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من از تو مینویسم و
اینکیمیا کم است

محمود معراجی

پویان طباطبایی

با چشم هـای پف کرده ،به سخـتی دکمه یقه پیراهن
سفیدم را جلوی آینه حامم میبندم .از سالن صدای
موسیـقی ایـرانی میاید و مجری برنامه میـگوید که تنها ۶
دقیقه به تحویل سال مانده .پلیورنازک یقه هفت را مرتب
میکنم .پاپیون قرمز را میزنم ،آب را باز میکنم و دستهای خیسم
را به موهایم میکشم .بوی اسپند میپیچد در خانه و همزمان
نگاهم گره میخورد به تصویر خودم در آینه ،به موهای سفید
کنـار گوشم .صدای مبهمی از سالن میآید .بوی اسفند،
مویهای سپید ،لحظه تحویل سـال ،ناگهان پرت میشوم
تهران ،به خانه مادربزرگ.
خانه بزرگ و قدیمی خانواده رهرب ،پر است از شور و شوق.
صدای خندههای بزرگرتها در حال مرتب کردن سالن پذیرایی
خانه و دستورات مادر بزرگ با ان وسواس همیشگی هنگام
چیدن آخرین تزئینات سفره بزرگ هفتسین روی میزحس و
حالی بهاری دارد.
من هم لحظه شامریهایم به پایان رسیده و عاقبت لباس سال
نویی را که  ۲هفته پیش برایم خریدهاند پوشیدهام و زودتر
از همه کنار سفره رنگین مادربزرگ نشستهام و با هیجان به
کاسههای ابی رنگ قدیمی روی میز که پر از شکالتهای
سفید و قهوهاند ،نگاه میکنم .پیراهنی سفید با پاپیون قرمز،
شلوار و بند شلواری مشکی با کفشهای مشکی مردانهای که
هنوز بوی نویی میدهند .یک هفته پیش لباسها را از کمد
اتاق بیرون آورده بودم و پشت در آویزان کرده بودم که در هر
فرصتی نگاهی بهشان بیاندازم.
مادربزرگ میآید کنارم مینشیند و یواشکی یک شکالت در
دستم میگذارد .به مادربزرگ نگاهی میکنم ،لبخندی میزند،
رسش را میچرخاند به سمت میز و با کربیت شمعها را یکی
یکی روشن میکند .بوی ماهی و برنج دودی خانه را پر کرده
و کمکم به زمان سال تحویل نزدیک میشویم .گوینده رادیو
دعای سال تحویل را میخواند و حاال همه دور میز نشستهایم.
بزرگرتها چشمهایشان را بسته اند و با خودشان خلوت کرده
اند .من نگاهم به قرآن قدیمی روی میز است که همیشه  ،بعد
از تحویل سال ،مادربزرگ ان را برمیدارد و از الی آن به همه،
اسکناسهای نو ،عیدی میدهد .شامرش معکوس رشوع میشود
و من هم آهسته همراه میشوم.
...
با صدای هلیا به خودم میایم ۲۰ ،سال بعد از ان تاریخ ،نه از
ان حال و هوای نوروز کودکی خربیست و نه از مادربزرگ و آن
خانواده بزرگ .حاال کیلومرتها دورتر از خانه پدری ،در شهر
تورنتو من ماندهام و هلیا و یک دنیا خاطره .به سالن میروم و
دور سفره هفتسین میشینیم .دو تا سگهای کوچولیامن هم
میاند کنارما .به خانواده  ۴نفره خودمان خیره میشوم .گوینده
دعای سال نو را میخواند:
ای تغییر دهنده دلها و دیدهها؛ ای مدبر شب و روز؛ ای
گرداننده سال و حالتها؛ بگردان حال ما را به نیکوترین حالها.
و شامرش معکوس رشوع میشود .چشمهایم را میبندم .برای
همه سالمتی و آرامش آرزو میکنم .دوباره هامن حس و شور
سال نو در وجودم میریزد .هامن دوباره نو شدن ،بهار شدن،
شکفنت .لبخند میشوم و رضایت خاطری درونم جاری میشود.
احساس خوشبختی میکنم و گوینده سال نو را تربیک میگوید.
چشمهایم را آهسته باز میکنم و به خانواده کوچک خودمان
نگاهی میکنم .قران وسط سفره را برمیدارم ،بازش میکنم.
اسکناسهای نو را به سمت هلیا میگیرم و زیر لب زمزمه میکنم:
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بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک

شاخههای شسته ،باران خورده ،پاک
آسامن آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید

عطر نرگس ،رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خوش به حال چشمهها و دشتها

خوش به حال دانهها و سبزهها

خوش به حال غنچههای نیمهباز

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که میباید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

خوش به حال دخرت میخک که میخندد به ناز

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

خوش به حال آفتاب

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

خوش به حال جام لربیز از رشاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

خلوت گرم کبوترهای مست

ای دل من گرچه در این روزگار

هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

خوش به حال روزگار

باده رنگین منیبینی به جام

فریدون مشیری

نرم نرمک میرسد اینک بهار

جامه رنگین منیپوشی به کام
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جادوی عدد ۱۸یا شب عید است و یار از من چغندرپخته میخواهد
داستان دنبالهدار مهاجران  -قسمت سوم

علی رنجیپور
عدد  ۱۸در زندگی محمد عربی ،عدد مهمی است .او روز  ۱۸آذر سال
 ۱۳۵۸به دنیا آمده بود .خانهشان پالک  ۱۶خیابان بیستم یوسفآباد
بود که وسط این دو به طرز غریبی عدد  ۱۸بود .جمع  ۳شامره از اعداد
تلفن خانهشان  ۱۸میشد .در دوران دانشجویی در زنجان زندگی میکرد که
پیشرقم کد تلفنش  ۰۲۴بود که منهای  ۶هامن عدد طالیی بود .عددی که
نه محمد دست از رسش برمیداشت و نه او دست از رس محمد .از یوسفآباد تا
ریچموندهیل .تا خانه شامره  ۱۱۱۸خیابان شانزدهم ( ،)۱۸-۲در همسایگی
آقا فریدون در راست و کریستوفر در چپ .هامن کریستوفری که بعد از آشنایی
با محمد و هامیون حسابی به فرهنگ ایران عالقهمند شده ،آن قدر که گوشت
و مرغش را هم از سوپر ایرانی میخرد و حتی عیدها سفره هفتسین میاندازد.
هامن کریستوفر که قبال برایتان گفته بودم یک بار توی بحث همیشگی محمد
و هامیون پشت هامیون را گرفته بود که گوشت گوسفند سوپر زمانی بهرت از
پارسیان است و… آه ،ببخشید ،هنوز قصهاش را نگفتهام .آن را هم خواهم گفت.
صحبت محمد عربی بود یا صحبت  .۱۸عدد رسنوشت .هامن شامرهای که در
متام نقاط عطف زندگی محمد ردی از آن وجود داشت .عدد آن روز کذایی که
برای اولین بار پایش را از ایران بیرون گذاشت و عدد هامن روز عزیزی که کیس
پناهندگیاش تایید شد .عدد روزی که ویزایش آمد .عدد روزی که پایش به اینجا
باز شد .پایش که نه بختش باز شد.
امروز ۱۸ ،مارچ  )۲۰۱۸-۱( ۲۰۱۷است .مصادف با  )۱۸+۱۰( ۲۸اسفند
 ۸ ،۹۶سال بعد از اولین روزی که متوجه شد ،قسمتش را توی ظرفی به شکل
 ،۱۸قالب گرفتهاند .آن روز هجدهم مارس  ،)۲*۹=۱۸( ۲۰۰۹یا به عبارتی ۲۷

( )۱۸+۹اسفند  ۱۳۸۸است .از هر طرف که آن را کم کنی یا زیاد باز هم به
عدد رسنوشت میرسد :با یک عصای بلند و دروازهای باز مثل برج میدان آزادی که
ناگزیر باید از زیرش رد شد.
دو روز مانده به عید بود .اما دریغ از نشانهای از بهار .آنچه بود همه محمد بود و
برف بود سلیامن بود و کوه .کوههای کلهقندی همه شکل قیف برعکس ،عین ۸
و کاک سلیامن بلندقد مثل یک .محمد وقتی قصهاش را برای من تعریف میکرد
این نقاشی را توی ایلسرتیتور کشید تا متوجه شوم چطور یک باره تصویر  ۱۸را
در یکی از سخترتین روزهای زندگیاش کشف کرده .من هم عینا آن نقاشی را
اینجا با شام به اشرتاک گذاشتم.

آن روز  ۲۷اسفند  ۱۳۸۸بود یا هامن  ۱۸مارچ .درست  ۳هفته بعد از آنکه
اشتباهی توی یکی از شلوغیهای  ۸۸بازداشتش کرده و  ۱۸روز بعد آزادش
کرده بودند .چهار ماه و  ۱۰روز بعد از دوازدهمین سالگرد بازی ایران و اسرتالیا
که واقعا معلوم نیست چرا همیشه برای محمد مثل مبداء تاریخ است .مثل
دوم خرداد  ۷۶نه به خاطر آنکه اصالحات و سیدمحمدخامتی در آن روز برنده
انتخابات شدند ،بلکه به خاطر آنکه قهرمان قصه ما در آن روز در یک جای
اشتباهی به جای یک نفر اشتباهی کتک مفصلی نوش جان کرد .دقت کنید

چگونه با هوای تورنتو کنار بیاییم
"ممکن است در راه از این طرف خیابان به آن طرف خیابان یخ بزنی،".
"مواقعی می شود که اعالم میکنند برای یک هفته از خانه بیرون نروید و
گرنه قلبتان در اثر رسما از کار میافتد" ،".دستهایت طوری یخ میزند که حتی
منیتوانی کلید در خانه ات را از توی کیف بیرون بیاوری".
اینها از جمله صدها عبارات وحشت آوری بود که وقتی داشتم به تورنتو میآمدم
دوستان عزیز از من دریغ نکردند .من ،یک آدم رسمایی که همیشه از زمستان
بیزار بودم و از رسمای زمستان تهران که االن میفهمم اصال رسمایی نبوده
مینالیدم با این حرف ها راهی تورنتو و به قول ِ بعضیها "شهر یخی" شدم ،آن
هم در ماه فوریه که رسدترین ماه زمستان این جاست.
امسال قرار است سومین زمستان را هم در تورنتو بگذارنم  .نه تنها هنوز زندهام و
وسط هیچ خیابانی یخ نزدهام بلکه با تعجب دوستان و اطرافیان به خوبی توانستم
با هوای تورنتو کنار بیایم.
راستش را بخواهید هیچ جا تهران خودمان منی شود .در تهران  4فصل را داریم
ومهم تر از همه ،تغییرات عجیب و غریب هوایی نداریم 3 .ماه بهار است با لباس
های خودش و  3ماه زمستان است با شالگردن و پالتو 3 ،ماه تابستان است و  3ماه
پاییز .هوای طبیعی تهران را هیچ جا ندارد حتی کالیفرنیا منهای البته آلودگیاش.

