
introduction and ...
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Alangoo is a 
platform 
for designers

Promoting peace  
through  art and music 

محمد عاقبتی متولد ۱۳۵۴ در مشهد 
است که سال هاست در زمینه آثار 
نمایشی تحصیل و فعالیت می کند. همین 
مسیر حرفه ای او را به آمریکا هم کشاند، 
جایی که چند سالی ...

 قصه ماهی سیاه،
يک جورهايی قصه ی 
خودم هم هست!

 هیچ کس نمی داند 
نهنگ ها چرا خودکشی 
می کنند!

34

19

 در جستجوی صلح 
در میان مرزهای 
جغرافیايی 

10
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Savoring life,  
one  occasion  at  a  time 

E D I T O R I A L

SOLMAZ SHARIF
PRESIDENT OF NYPC

 Spring is a special time of year for 
Persians, as among many other 

peoples like Kurds, Turks and Parsis 
from India. It’s the time that the weather 
gets warmer and the trees bloom. Even if 
it doesn’t happen right then, you have 
hope for a soon approaching happiness 
and beauty. Hope; that magic word! Mix 
it with an uplifting change in the weather, 
dazzling rains that don’t irritate you, the 
blooming trees and flowers and Voilá! 
You have a recipe for cheerfulness. Am I 
over-romanticizing it? You’ll get what 
I’m saying once you start celebrating 
Spring. 

Nowruz is the name of the celebration 
that happens across Asia on the first day 
of spring. There are different spellings 
of the same name based on different 
accents, but Nowruz is the official 
and international name announced by 
UNESCO. You’ll learn more about 
Nowruz among Persians in this issue 
of Persian Life, and hopefully you’ll be 
inspired to celebrate it with us next year. 

For my own sake, I, personally, look for 
an excuse to celebrate life any chance 
I get. Celebrations make me and the 
people around me happy! I am a big 

sucker for Christmas and New Year’s - 
they help me get through the cold, dark 
winter. It’s a wonderful time of the year 
when light and music are everywhere 
and people treat each other better than on 
average days. In many ways, it’s similar 
to Nowruz when there is an excitement 
in the air and people bustle to welcome 
the spring. It’s the change in people’s 
behavior that makes celebrations special. 

The good thing about Nowruz is that 
it’s very ceremonial. There are rituals 
and symbols that excite you to celebrate 
among 300 million other people around 
the world for one universal common 
reason: rebirth, new start, spring! 

We celebrate Holi, Chinese Lunar New 
Year and Sakura Matsuri and it’s very 
easy to celebrate Nowruz. Next year, 
try setting a haft seen table (page 55) 
and remind yourself of the symbolism 
of each item, make a haft meeva dish 
(page 53), buy your favorite new piece 
of clothing and wear it (mine is a yellow 
floral handbag this year), eat, drink, invite 
guests over and dance! That’s really it. 
Wanna go the extra mile? Gift something 
small but uplifting to kids and your loved 
ones or plan to catch up with your friends. 
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