در کالیفرنیا مواقعی میشود که  4فصل را در یک روز میبینید .صبح پاییز است،
ظهر به قدری گرم است که مجبور میشوی لباس عوضکنی و صندل بپوشی ،عرص
مثل اوایل بهار است و هوس یک ژاکت میکنی و شب هم کاپشن میپوشی.
این ها را مینویسم تا شاید بتواند به افرادی که سالهاست در تورنتو زندگی
میکنند و  8ماه سال را غر میزنند و همچنین به کسانی که قرار است برای بار
اول در زمستان به شهر زیبای تورنتو پا بگذارند کمک کند.
-1استفاده از دستکش  ،کاله و شال گردن الزامی است .مخصوصاً کاله ،وقتی
گوشهایتان پوشیده باشد باد تورنتو هر چقدر هم که رسیع و مرگ بار باشد
منیتواند شام را از پا در بیاورد.
-2حتام به همهی فرمایشات وحشت آور اطرافیان در باب رسمای تورنتو گوش
کنید .ممکن است در بین کسانی که ساعت ها در باب هوای تورنتو سخن
میرانند با کسانی مواجه شوید که اصال تا به حال به کانادا سفرنکردهاند ولی
اشکال ندارد متام حرف ها را گوش کنید و سعی کنید باور کنید .آن وقت زمانی
که به تورنتو میآئید میبینید که آن قدر ها هم ،بد نیست .مطمنئ باشید خیلی
بهرت از عکس ماجراست .مثل وقتی که همه عامل و آدم از فیلمی تعریف کردهاند
و شام میروید تا بعد از مدت ها باالخره با شاهکاری جید روبه رو شوید ولی

جمع  ۲و  ۳و  ۷و  ۶میشود  ...۱۸هامن  ۱۸مرموز ،هامن عدد رسنوشت!
از آن به بعد  ۱۸۰روز طول کشید تا کیس محمد تایید شد .یک سال و ۱۸
روز بعد ویزایش را گرفت .و دقیقا  ۱۸روز بعدش وارد تورنتو شد؛ هجدهمین
شهر ارزشمند جهان! من البته هر چه جستوجو کردم چیزی دستگیرم نشد که
در کدام رنکینگ تورنتو را در ردیف هجدهم گذاشتهاند .هر چه شنیده بودم
همیشه تورنتو جزو  ۵یا  ۱۰تای صدرنشین بود .اما محمد ارصار داشت که شهر
جدیدش ،نه اول که هجدهم است .چرا که در منطق و ریاضیات او  ۱۸مقدم بر
یک بود و باالتر.
محمد خودش را و رسنوشت و تقدیرش را ،دوستانش را و خانهاش را در این
شهر و در میان اعداد رسگردان پیدا کرده بود .همسایههای عزیزش را .فری و
کریستوفر را که هفته پیش با هم کلی توی تیرگان -یا هامن نوروزگان -صفا کرده
بودند .بازارچههای نوروزی را با هم جارو کرده و توی آالچیق رسپوشیده خانه
محمد ،با هم هفتسین چیده بودند ،تا ساعت  ۶و  )۱۸+۱۰( ۲۸دقیقه دوشنبه
صبح ،سال نو را با هم تحویل کنند .البته با حضور هیجانانگیز مهامن ویژهای که
از امسال به جمعشان اضافه شده بود.
تا یادم نرفته بگویم ۱۸ ،روز پیش محمد توی یک مهامنی در طبقه هجدهم
ساختامن شامره  ۱۸هریسون گاردن (از آپارمتانهای معروف حوالی شپرد و
یانگ) با خانم جوانی آشنا شد که مثل محمد زندگیاش روی مدار یک عدد
میچرخید .گیرم که عدد او نه  ،۱۸بلکه  ۱۱بود .چه اهمیتی دارد؟ او کسی بود
که به چشم محمد با بقیه فرق داشت .یکی که رصفنظر از مبداء زمان ،در سال
و روز و ساعت هجدهم ،در طبقه هجدهم ساختامن هجدهم ،ظاهر شده بود تا
زندگی محمد را رنگآمیزی کند.
پسفردا اولین سال تحویل مشرتک محمد عربی و الی جان است با هم ،به اتفاق
دوستان در آالچیق رسپوشیده و باصفای خانه شامره  ۱۱۱۸خیابان شانزدهم.
محمدآقا ،الی خانم انشاءالله  ۱۱۸سال به خوشی و عیدمبارکی...

طناز تقی زاده
فیلم هر چقدر هم که خوب باشد شام را که هفته ها در باب خوبی فیلم حرف
شنیدهاید راضی منیکند.
-3مهم ترین نکته استفاده از قدرت تلقین است.

شاید فکر کنید مبالغه است ولی به این نتیجه رسیدهام که انسان موجودیست
بسیار قوی .توانایی هر کاری را دارد  .مغز انسان مثل کامپیوتر قابل برنامهریزی
است و قابلیت تغییر دارد .باور کنید راست میگویم  .امتحان کنید.

از هامن روز اولی که وارد تورنتو شدم با دیدن برف ذوق کردم .تالش کردم
عالقهام به لباس های زمستانی بیشرت باشد تا به لباسهای تابستانی.
منظرههای زیادی از اطراف کانادا را که پوشیده در برف بود ،دیدهام و با خودم
گفتهام قرار است این جا زندگی کنم .دو راه دارم .یا مثل نود درصد آدمها که در
جاهای رسدسیر زندگی میکنند غر بزنم و با دیدن پیش بینی وضع هوا زانوی
غم در بغل بگیرم  ،یا این که مثل بچه آدمیزاد این هشت ماه را هم زندگی کنم
و از زندگی لذت بربم .منیدانید چه قدر کیف دارد وقتی پشت پنجره نشستهاید
و قهوه میخورید و برف را متاشا میکنید .منیدانید چه لذتی دارد وقتی که با
کاله و شال گردن توی خیابانهای برفی تورنتو قدم میزنید .و منیدانید چه
لذتی دارد وقتی که به شهری که در آن زندگی میکنید عشق بورزید چه در
رسمای زیر صفر ،چه در تابستان مرطوب و نیمه رشجیاش.

۴

 ۲فروردین ۱۳۹۶

مجید موثقی ،منتقد

د
اسكاري كه در وقت اضافه به ايران رسي 

داد
ی ا“دونالد” اسكا ِر“توني” را به “اصغر” 
اين روزها اما و اگرهای زيادی در ارتباط با آخرين
مراسم اسكار شنيده میشود" ،اسكار به دستانی"كه
با دست خالی به خانه بازگشتند .دراین دوره اشتباهاتی
هنگام اهدای جوایز صورت گرفت که باعث جنجال زیادی
در رسانهها شد و منجر به عزل چند نفراز برگزارکنندهگان
مراسم نیز شد.این تنها اشتباه این مراسم نبود ،عکسی از
"جین چپمن" تهیه کننده سینام در قسمت درگذشتگان
مراسم به روی پرده رفت و این در حالیست که او هنوز
زنده و در قید حیات است .دونالد ترامپ که این روزها نُقل
هرمحفل و رویدادی است در اسکار نیز بازیچهی مراسم
قرار گرفت ،البته جنگ او با هاليوود در ساليان اخري از
توييرتهایش آشكار بود .طرفداران او امسال متاشای مراسم
را تحریم و تلويزيونهايشان را خاموش كردند .ترامپ نیز
به همراه بانو ميزبان فرمانداران رسارس آمريكا شد و از این
طریق اعرتاض خود را بیشرت علنی کرد.
اسکار امسال با دعواهای جمهوریخواهها و دموكراتها
همزمان شد ،ترامپ سوت پایان بازی را برای ایران کشید.اما
بازی به وقت اضافه كشيد و ایران گل طالیی را با دست وارد
دروازه حریف کرد و برنده اسكار شد .در واقع دونالد ،اسكا ِر
"توين" را دو دستی به "اصغر" تقديم كرد .با اينكه اسکا ِر ایران،
مثل گل مارادونا مشکوک وارد دروازه شد اما دل خيلیها را
كرد.
شاد كرد و داوران را منیشود برای اين تصميم توبيخ 
پنج سال پيش نيز در دوره رئيس جمهوری اوباما آکادمی
اسکار روی خويش به سينامي ايران نشان داد ،اما ايندفعه
برای رفتار نژادپرستانه ترامپ ،خط و نشان کشید و جايزه را

به غايبان ايرانی اهدا كرد .در واقع شانس برنده شدن فروشنده
نسبت به فيلم موفق "تونی اردمن" که برنده متام جوایز مهم
سینامی در سال گذشته شده بود ،كمرت بود ،اگر ايران در
ليست تحريم جديد آمريكا قرار منیگرفت ،اسكار بیشك
به فيلم خريه كننده "توين اردمن" میبایست میرسيد.
البته "مارِن آده" كارگردان فيلم مذكور با عکسالعمل
حرفهای گفت "حامیت از يك تفکر بيش از حامیت از یک
فیلم ارزش دارد" که نشانده فروتنی اوست ،اما خارج
از متام اين بازیهای سياسی نام ايران در اسكار برای
سومني بار شنيده شد و دومني باري است كه ايران برنده
اين جايزه مي شود البته توسط يك نفر و اين هم ركوردی
براي سينامی ايران بويژه فرهادی است كه در كنار بزرگاين
چون "فدریکو فلينی ،اینگامر برگمن و ویتوریو دسیکا" قرار
گرفت که هر کدام بیش از یک بار اسکار گرفتهاند.
امسال رقبای ايران برای گرفنت اسكار بهرتين فيلم خارجی
آملان ،دامنارك ،سوئد و اسرتاليا بودند" .تونی اردمن"
كه میتوان آنرا فيلم تاثري گذار سالهای اخري نام برد
توسط فيلمساز جوان آملاين "مارن آده" كارگردانی شد.
فيلمنامهای که داستانی غافلگريكننده دارد و از بازیهایی
درخشان و موقعيت هايی غري قابل پيشبينی در روايت
برخوردار است.یک كمدی فكورانه كه در زير منت خود،
مردمی كه در نظم و رفا ِه زندگیِ اروپایی غرق شدهاند
را نقد میكند .چالش شخصيت خيالی"تونی اردمن" با
دخرتش و با بازی در بازیهای استادانه پدر با دخرت و قهر
و آشتیهای آنها ،اين فيلم را به اثري درخشان و مانگار

تبديل كرده است .سینامی آملان  ١٩بار کاندید جایزه
اسکار میشود که سه بار برنده آن میشود.
فيلم" رسزمین مني" كه با نام "زير شــن" نيز معروف
است ،فيلم درخشــانی به کارگردانی"مارتین زاندولیت" از
دامنارك بود كه نگاهي نو و موشــکافانه به مثرات جنگ
ني پريوز حاال رفتاری ســنگدالنه با
جهانی دوم دارد.متفق ِ
آملانیهای شكســت خورده دارند و نوجوانان آملانی را
بــراي جربان خــران به بيگاری میگريند تا منيهای بی
شــاري كه ارتش آملان در ســواحل غربی دامنارك زيرماسه
ها كرده اســت را خنثی كنند ،عمل برانگيزنده درام زمانی
شــكل مي گريد كه آنها تدريجا در جريان خنثي ســازی مني
ها تلف میشــوند .ناظر اين گروه ســيزده نفره نيز برخوردی
بــی رحامنه بــا اين نوجوانان دارد اما مرگ تدریجی آنها
او را دچــار پارادوكـ ِ
ـس عميقی میكند و تصمیم میگیرد
چهار نفری که زنده مانده اند را از چنگال مرگ رها ســازد
تا از مرز آملان به خانه هایشــان بازگردند .بازیهای خوب
و دكوپاژ هوشــمندانه كارگردان ،مخصوصا در صحنه های
خنثیســازی مین ها با صداگذاری فوق العاده تعليق
خوبی به فيلم داده اســت .اینرست هایی از دســت و مین
کــه با هر خطایــی جهنمی از آتش برپا می گردد ،نفس را
در ســينه متاشــاچی حبس می كند .سختی و نو بودن اين
فيلــم كــه مي تواند به نحوی يك فيلم ضد ترامپی به حســاب
آيد از قوام بيشــری نســبت به فيلم فرهادی برخوردار بود.
ســینامی دامنارك  ١٢بار کاندید جایزه اســکار می شود که
ســه بار برنده آن می شود.

رقيب ديگر فيلمی کمدی "مردی به نام اوه " به کارگردانی
"هانس هومل" از سوئد بود.موضوع فیلم چالش پريمردی
سختگري با خودكشی است.بیکاری و تنهایی او بعد از
مرگ همرسش او را بسيارعصبی و تندخو كرده است .او با
همسايگان و مردم كوچه و خيابان مشكل دارد و برای پایان
دادن به متام اين ماجراها خودکشی را تنها راه حل ممکن
می داند.احياي او توسط زنی به نام پروانه که در همسایه
گی او قرار دارد نكته قابل تأمل فيلم است.اين زن ایرانی
که خود پا به ماه است با عاطفهای رشقی اين پريمرد عبوس
را تدریجا در برابر مشکالت بردبار می سازد.بازي ها از
حس و حال خويب برخوردار است با اين حال فيلم نسبت به
فروشنده از امتياز ويژه اي برخوردار نيست .سینامی سوئد
 ١٥بار کاندید جایزه اسکار می شود که "اینگامر برگمن"
فیلمساز فقید برای فیلمهای "چشمه باکره ،همچون در یک
آیینه و فانی و الکساندار" برنده این جایزه می شود.
تانتا فیلم بی نظیری از اسرتالیا به کارگردانی "مارتین
باتلر و بنتلی دین" بود که سوژه آن شكسته شدن رسم
دیرینه ازدواج در قبیله مرتوکي با حضور آدم هايي بدوي در
اقيانوس آرام است.فیلمی با زیرمتنی مدرن که دوعاشق و
معشوق را نشان می دهد که به سنت ها پشت پا می زنند
و برخالف تصمیم رسان قبیله به ارتباطی پنهانی با هم
مشغول می شوند و به همین خاطر پا به فرار گذاشته و در
تنهایی و عزلت در کنار آتشفشان غران جزیره با خوردن
قار سمی جان می سپارند.تاثیر این فاجعه منجر به صلح
و ثبات بین مردمان این جزایر می شود و از سال ١٩٨٧
قبایل تانتا ازدواج عاشقانه را تبدیل به یکی از رسوم خود
میکنند .اسرتالیا بااین فیلم برای اولین بار نامزد اسکار می
شود .فیلم خوش ساختی که جایزه بهرتین فیلمربداری در
جشنواره ونیز را در کارنامه دارد.کار با نابازیگران و فضاسازی
در جزیره ای مرتوک که ساکنان آن هامن بازیگران فیلم
هستند به سادگی صورت نگرفته است و از این نظر فیلم
تبدیل به یک مستند داستانیِ مردم شناسانه شده است.
آتشفشان در روایت و وصل سکانسهای فیلم نقش مهمی
دارد و صلح طلبی این مردم که هنوز در این دنیای مدرن
در کنار ما زندگی می کنند ،تلنگرعمیقی به مخاطب
امروزی می زند که این روزها برده تکنولوژی شده است.
اسکار امسال از حوايش و نکات عجیب و غریب مصون
نبوده است شايد ييك از داليل آن ظهور سیاستهای
شتابزده در رویدادهای گوناگون جهان امروز است و اسکار
نیز چون جشنواره های دیگر تحت الشعاع همین حوادث
بوده است .اما خارج از متام این بازی ها که تاریخ مرصف
دارند ،محصوالت باغ هالیوود دیگر ارگانیک نیستند و از
طراوت و پویایی گذشته برخوردار نیستند .توجه به فيلم
متوسطی چون "الال لند" نشانده آن است كه درخت راش
سينامی آمريكا شاه ميوههایش نارس شده اند.

ده نکته در مورد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان

مصطفی عزیزی

دومین جایزهی اسکار بهرتین فیلم خارجی زبان به زبان
فارسی و ایران تعلق گرفت برای «فروشنده» فیلم دیگری
از اصغر فرهادی .مانند چند سال پیش پس از آن که
«جدایی نادر از سیمین» نخستین جایزهی اسکار بهرتین
فیلم خارجی زبان را برای ایران به ارمغان آورد اینبار نیز
موافقان و مخالفان بسیاری نسبت به آن واکنش نشان
دادند اما از روی نوشتههای هر دو گروه میشد حدس زد که
شناخت زیادی نسبت به این جایزهی ویژهی اسکار و تفاوت
ماهوی آن با اکرث جشنوارههای سینامیی وجود ندارد.
برای مثال اکرث اشخاص تصور میکنند این جایزه به اصغر
فرهادی به عنوان کارگردان داده شده است اما حقیقت چیز
دیگریست در این یادداشت کوتاه بهطور فرشده «جایزه
اسکار بهرتین فیلم خارجی زبان» ترشیح میشود و در مورد
ارسال فیلم برای اسکار از طرف ایران هم مطالبی گفته
خواهدشد.
 .۱جایزهی اسکار ویژهی فیلمهای انگلیسی زبان و بهویژه
فیلمهای آمریکایی و هالیوودی ست.
 .۲از  )۱۹۵۶( ۱۳۳۴یعنی حدود  ۲۷سال پس از اولین
جایزهی اسکار در  )۱۹۲۷( ۱۳۰۷یک جایزه به عنوان
فیلم غیرانگلیسی زبان به جوایز اسکار اضافه شد.
 .۳فیلم خارجی باید حداقل به مدت هفت روز در کشوری
که آن فیلم از آنجا میآید در سینامی تجاری با فروش بلیط
اکران شده باشد .عمدهی گفتوگوهای آن باید به زبانی
غیر از انگلیسی باشد و در شبکههای اینرتنتی و تلویزیونی
پخش نشده باشد.
 .۴از هر کشور تنها یک فیلم میتواند به کمیتهی اسکار
معرفی شــود .نام هیاتی کــه فیلم را انتخاب میکنند هم
باید به آکادمی اعالم شــود.

تهیهکننده و نویسنده

 .۸تا کنون از ایران  ۲۲فیلم به اکادمی ارسال شده است.
از این میان سه فیلم در اسکار پذیرفته شدهاند و دو فیلم
برندهی جایزهی شده اند.
 .۹اولین فیلم ایرانی که به اسکار فرستاده شد فیلم «دایره
مینا» اثر داریوش مهرجویی ست که در )۱۹۷۷( ۱۳۵۵
به آکادمی معرفی شد و پس از انقالب برای سالها هیچ
فیلمی ارسال نشد تا این که در  )۱۹۹۴( ۱۳۷۳فیلم «زیر
درختان زیتون» عباس کیارستمی به اسکار ارسال شد اما
اولین فیلم ایرانی که نامزد دریافت جایزه در اسکار شد فیلم
«بچههای آسامن» مجید مجیدی بود که در ( )۱۹۹۸نامزد
شد اما برندهی جایزهیی نشد.

 .۵زبان نقش مهمی در این جایزه دارد .تا )۲۰۰۶( ۱۳۸۴
زبان فیلم باید با زبان رسمی کشور ارسال کننده همخوانی
میداشت اما از این سال به بعد این قانون برداشته شد .هر
چند پیش از آن کانادا فیلم به زبان هندی ارسال کرده بود
و پذیرفته شده بود که استثنا محسوب میشد.
 .۶پنج فیلم توسط بخش زبانهای خارجی آکادمی از میان
فیلمهایی که به دست این بخش میرسد انتخاب میشود و
این پنج فیلم با زیرنویس انگلیسی به اعضای فعال آکادمی
معرفی میشوند تا در سالن سینام ببیند و رای خود را
بدهند .کسانی که نسخهی دیجیتال یا به شیوههای دیگر
فیلم را ببینند رایشان قابل قبول نیست .در عمل تعداد
زیادی از اعضای آکادمی موفق به دیدن و رای دادن به
ن خارجی منیشوند .از  )۲۰۰۶( ۱۳۸۴فهرست
فیلم زبا 
کوتاهی از  ۹فیلم که توسط بخش زبانهای خارجی آکادمی
انتخاب شدهاند به هیات  ۳۰نفره منتخب آکادمی داده

میشود تا آنها پنج نامزد را انتخاب کنند و مرحله بعدی طبق
گذشته ادامه پیدا کند.
 .۷برخالف جایزهی اســکار بهرتین فیلم که به تهیه-
کنندهگان فیلم اهدا میشــود .جایزهی اســکار بهرتین فیلم
خارجی زبان به شــخص خاصی اهدا منیشــود و متعلق
به کشــوری اســت که آن فیلم از طرف آن کشور معرفی
شــده است .در بیشــر سالها کسی که برای دریافت جایزه
توســط آکادمی در نظر گرفته میشــود کارگردان فیلم است
امــا در برخی مــوارد تهیهکننده جایزه را دریافت کرده
اســت .تا  )۲۰۱۴( ۱۳۹۲تنها نام فیلم و کشــور سازنده
بر روی تندیس اســکار حک میشــد اما پس از این سال نام
کارگردان یا دریافت کننده نیز درج میشــود .برای همین
تندیس اســکار آقای فرهادی برای فیلم «جدایی نادر از
ســیمین» فاقد نام ایشــان است و تنها نام ایران قید شده
اســت اما در تندیس «فروشــنده» نام ایشان هم آمده است.

 .۱۰در ایران بنیاد فارابی مسئول انتخاب و معرفی فیلم
به اسکار است و در سال گذشته با همکاری خانهی سینام
هیأت معرفی فیلم ایرانی به آکادمی علوم و هرنهای
سینامیی آمریکا تشکیل شد اعضای این هیات عبارت
بودند از گروهی پوران درخشنده (کارگردان) ،محمد
بزرگنیا (کارگردان) ،محمد حیدری (دبیر جشنواره فیلم
فجر) ،سعید عقیقی (فیلمنامهنویس و منتقد سینامیی)،
امیرحسین علمالهدی (دبیرشورای سیاستگذاری سینامی
هرن و تجربه) ،شهرام مکری (کارگردان) ،تورج منصوری
(مدیر فیلمربداری) ،اکرب نبوی (تهیهکننده و منتقد
سینامیی) و امیر اسفندیاری (معاون بین امللل بنیاد
سینامیی فارابی) با حضور علیرضا تابش ،مدیر عامل بنیاد
سینامیی فارابی و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه
سینام تشکیل جلسه میدادند و طی چند مرحله فیلمهایی
را انتخاب و رسانجام با حذف فیلم «ابد و یک روز» به دلیل
سیاهمنایی فیلم «فروشنده» به آکادمی علوم سینامیی
آمریکا ،اسکار ،معرفی شد.
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نوشته ای در باره فیلم منچستر کنار دریا ساخته کنث لونرگان

فرهاد آهی ،کارگردان
زمستان و دریا و هوای ابری و آسامنی که بیاندازه
به زمین نزدیک است .اینها عنارص کلیدی درامی
هستند که برای بیان داستانی به نهایت پیچیده از روح
متالطم انسان طراحی شده است .از ابتدا تا انتهای فیلم
هرگز تابش آفتاب ،به فضای یخ زده فیلم گرمایی منی
بخشد .انگار که میخواهد این بغض را تا ابد با خود داشته
باشیم .شخصیت ها رسگشته و نامطمنئ با حوادث برخورد
میکنند .قهرمانی وجود ندارد و همه در تردید رس میکنند.
شخصیت اصلی داستان لی چندلر با "بازی کیسی افلک"
کارگری ساده و شکست خورده است که آرزوهایش را زیر
بار زندگی روزمره دفن کرده است .ازدواج ناموفقی داشته
که حال روحی اش را دگرگون کرده و از وی آدمی مردد
و گوشهگیر ساخته است .در حالی که زندگی خود را در
شهری دور از زادگاهش به کارگری میگذراند ،خرب مرگ
غافلگیرکننده برادر بزرگش را دریافت می کند .او اکنون
باید به زادگاهش برگردد تا رسپرستی "پاتریک" پرس نوجوان
برادرش را به عهده بگیرد و ناگهان نقش پدر را بازی کند.
خب این یک رشوع عالی برای درامی گفتگو محور است.
از نظر داستان گویی شام فقط دو محل دور از هم الزم
دارید و یک سفر تا در جریان گفتگوها موقعیت را تثبیت و
بین شخصیت های اصلی داستان تضاد و کشمکش ایجاد
کنید .خیلی ساده است ،مگر نه؟
این دقیقا هامن جایی است که منچسرت کنار دریا
غافلگیرمان می کند .لونرگان از رشوع قدرمتند داستانش
برای بیان یکی از پیچیده ترین موضوعات انسانی استفاده
می کند .رسپرستی یا به عبارت دیگر پدر بودن ،به زعم
یونگ ،یکی از چهارصورت مثالی ازلی و ابدی است که
همواره در داستان ها مورد استفاده قرار گرفته است.
مترین پدری کردن توسط لی چندلر بقیه بار قصه را به
دوش میکشد .او که پیش از ترک شهرش با پاتریک رابطه
نزدیکی داشته اکنون باید در نقشی متفاوت خود را به او
ثابت کند و جایگاهی تازه بیابد .در مقابل پاتریک همزمان
با درک مفهوم مرگ پدرش باید با موقعیت تازه عمویش
کنار بیاید .این رویارویی از انکار وضعیت تازه آغاز میشود.
هر دو طرف سعی می کنند از پذیرفنت نقش تازهشان
فرار کنند .وقتی ناکام می شوند رو به تقابل می آورند و
در نهایت هنگامی که نتایج فاجعه بار تقابل را با پوست
و استخوان خود ملس می کنند ،به تفاهم می رسند .در

این میان شخصیت های دیگری هم هستند که داستانک
های خود را به ماجرای اصلی پیوند می زنند .مثل "رندی"
همرس سابق لی "با بازی میشل ویلیامز" که علی رغم متایل
گریزناپذیرش در ایجاد رابطه مجدد با او مردد است .و نیز
جو چندلر ،برادر فوت کرده لی "با بازی کایل چندلر" که
تنها در فالش بک ها دیده می شود و حضوری شبح گونه
و تا حدی مثالی دارد .یا السی همرس جو " با بازی گرچن
مول " که رفتار نامتعادل و غیر قابل پیش بینی اش از
وی شخصیتی متفاوت و پیچیده ساخته است .با اینحال
داستان حول محور دو شخصیت اصلی یعنی لی و پاتریک
پیش می رود و از آنجایی که لی در این میان نقش تعیین
کننده تری دارد ،اصلی ترین دل مشغولی او بعد از ایفای
نقش پدر ،درک رابطه اش با رندی است .آنها تاریخچهای
با هم دارند که مانعی برای وصل مجدد است .بنابراین
الزم است پیش از هر بازگشتی به یگدیگر تکلیف گذشته
را روشن کنند و این خود بر تردیدهایشان می افزاید.
تردیدهایی که تا پایان داستان برقرار می ماند .اگرچه
ظاهرا راهی روشن به آینده باز کرده اند.
شــخصیت لی چندلر ،از آن دســت آدم هایی اســت که هر
روز میبینیــم و از کنارشــان مــی گذریم بدون اینکه به

رنج و گرفتاریشــان بیاندیشــیم .آدم هایی با لباس های
کارگری که قهوه هایشــان را از نزدیکرتین کافی شــاپ
زنجیره ای میگیرند ،ســوار وانت بارهایشــان می شــوند و با
چشــانی خیره به جاده دور می شــوند .نه مبدا حرکتشــان
را مــی دانیــم و نه مقصدشــان را .فقط در هامن محدوده
ای کــه در قــاب تصویر ما قرار می گیرند دیده می شــوند.
گاهی بر باالی بام دیده می شــوند و گاهی مشــغول
قطــع تنــه درختی فروافتاده بر خیابان .گاه پشــت فرمان
برفروبهــای ســنگین و زمانی دیگر بــا تابلوی احتیاط و
توقــف ،رفــت و آمد را از کنار عملیات راه ســازی کنرتل می
کننــد .همیــن آدم ها وقتی در موقعیــت لی قرار می گیرند
از شــایلی گذرا به انســانهایی با پوســت خون نبدیل
می شــوند .حاال می خواهیم بیشــر درباره شــان بدانیم.
ببینیم که در مدرســه پاتریک چطور مســائل درســی و
آینــده او را پــی گیری می کنند .وقتی پاتریک با دوســت
دخــرش مشــکل پیدا می کند لــی چطور به کمک او می
آیــد و بــرای حضور وی در تیم هاکی مدرســه چه تصمیمی
مــی گیــرد .چطور بعد از ســالها او را با خود به دریا
مــی بــرد .دریایی که اکنون برای لی غریبه تر اســت تا
پاتریک" .منچســر کنار دریا" داســتان انسان هایی است

کــه زندگــی را زندگی می کنند .با همه ســختیهایش .و از
آن داســتانهایی متعالی میسازند.
کنــث لونرگان در کارنامه اش نویســندگی آثار درخشــان
دیگــری چون "دار و دســته های نیویورکــی" و "تحلیلش
کــن" دیده می شــود .با اینحال برای نویســنده ای که در
آســتانه پنجا ســالگی اســت ،رزومه چندان پرکاری ندارد.
دلیلــش را مــی توان در پرداخت شــخصیت هایش دید.
آدم هایــی درون گــرا و پیچیــده که رازی در دل دارند
و از بیانــش ناتواننــد .آدمهایی که کامل نشــده اند .در
مســیر تکامل متوقف شــدهاند .ایــده آل دارند اما امیدی
بــه تحققش ندارند .شکســت هایشــان را زندگی کرده اند
و تاریخ را ســاخته اند .میشــود اینطــور تصور کرد که
هــر اثر او بخشــی از وجــودش را با خود می برد .ذره ای
از او را جــدا مــی کند که جربانش چند ســالی طول می
کشــد .منچســر کنار دریا هم بخشــی دیگر را با خود
بــرده اســت .اثری که در البالی ابرهــای مرتاکم و مرطوب
ســاحل شــال غربی ایاالت متحده به تصویر کشــیده
شــد و برای همیشــه در حافظه برصی ســینام به یادگار
گذاشــته شده است.

۶

 ۲فروردین ۱۳۹۶

تحصیل و زبان همه جای جهان حرف اول را میزند
گفتگــو بــا لوون هفتوان ،بازیگــر و کارگردان تئاتر
گفتگو :هلیا قاضی میرسعید  -عکسها پویان طباطبایی

لوون خانگلدیان هفتوان  ۶فروردین  ۱۳۴۵در خانوادهای ارمنی در محله حشمتیه به دنیا آمد .دوران
ابتدایی و راهنامیی را در مدرسه ساهاکیان و متوسطه را در دبیرستان فیروز بهرام گذراند .سال  ۱۳۶۳در
رشته هرنهای منایشی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال  ۱۳۶۹منایش «اسب» نوشته محمد چرمشیر را به
عنوان پایاننامه خود در رشته بازیگری و کارگردانی به اجرا درآورد .بازی در نقش کوتاهی در فیلم «در کوچههای
عشق» ساخته خرسو سینایی از دیگر کارهای او در این دوران است .او در هامن سال برای رشکت در یک جشنواره
تئاتر در ارمنستان از کشور خارج شد و اتفاقاتی در زندگی اش رقم خورد که منتهی به مهارجت به کانادا شد.
لوون در تابستان  ۱۳۸۹پس از سالها دوری از وطن به ایران بازگشت .او در ایران نیز به عنوان کارشناس تئاتر
همکاریهایی با جشنواره بیناملللی تئاتر فجر در زمینه داوری و انتخاب منایشنامههای ایرانی و غیر ایرانی را
آغاز کرد و در همین زمان پیشنهاد بازی در فیلم «لرزاننده چربی» و سپس «پرویز» را دریافت کرد و دور جدیدی از
فعالیتهای او در ایران آغاز شد.
از چه زمانی وارد تئاتر شدید؟
من تئاتر را قبل از انقالب و از سن  ۱۲سالگی در گروه
دانشآموزی مدارس ارامنه رشوع کردم ،بعد از انقالب هم در
انجمنهای ارامنه کارم را ادامه دادم .دیپلم که گرفتم به دلیل
عالقمندی به تئاتر ،در کنکور رشکت کردم و سال  ۱۳۶۳در
دانشگاه تهران رشته هرنهای منایشی با گرایش کارگردانی و
بازیگری مشغول به تحصیل شدم .اما به دلیل رسبازی و حضور
در جنگ 6 ،سال طول کشید تا لیسانس بگیرم.
چطور شد از ایران خارج شدید؟
اوایل سال هفتاد و بعد از فارغ التحصیلی با یک گروه
ارمنی همکاری داشتم که برای اجرای منایشی به ارمنستان
دعوت شدیم .از آنجا که من هنوز دانشجو بودم و رسبازی
هم نرفته بودم ،وثیقهای گذاشتم تا به من پاسپورت موقت
بدهند .پس رشکت در جشنواره تئاتر ارمنستان که در آن
زمان هنوز جزو خاک شوروی محسوب میشد ،من تصمیم
گرفتم رسی هم به مسکو بزنم و تئاتر بلشویک ببینم ،اما
در بین راه دزد کیف و پاسپورتم را زد ،از آنجا که ارمنستان
با ایران هم مرز نبود یا باید به ترکیه می رفتم یا از طریق
سفارت ایران در مسکو برای گرفنت مجدد گذرنامه اقدام
میکردم ،اما رشایط جور دیگری رقم خورد و با فروپاشی
شوروی در هامن زمان ،من در مسکو ماندگار شدم و
بعد از آن دیگر به ایران برنگشتم و در هامن جا در رشته
کارگردانی تئاتر فوق لیسانس گرفتم و بعد برای دوره دکرتا
اقدام کردم اما بار دیگر رشایط به گونه ای پیش رفت که
نتوانستم درسم را متام کنم و مجبور شدم برای مدتی در
دامنارک و سوئد مبانم و در هامن مدت کوتاه اقامتم در
اروپا با گروه های کوچکی منایش اجرا میکردیم تا اینکه
سال  ۱۹۹۵به کانادا آمدم و با دوستانی که اینجا پیدا
کردم کارهایی را به زبان فارسی به روی صحنه بردیم،
اما محل درآمد در کارهای دیگری بود تا سال  ۲۰۰۳که
اولین کارم را با نام «عاشق» از هارولد پینرت ،در جشنواره
سامر ورکس به زبان انگیسی کارگردانی کردم .سال بعد

منایش «مرغ دریایی» از چخوف را در هامن جشنواره به
شکل فرشده اجرا کردم .تهیه کننده هر دوی این منایش
ها هم خودم بودم و در هامن سال  ۲۰۰۳کمپانی کوچکی
به نام  Lemazراه انداختم که از آن سال تا کنون بیش از
 ۱۰منایش در کارنامه این کمپانی ثبت شده که یا خود
من تهیه کننده بودم یا کارگردان و یا بازیگر .تا قبل از
سال  ۲۰۱۰که من به ایران برگشتم و بیشرت وقتم را آنجا
گذراندم ،در کانادا بیشرت با حرفه های این رشته همکاری
داشتم و حتی یک دوره داور جایزه دورا Dora Awards
بودم .در واقع از سال  ۲۰۰۳تصمیم گرفتم فقط در عرصه
فرهنگ و هرن فعالیت کنم .دوره هایی به عنوان مشاور در
جشنواره بین املللی تئاتر از جمله فجر حضور داشتم.
از اتفاقاتی که در این سالها برای شام افتاده راضی
هستید یا فکر می کنید اگر می توانستید بعد از اجرای
منایش در ارمنستان به ایران برگردید ،موفق تر می بودید؟
من به لحاظ ذهنی و فکری همیشه در ایران بودم ،حتی
زمانیکه هنوز مسئله مهاجرتم کامال درست نشده بود ،به
ایران رفتم ،چون فکر میکردم وقتی من از ایران خارج شدم
از کسی خداحافظی نکردم چون قرار بود حداکرث یک ماه
بعد برگردم به همین دلیل همیشه فکر و ذهن من آنجا بود.
اما در حال حارض از اتفاقاتی که برایم پیش آمده راضیام.
به عنوان کسی که همیشه در حوزه تئاتر فعالیت داشته،
چرا در هامن مسکو مناندید؟
زمانیکه من وارد مسکو شدم هزینه های زندگی خیلی کم
بود ،اما بعد از فروپاشی شوروی رشایط فرق کرد و هزینه ها
افزایش چشمگیری داشت و من دیگر منی توانستم هزینه
های تحصیل و زندگی ام را به راحتی فراهم کنم .از طرفی
به دلیل زبان روسی و اینکه درس می خواندم هم منی
توانستم شغل دامئی و متام وقت داشته باشم .از طرفی
در همه جای دنیا کسانی که از طریق هرن درآمدزایی می
کنند بازیگران و عوامل فنی کار هستند چراکه می توانند
همزمان در دو کار حضور داشته باشند ،اما این مسئله

در مورد کارگردان صادق نیست .از آنجاییکه عالقه من
بیشرت به کارگردانی بود ،نتوانستم در مسکو همزمان کار
و تحصیل کنم .اما روسی را خیلی خوب یاد گرفتم .بعد از
این همه سال زندگی در کانادا ،ادعایی ندارم که انگلیسی
را خیلی خوب می دانم ،ضمن اینکه دانسنت زبان یک
بحث است و تسلط به آن بحث دیگری و در بازیگری باید
زبان دوم را مانند زبان مادری خوب بدانی و به آن تسلط
داشته باشی.

بودم ،اجازه تحصیل نداشتم .در حالیکه آن موقع فقط سی
سال داشتم و اگر میتوانستم برای گرفنت مدرک دکرتا
وارد دانشگاه شوم ،شاید رشایط جور دیگری پیش میرفت.
واقعیت این است که اگر بخواهید در کاری موفق شوید باید
از طریق دانشگاه وارد شوید .مثال کسی مانند سهیل پارسا
پس از مهاجرت به کانادا وارد دانشگاه شد و با پیرت فاربریج
آشنا شد و با پشتکاری که داشت توانست خیلی زود در
محیط تئاتر انگلیسی زبان وارد شود و کار کند.

پس از آنکه به کانادا آمدید ،چقدر طول کشید تا بتوانید
وارد محیط های فرهنگی و هرنی شوید؟

به نظر شام کانادا کشوری هست که مهاجران بتوانند
حرفه اصلی خودشان را ادامه بدهند و درآمدزایی کنند؟

من از هامن اول توانستم وارد محیط های فرهنگ ایرانی
بشوم ،در واقع وقتی می  ۱۹۹۵وارد کانادا شدم ،در اکترب
مقالهای برای بزرگداشت شاملو ارائه دادم که درباره ترجمه
اشعار شاملو به ارمنی بود .از هامن موقع با بچههای گروه
واژه آشنا شدم .همزمان در جامعه ارامنه هم رشوع به
فعالیت کردم .اما برای ورود به عرصه کارهای انگلیسی
زبان ۷ ،سال طول کشید .البته این اتفاق باید زودتر برای
من میافتاد ،اما چون من به شکل پناهنده به کانادا آمده

بستگی به شغل شام دارد .به عنوان مثال محمد یعقوبی
به کانادا می آید و برای جامعه ایرانیان مهاجر ،ورکشاپ
میگذارد و منایشنامه خوانی و منایش اجرا میکند.
حتی اگر این کارها منتهی به سود نشود ،اما درآمدزایی
اندکی است که شاید بتواند مخارج زندگی را تامین کند.
تئاتریهایی که از ایران به کانادا آمدند اگر اینجا درس
خواندند توانستند به جایی برسند .به نظر من تحصیل و
زبان در همه جای جهان اهمیت زیادی دارد چرا که از این
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طریق شام میتوانید شبکه ارتباطی خودتان را گسرتش
بدهید ،مثال من وقتی به ایران برگشتم اگر در پروژهای
همکاری کردم رصفا به خاطر دوستانی بود که از دوران
دانشگاه آنها را میشناختم .بار دیگر سهیل پارسا را مثال
میزنم .تا آنجاییکه من میدانم سهیل در دانشگاه یورک
درس خواند و زبان انگلیسی را یاد گرفت و با آدمهای
زیادی در هامن دوران آشنا شد و بعد از امتام دانشگاه
توانست با ارتباطاتی که برقرار کرده بود ،کارهایی را انجام
بدهد و در نهایت کمپانی مدرن تایمز تاسیس شد و او
االن به عنوان یک نویسنده و کارگردان کانادایی شناخته
میشود ،اما مثال من به عنوان کارگردانی یا بازیگر کانادایی
شناخته شده نیستم و همچنان بینابین این دو هستم .البته
من در چهل سالگی وقتی اقامتم درست شد برای دانشگاه
اقدام کردم ولی کسی که قرار بود با من مصاحبه کند و
ما همدیگر را میشناختیم ،از من پرسید حاال چرا؟ و من
برایش توضیح دادم که پیش از این به خاطر مسائل اقامتم
منیتوانستم برای ادامه تحصیل اقدام کنم .اما واقعیت
این است که سیاستهایی در دانشگاهها به اجرا گذاشته
میشود که بر اساس آن ترجیح میدهند هزینه تحصیل
افرادی را فراهم کنند که جوانرت هستند چون یک جوان ۲۰
یا حتی  ۳۰ساله همچنان میتواند تا  ۴۰-۳۰تا کار کند ،اما
یک دانشجوی  ۴۰ساله حداکرث بتواند  ۲۰سال بعد از فارغ
التحصیلی اش کار کند ،بنابراین طبق قوانین نانوشتهای
دانشگاهها ترجیح میدهند جوانرتها را بورسیه کنند.
این شبکه ارتباطی که شام به آن اشاره کردید ،فقط از
طریق ورود به دانشگاه شکل می گیرد یا راه های دیگری
هم هست؟
واقعیت این است که اگر این اتفاق از طریق دانشگاه نیفتد،
شام در مرحله ای قرار میگیرید که باید با رقیبتان ارتباط
برقرار کنید .مثال اگر شام با کسی مانند دنیل بروکس
نشستهاید و گپ میزنید و رفاقت میکنید برای بدست
آوردن بودجه تئاتر باید او را کنار بزنید و رقیب میشوید.
درحالیکه اگر وارد دانشگاه شوید پس از فارغ التحصیلی،
شام با دوستان و همکالسیهایتان وارد بازار کار میشوید و
جای نسل قبل خودتان را میگیرید.

شام به عنوان کسی که درس تئاتر در ایران و شوروی
خواندید و در کشورهای مختلفی زندگی و کار کردید،
چه نظری راجع به نسلهای تئاتری (از عباس جوامنرد
تا سهیل پارسا و جوانرتهایی مانند وحید رهبانی) که در
کانادا زندگی و کار میکنند دارید؟
به نظر من این یک جریان مثبت است چون هر کدام از این
نسل ها نبودند ،بعدی اتفاق منیافتاد .البته موفقیتهای
هر نسل را باید جداگانه بررسی کرد .نسل اول تئاتری،
نسلی است که بعد از انقالب اسالمی مهاجرت کردند مانند
عباس جوامنرد و نرصت پرتوی و زنده یاد جعفر والی .نسل
بعد را کسانی چون ساسان قهرمان ،بهرام بهرامی ،آهو
خردمند و محمود استادمحمد هر کدام کارهایی به نوبه
خود کردند در جامعه نحیف ایرانیانی که دهه شصت به بعد
مهاجرت کرده بودند و بخش اعظمشان هم سیاسی بودند.
سهیل و ساسان اگر اشتباه نکنم هم دانشگاهی بودند و
بعد از انقالب فرهنگی ساسان به دالیل سیاسی و سهیل به
دلیل مذهب دیگر نتوانستند ادامه تحصیل بدهند و هر دو

من به لحاظ ذهنی و فکری همیشه در ایران
بودم ،حتی زمانیکه هنوز مسئله مهاجرتم
کامال درست نشده بود ،به ایران رفتم.
از کشور خارج شدند .به عقیده من اگر انگیزه ساسان در
تئاتر قویرت از انگیزه های او در نویسندگی بود ،میتوانست
موفقرت باشد .اما سهیل پارسا که آمد خیلی جدی کار تئاتر
را دنبال کرد و او تنها منونه موفق ایرانی مهاجر در تئاتر
کانادا است .دهه بعدی هفتادیها هستند که تعدادشان
هم زیاد نیست .اما نسل جدیدتر به نظر من بسیار موفق
است به عنوان مثال وحید رهبانی اولین کسی است که در
 National Theatre Schoolدرس خواند و توانست کارهای
موفقی هم انجام دهد .اما نسلی که قرن بیست و یکم
آمد زیاد است و هر روز هم بر تعدادشان اضافه میشود،
آنقدر که من دیگر برخی از آنها را منیشناسم .در کل به
نظر من موفقترین آنها بعد از سهیل ،مانی سلیامنپور

است که در مونرتال زندگی میکند و درس میخواند .فکر
میکنم نفر بعدی هم میتواند ســینا گیالنی باشــد اگر
کمــی جدیتــر کارش را دنبال کند .اما از آنجا که کانادا
کشــور مهاجرپذیری اســت باید دید که جامعه تئاتری را به
کجا ســوق میدهد .اگر سیاســت این باشد که مثال یک
آفریقایی از بدبختی و گرســنگی بگوید و یا یک ایرانی از
مشــکالت بگیر و ببندهای داخلی داســتانی تعریف کند و
یا چینیها از قوانین بچه دار شــدن در چین بگویند ،به
نظــر من به یک اتفــاق عمیق و هویت دار تئاتری منتهی
منیشــود ،چراکه مهاجرت معانی عمیقتری از زندگی را
دربردارد که باید به آنها پرداخت ،اما متاســفانه بودجهها
در حال حارض به ســوژههایی داده میشــود که به اصطالح
بفروش باشند.
کانادا تاریخ و هویت تاریخی خاصی ندارد در نتیجه
نویسنده و یا منایشنامهنویس مشهور و بیناملللی هم ندارد
بنابراین ادبیات غنی هم ندارد که بتواند در قالب تئاتر
منود پیدا کند .سوالی که برای من پیش میآید این است
که وقتی درباره تئاتر کانادا حرف میزنیم دقیقا درباره چه
چیزی حرف میزنیم؟
قبول دارم ولی به نظر میرسد تالشی هم برای رسیدن به
یک هویت تئاتری مستقل ندارد .اما معتقدم این ملغمه
 ۲۰سال به یک اتفاق با کیفیت منتهی میشود .کسی که
سیاستگذار تئاتر است باید بینش عمیقتری داشته باشد،
اما متاسفانه در حال حارض نگاه به آینده وجود ندارد و فقط
درگیر تفاوتهای قومی و فرهنگی هستیم ،اما امیدوارم
در سالهای آینده مسائل انسانی و عمیقتری وارد تئاتر
کانادا بشود .به عنوان مثال مانی سلیامنی که اولین قصه
مهاجرتش را تعریف کرد به این دلیل مورد استقبال قرار
گرفت که داستان متفاوتی از مهاجرت را گفت ،بار دوم که
داستان دیگری را تعریف کرد دیدند نوع قصهگوییاش،
متفاوت است .به نظر من این تنوع مهم است و نه خود
داستان و قصه .عالوه براین به عقیده من تئاتر کارکردن
حتی اگر بد و بیمزه هم باشد ،بهرت از کار نکردن است،
چراکه کمیت کیفیت را میسازد و به قولی کار نیکو کردن
از پرکردن است.

در این سالها که شام و نسلهای قبل تر در کانادا تئاتر
کار میکردید ،بخش تدارکات هم داشتید یا رصفا هر کسی
گوشهای از کار را میگرفت؟

فکر میکنم اگر متام کسانی را که در این سالها به نحوی
در تئاتر فارســی زبان کانادا کار کردند ،شــارش کنیم
چیزی حدود  ۱۰۰نفر بشــود .یادم هست برای منایش
«ناموس پرستان» محسن صانعی و شیدا شهرامیان طراحی
لباس را به عهده گرفتند .این دو استاد دانشگاه بودند
و محسن همکالسی من و شاگرد کیهان مرتضوی بود.
در حال حارض هم مشاور هرنی انجمنهایی هستند که
با جوانان کار میکنند .آنها هم از جمله کسانی بودند
که تصمیم گرفتند در بخش هرن مبانند و کار کنند و با
پشتکاری که داشتند و درسی که خواندند ،توانستند در این
حوزه فعالیتشان را ادامه بدهند.
به نظر شام در همه این سالها و بین همه این منایش
هایی که اجرا شده ،کدام از همه موفق تر بوده است؟

مجموعه کارهای سهیل و شاید به طور کلی پدیده سهیل
پارسا ،موفقترین پدیده بود .ولی اگر بخواهم فقط یک منایش
را انتخاب کنم« ،مکبث»ی که سهیل اولین بار در سال ۱۹۹۵
اجرا کرد و «آرش» که سال  ۱۹۹۶روی صحنه برد ،بهرتین
کارهای انگلیسی زبان جامعه ایرانی مهاجر در کاناداست.
و در بین کارهای خودتان کدام را بیشرت دوست دارید؟

من  The Loverرا اول از همه و بعد «بازی یالتا» را که در
دیستیلری به شکل خیابانی اجرا کردم از همه بیشرت دوست
دارم ،ولی در بخش فارسی زبان منایش «ناموس پرستان» را که
فقط بازیگرش بودم ،بسیار دوست دارم .در کارهایی که به زبان
ارمنی انجام دادم هم منایش «بر رس دو راهی» را از همه بیشرت
دوست دارم که منایشنامه آن در قرن بیستم نوشته شده است.
حرف آخر؟

موفقیت یک چیز است و ارضای روحی و روانی موضوع
دیگریست و به نظرم کانادا جایی است که افراد حداقل در
آن ارضای روحی و روانی میشوند .اما اگر کسی میخواهد
تئاتر کار کند باید این را بداند که هیچ کسی در هیچ
کجای دنیا با تئاتر پولدار نشده است.

۸

 ۲فروردین ۱۳۹۶

وقتـی زال اسپاگـــتی
مانا کیانی
مـیخــورد
نگاهی به منایش سایهای «پرهای آتشین»
جشنواره نوروزگان برای نخستین بار روزهای  ۱۰تا  ۱۲ماه مارس در شهر تورنتو
برگزار شد و برنامه افتتاحیه نخستین آن اجرای منایش «پرهای آتشین» بود.
از چند ماه قبل در گوشه وکنار فیسبوک ،تبلیغاتی از منایش «پرهای آتشین»
به چشم می خورد ،از نقل قول های بهرام بیضایی گرفته تا گفتگو با خالق
اثر و همه و همه شام را بیش از پیش مشتاق میکرد تا خود را برای متاشای
حامسهای ملی آماده کنید« .پرهای آتش» منایشی بود با شیوه سایهبازی که
نگارش ،طراحی و کارگردانی این منایش را حمید رحامنیان ،فیلمساز و گرافیست
ایرانی-آمریکایی ساکن نیویورک ،به عهده داشت.
«پرهای آتشین» روایتی متفاوت از قصه داستان تولد زال و دوستی با سیمرغ بود.
سفرهای زال و دیدارش با رودابه ،عشق و جنگ ،عبور از دریاها و جنگلها ،مبارزه
با اژدها و همراهی شیر پرنده با زال در محرض شاه و آزمون موبدان و دانایان از
زال و باالخره ازدواج آن دو و به دنیا آمدن رستم که با شیوهای نو به تصویر کشیده
شده است .مخاطب این بار قرار نیست مسحور شعری پارسی و حامسی شود،
او روبروی پرده نقرهای به متاشای داستانی مینشیند که به نرث درآمده و گاه
طنزی هم در محاورات قهرمانان داستان به آن اضافه شده است ،از جمله مالقات
ایتالیاییها با زال و هدیه دادن «اسپاگتی» به او! هر چند یکی از دالیل اقبال
شاهنامه عالوه بر داستانهای حامسی و روایت از خودگذشتگیهای پهلوانان

ایرانی است ،اما آنچه بیش از آن شاهنامه را نزد ایرانیان محرتم کرده ،پاسداری از
زبان فارسی است که در اجرای «پرهای آتشین» به انگلیسی ،بیشرت توجه و مترکز
بر روی داستان است و نه زبان.

منایش سایه بازی پرهای اتش با بهره گیری از بازی هشت هرنپیشه و صد و
بیست صحنه پویامنایی شده و نقاشیهای متحرک با ایجاد سایهها در مناهای
دور و نزدیک بر روی پرده سینام اجرا شد .بنا به معرفی پیش از منایش سعی
کارگردان بر این بود که صحنهها و ماسکهای هرنپیشه متامی برگرفته از طرح
های فرهنگی ایرانی باشد ،برای مثال عروسک اژدها در منایش مورد بحث
برگرفته از اژدهای مینیاتور شاهنامه شاه عباسی است.

اما آنچه این منایش از سایر تولیداتی از این دست متامیز میکند ،موسیقی
سحرانگیز و تلفیق عروسک بازی با بازی هرنپیشههای ماسک به صورت و
جابجاییهای به موقع منبع نور است که همگی به صورت زنده و پشت پرده اجرا
میشوند .بازیگران این منایش هر یک ماسکی بزرگ به صورت داشتند و در
پشت پرده منایش بازی میکردند که متاشگران سایه آنها را در طرف دیگر پرده
ببینند .بخشیهایی از پشت صحنه مانند تصاویر طبیعت و دریا هم به شکل
انیمیشن از قبل ساخته شده بود که در طول منایش به روی پرده انداخته میشد
و به منایش تنوع و رنگ بیشرت میبخشید.

پس از پایان منایش ،گروه سایه گردانان و حمید رحامنیان روی صحنه آمدند
و با تشویقجانانه متاشاچیان روبهرو شدند .رحامنیان افراد گروه را که با هامن
لباسها و ماسکهای جالب روی صحنه بهردیف ایستاده بودند ،معرفیکرد و به
پشتپرده رفت و همزمان دوربین کارکنان و وسایلی که با آنها ،منایش اجرا شده
بود ،نشان میداد .رحامنیان توضیحاتی را در مورد اجرا بیان میکرد.

هر چند این شــیوه نوین اجرای بیشــک متاشــاگر ایرانی و غیرایرانی را به
وجــد مـیآورد .اما آنچه در ایــن مجموعه تحســین برانگیز ،ناموزون میمناید،
نه اســتفاده از موســیقی بومی جنوب ،بلکه انتخاب آهنگی اســت که ترانه ای
در خور شــاهنامه ندارد و البته که این را می توان به حســاب شــوخ طبعی
کارگردان اثر گذاشت.

سايه بازي يا  Shadow Playهزاران سال پيش در چني و هند آغاز شده و
قدميیترين شكل منايش عروسكی در جهان است .در چني سايه بازی اغلب
داستانهای فولكلوريك و افسانههای گذشتگان را بازگو میكند .در اندونزی
بخشی از فرهنگ سنتی است .منايشنامهها برگرفته از دو حامسه مذهبی
هستندو جدال هميشگی خري و رش را به تصوير میكشند.
خود شوند .اما با توجه به موارد گفته شده این پروسه اندکی مشکل است .البته نکته
مهمی در این زمینه وجود دارد که باید به آن اشاره کرد و آن اینکه فرد مهاجر چگونه
به نروژ آمده است .برای کسانی که از طریق تحصیلی یا کاری به این کشور آمده اند
رشایط خیلی بهرت است و همچنین نگاه جامعه نروژ به آنها نگاه دیگری است و آنها
شانس بیشرتی در این زمینه دارند.
متاشای مسابقات به ویژه فوتبال ،یکی از راههای شناخته شده برای جذب شدن در
جامعه نروژ است .مهاجران میتوانند برای دیدن مسابقات فوتبال و تشویق تیم شهر
خود به ورزشگاه اختصاصی شهر خود بروند و در کنار طرفداران نروژی تیم به تشویق
تیم شهر بپردازند .همچنین سالنهای خاصی در شهرها وجود دارند که عالقمندان
به مسابقات ورزشی بیناملللی به آن سالنها میروند و از طریق تلویزیونهای بسیار
بزرگ این مسابقات را دنبال میکنند .البته بیشرت مهاجران ترجیح میدهند که به
جای این سالن ها به ورزشگاهها بروند.

نروژ مکانی جالب برای مهاجران
نروژ یکی از کشورهایی است که به سختی مهاجر میپذیرد و البته با توجه به وضعیت
اقلیمی کمرت مورد توجه مهاجران است درست برعکس کشورهایی مانند کانادا که
همیشه یکی از کشورهای مورد عالقه برای مهاجران بوده است .مهاجرانی که به نروژ
قوخوی
میآیند در ابتدا برایشان کمی سخت است تا خود را با این جامعه و البته خل 
مردمشان تطبیق دهند ولی این کار شدنی است احتیاج به استمرار دارد.
آشنایی با ویژگی های فرهنگی و آداب و رسوم و سنتهای هر جامعه و یا کشوری
کلید اصلی سازگارشدن مهاجران به رسزمین جدید است .این آشنایی باعث میشود
که افراد تازه وارد راحتتر بتوانند محیط تازه زندگی خود را درک و ملس کنند و
همچنین راهی خواهد بود که تازه واردین قادر باشند رسیع تر جذب جامعه جدید
شوند .البته آشنایی با مواردی که در باال ذکر شد با رسعت اتفاق منیافتد در واقع
باید گفت که این روند به هیچ وجه رسیع نیست و گاهی سالها طول میکشد تا
سنن جدید در فرهنگ مهاجران نهادینه شود.

در کل میشود گفت که نروژیها به فعالیتهای شام نگاه میکنند و براساس
آن شام میسنجند .برای مثال ممکن است که همکاران شام در اداره ،شام را به
ماهیگیری ،کوهنوردی گروهی و یا یک شنای یخی دعوت کنند .ممکن است که شام
برای بار اول یا دوم دعوت آن ها را رد کنید ولی اگر بار سوم هم به دعوت آنها بی
توجه باشید آنها این برداشت را خواهند داشت که شام آدم گوشهگیری هستید و از
اجتامع گریزانید و احتامل اینکه از شام برای بار بعد دعوت کنند بسیار کم است.
ولی کافی است که شام به دعوت همکارانتان برای شنای یخی پاسخ مثبت دهید
و همراه شان تنی به آب بزنید ،آنوقت خواهید دید که وقتی از آب بیرون میآیید
رفتارشان تا چه اندازه نسبت به شام دوستانه خواهد شد و شام را از خودشان خواهند
دانست .اگر مشارکت شام در فعالیتهای اجتامعی افزایش یابد و یا اگر شام آنها را
به فعالیتهای چنینی دعوت کنید نتایج بسیار خوبی برایتان خواهد داشت.

علیرضا امیری

روی بیهدف نیست ،بلکه منظور بیرون رفنت برای انجام حرکات و فعالیتهای ورزشی
است .به همین خاطر در روزهای پایانی هفته ،تعدادی زیادی را در کوهها ،کنار دریاچه
ها و پیستهای ورزشی میبینید که مشغول ورزش هستند.

در واقع نکتهای که این رابطه وجود دارد این است که پیادهروی ،راهحل موثری برای
مبارزه با افرسدگی آب و هوایی و تاریکی این مناطق میباشد .به همین خاطر وقتی
شام از یکی از دوستان نروژی تان دعوت میکنید که برای پیاده روی با هم بیرون
بروید معموال برداشتی که او خواهد کرد یک پیادهروی ورزشی است نه اینکه بی
هدف در خیابانها سطح شهر قدم بزنید .عادات و فرهنگ نروژیها را در سه کالم
می توان خالصه کرد :آنها آرام ،کم هیجان و بی دردرس هستند.

در حوزه کشورهای اسکاندیناوی به خصوص نروژ ،نکتههای جالبی در ارتباطات
روزمره مردم به چشم میخورد مثال :اگر زمانی با یک نروژی برای نخستین بار مالقات
کردید و منیدانید که چگونه رسصحبت را با وی باز کنید ،متداولترین و شناختهشده
ترین راه ها صحبت درباره آب و هواست .در فرهنگ نروژیها ،این بسیار طبیعی و
پذیرفته شده است که چه در زمان کار و چه در زمان اسرتاحت کاری درباره رسدی
و گرمی هوا ،بارندگی و یا درخشش خورشید در آسامن صحبت کنید .چون اساسا
مهمرتین موضوع صحبت برای آنها همین تغییرات آب و هواست.

نروژی ها در بیان احساســات خود رفتار متعادلی دارند و شــا به هیچ وجه در بیان
و منایش احساســات خود زیاده روی منیکنند .این نکته برای ما که از کشــوری
احساســاتی میآییم کمی عجیب اســت .هرگز توقع نداشــته باشید یک نروژی شام
را گرم در آغوش بگیره یا شــا رو به خانه اش دعوت کند .ولی هرگزهم با شــا
تندی و بد اخالقی نخواهد کرد .اگر کاری بهشــون نداشــته باشــید هرگز مزاحم
منیشــوند در عین حال عالقه هم ندارند که کســی به خصوص یک خارجی وارد
حریم خصوصشــان شــود .نروژیها مردمان مهربانی هســتند ولی گرم نیستند .البته
همیشــه اســتثنا هســت اما اصوال رسد و خجالتی هستند .برای مثال اگر یک دخرت
نروژی از شــا خوشــش بیاید امکان ندارد که به شــا نزدیک شود و این شام هستید
کــه باید حمله را آغاز کنید!

صحبت از سیاست و جنگ معموال موضوعات خوبی برای رشوع صحبت با یک نروژی
نیست .در نروژ زمانی که صحبت از پیاده روی میشود ،معموال منظور فقط یک پیاده

جذبشدن در جامعه نروژ برای مهاجران موضوع مهمی است به خصوص آنهایی که
در شهرهای کوچک زندگی میکنند نیاز دارند که جذب جامعه کوچک محل زندگی

رشکت در جشن ها و مراسم های ملی راه دیگری است که مهاجران میتوانند خود را
به تدریج وارد جامعه نروژ کنند.
رشکت در مهامنی ها ،یکی دیگر از راههای مناسب برای پیوند برقرارکردن با این
جامعه است .این مهامنیها مراحل مختلفی دارد.برای مثال اگر شام میخواهید
که به یک مهامنی آخر هفته بروید باید ساعت  18عرص شامتان را میل کنید چون از
ساعت  18:30مقدمه مهامنی آغاز میشود و تا ساعت  22:30ادامه خواهد داشت.
ساعت حدودای  23:00مهامنی آغاز می شود و تا ساعت  3:00صبح ادامه دارد.
از ساعت  3:00مراسم هم بعد از مهامنی در خانه یکی از مهامنها برگزار می شود
(معموال کسی که خانه بزرگرتی دارد) و تا حدودای  4:30ادامه خواهد داشت .از این
ساعت به بعد اگر جانی در بدن داشته باشید! (بعد از خوردن و نوشیدن تا حد افراط)
میتوانید با مهامنهایی که هنوز رسپا هستند به خیابان رفته و بطری آخر نوشیدنی
تان را در حالی متام کنید که دست در گردن دوستانتان در خیابان با صدای بلند
آواز میخوانید و راه میروید.
رشکت در چنین مهامنی هایی می تواند گزینه دیگری برای آشنایی بیشرت و بهرت
با جامعه نروژ باشد .در این مهامنی ها اگر تازه وارد باشید به رسعت دور شام جمع
میشوند و بعد از خوش آمد گویی سواالت فراوانی در مورد موضوعات مختلف از شام
میشود .از ابتداییترین چیزها تا بعضی سوالهای سخت .ترجیح این است که این
سواالت را جدی نگیرید و از مهامنی لذت بربید.
البته موارد دیگری هم هستند ولی این چند مثالی که ذکر شد از کارآمدترین روشها
برای جذب شدن در جامعه نروژ است.
نکته کلیدی درهمه موارد ذکر شده زبان نروژی است .البته همه نروژی ها به خوبی
زبان انگلیسی را صحبت میکنند و در این زمینه مشکلی ندارند ولی اگر شام سعی
کنید که ارتباطی که برقرار میکنید به زبان نروژی باشد نتیجه رسیعرت و بهرتی
خواهید گرفت .البته یادگیری زبان نروژی آسان نیست.
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The Hon. Chrystia Freeland, Canada's
Minister of Foreign Affairs visited
Parya on Friday March 2017 ,24.
During her visit to Parya she was updated about the
dedication and success of Iranian community in different
aspects of the life in Canada. She was very impressed by the
activities and services are providing by Parya to community in
large as the only and first Iranian community centre in the World.
It was great opportunity for our community to hear directly her
opinion about relation with Iran. In a meeting she had the chance
to get more facts , better understanding of existing situation and
what could be the best for Canada as peace keeping country.
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Ontario Names First Chief Digital Officer
Hillary Hartley
Chief Digital Officer
The province has appointed Hillary Hartley as
Ontario's first Chief Digital Officer to streamline online
government services and make them more efficient for
people and business.
Ms. Hartley will assume the role in April. She has the
important job of setting and executing Ontario's digital
government agenda, which will put people first and make
services simpler, faster and better for users - whether they're
renewing a driver's licence, applying for student aid or
finding health services near home through Ontario.ca.
Most recently, Ms. Hartley was the Deputy Executive Director
of 18F, the U.S. government's digital office, and a former
Presidential Innovation Fellow. She was also previously the
Director of Integrated Marketing at NIC Inc., which helps
state and local governments embrace new internet-based
technologies and approaches necessary for government
modernization. She has extensive expertise in technology,
digital strategy, design thinking, and public engagement.

The Mission: Making Online Services Simpler,
Faster and Better for People and Business
I’m thrilled to welcome Hillary Hartley to Ontario
as our Chief Digital Officer, and to have her
tremendous expertise as we continue to make it
easier for people to access and use the services
they depend on from government. Attracting
top international talent, like Hillary Hartley,
demonstrates that Ontario is where the world
comes to work and is a leader in the global
movement to transform government services.

Hello, Ontario! I am so excited to join an incredible
team of passionate people, with wicked digital skills,
who are working hard to create change and bring
user-focused design and internet-era ways of working
to government. Making government services simpler
and easier to use will have a huge impact on people’s
lives — I can’t wait to get started.
–Hillary Hartley
Chief Digital Officer

–Deb Matthews
Minister Responsible for Digital Government and Minister
of Advanced Education and Skills Development

As Ontario's Chief Digital Officer, she will partner with
government ministries in delivering major digital projects.
Ms. Hartley will also help accelerate transformation across
government by setting new service standards for digital
products, attracting and empowering digital talent, and
aligning partners around delivering the best possible
customer experience.
Making it easier for people and business to interact and
engage with their government through the power of digital
technologies is part of our plan to create jobs, grow our
economy and help people in their everyday lives.

Transforming the Ontario Public Service to be a more
client-centred digital government will generate better
outcomes in new and more cost-effective ways. I am
pleased that Hillary will be joining the Deputy Minister
team to deliver on the government’s digital strategy.
–Steve Orsini
Secretary of the Cabinet

QUICK FACTS:
•A Deputy Minister-level position, the Chief Digital Officer will report to the Head of the
Ontario Public Service and Ontario’s Minister Responsible for Digital Government.

•Ontario.ca is the government’s official website and the online destination for
government information, programs and services.

•The Chief Digital Officer will serve on the province’s Digital Government Board, which
advises the minister. In this role, Hartley will partner with people across government,
and with communities and collaborators outside of government to set and execute
Ontario’s digital government agenda.

•The Ontario Digital Government Office was established in the 2016 Ontario Budget
with a mission to make online services simpler, faster and better for people in the
internet age.

•18F is a full-service digital organization and part of the General Services Administration
in the United States government.

•The global search for Ontario’s Chief Digital Officer drew interest from more than 400
candidates, including individuals from the United States, United Kingdom, Australia,
Europe and South America.

