
  114-109صص . 1389اسفند  21). ويژه نوروز( 84پنجره، شماره هفته نامه چاپ شده در 
مشخص ** آنچه قرمز شده، بخشي است كه در پنجره چاپ نشده و عكس هايي كه منتشر نشده با (

 )شده است
 

  آمريكاي با دور تند
  به آمريكاسه هفته اي گزارشي از سفر 

  محمدرضا جوادي يگانه
  

  
  لس آنجلس UCLAمحوطه دانشگاه 

  
سفرنامه ات را بنويس از تهران ايميل زد كه فرشاد مهدي پور يكي دو روز بود رسيده بودم آمريكا كه 

نظر حكيمانه  ؛حاج آقاي سبحانيدوستي دارم كه نظراتش برايم حق وتو دارد، « :برايش نوشتم. براي پنجره
اين است كه . بعد از مرگت حتما چاپ مي كنند ،او در باره سفرنامه اين است كه خيلي خوب است بنويس

  !نوشته دارم و منتظر ورثه اي كه بخواهند چاپ كنندخيلي 
به درد پنجره م از آني شد كه فكر مي كردم و لذا نوشته هاي تر در باره آمريكا مثبت ماينجا كه آمدم نگاه

با خون  ،به نظر من اساس مشكل آمريكا روي نطفه نامشروعي است كه از آن بوجود آمده .نمي خورد
از كشتي هاي دريايي و استعمار و آمريكا سياهان و دزدي اهالي شمال شرق تن سرخپوستان و عرق 
اين بهشت زميني خدا، ظاهرا تمام آنچه در ....رابطه استعماري كه با جهان داردو نيز ؛ استثمار جهان سوم

فقط ، )استكردن يا در حال ايجاد ( دهراين مثار كثرت و با اين انسان مختار قابل پديد آمدن بوده، پديد آو
است كه از اين همان خوي استكباري  .را نبينيم  و به روي خود نياوريمآن ) يا بيرون(بايد جهنم كنار 

در سراپاي وجودش هنري نيست كه  ،)كه براي ما همه چيز است(بجز اين . آمريكا جدا نشدني است
   ».نيست



اما دور از چشم حاج آقاي سبحاني، سعي مي كنم مختصري از سفر به آمريكا را بنويسم، بويژه آنكه 
از سفرنوشته ام است كه فكر مي كردم اين متني بخشي  .نظرم در باره آمريكا در انتهاي سفر تغيير كرده بود

  ).عكسي كه خودم در آن هستمبجز (جذاب تر است، با عكس هايي كه خودم انداخته ام 
***  

جهت گيري هاي تازه «با عنوان  UCLAبراي شركت در سميناري در دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس 
سفري ، »ادبيات جنگ: مخاطبان تازه در ادبيات ايران ژانر تازه و«مقاله اي در باره ارائه و » در علوم انساني

داشتم، و به شهرهاي لس آنجلس، ) 1389ژوئيه، تير ماه  16ژوئن تا  27از(سه هفته اي به آمريكا 
شهرها و گذراي سفري بود سريع و از حد ديدن . سانفرانسيكو، شيكاگو، كليولند، واشنگتن و نيويورك رفتم

جالل  .ت، اما شايد همين ديدن سريع نيز بتواند فهمي ساده از جامعه آمريكا بدهدخيابانگردي باالتر نمي رف
بعدش ديگر بستگي . در سفرنامه آمريكايش مي نويسد كه كشف هر شهر نيم ساعت بيشتر طول نمي كشد

م يا به قدرت پايت يا بزرگي جيبت دارد كه اين ديد را عميق تر بكني و من اكثر اين شهرها را پياده گز كرد
   .با مترو و اتوبوس

چه آمريكايي و چه (البته من تقريبا با هيچ كسي كه از قبل نمي شناختم، در آمريكا مالقات نداشتم 
 هاي بعديمشكالت و شبكه هاي جاسوسي  از احتياط در ديدار با بيگانگان و، و اين بازخوردي بود )ايراني

  .، خيلي قابل تعميم نباشدو گذرا ستيو لذا شايد اين نگاه توري. و سري كه درد نمي كند
ميهمان ايرانياني بودم كه از ايران فقط به آنها يك سفارش شده بود توسط ) جز نيويورك(من در همه جا 

و از اينجا مي شد ميهمانوازي ايراني را بخوبي . ، يا حتي دوست دوستييا برادري) دكتر صديق(پدري 
   .لمس كرد

 **  
ساعت و نيم به طول  15هزار كيلومتري را شروع كردم كه  12از دوبي سفري ) به وقت دوبي(صبح  9

در طول راه تا حد امكان بايد خوابيد تا به .  مي انجاميد و يك بعد از ظهر همان روز رسيدم لس آنجلس
jet lag عصر و يكي ده شب به دو بار نماز خواندم يكي سه به وقت ايران نماز ظهر و در راه . دچار نشد

  . وقت ايران مغرب و عشا، و هنوز ظهر هواپيما نشده بود
در فرودگاه، من را به همراه چند عرب چادري و ريشدار به بخش اداري فرودگاه هدايت كردند و در 
. آنجا بعد از نيم ساعت معطلي و پرسيدن چند سئوال در باره سفر و سمينار، مجوز ورود به آمريكا دادند

  .بته سئواالت مهم در باره سفرهاي قبلي ام را وقتي كه ساكم را بازديد مي كردند، مامور ديگري پرسيدال
***  

در خود . مركز ايرانيان است ،در لس آنجلسسانتامنونيكا بلوار ويلم شير و خيابان وست وود پالزا بين 
ولي اينجا خيلي بيشتر  ،مثال رستوران جوان و رستوران ميزبان ،هست ايرانيمغازه هاي سانتامونيكا هم 



مشتريان هم ايراني حرف مي در آن كنار خيابان يكي داد ميزد حسن، بستني فروش ايراني است كه . است
كه سريال هم بود تبليغ يك . كتاب، موسيقي و فيلم: بيشتر فرهنگي است ي اين خيابانفروشگاه ها. زنند

شركت هاي خدماتي و وكالت . ستدر دسترس اهم  ي ايرانيبقيه سريال ها  و فيلم ها. يدرسپيامبر يوسف 
  .بودهم و سوپرماركت و آرايشگاه 

بود و صاحب آن كيخسرو بهروزي كه نگذاشت ازش  »كلبه كتاب«اولي . رفتم سه كتابفروشي ايرانيبه 
تعمد داشتم كه بگويم كيم و . كارت دادم و او توضيح داد. چهل دقيقه اي صحبت مي كرديم. عكس بگيرم

او هم معتقد بود . متنت را بده. گفت مقاله ات گفتم ايميل بده گفت من ايميل پيميل ندارم. براي چه آمده ام
از ادبيات . البته برايش قبلي ها مهمتر بودند. كتاب جدي نيست و كسي نمي نويسد ،ادبيات ايران مرده است
سال پس  31معتقد بود در اين . در نيم ساعتي كه آنجا بودم كسي براي خريد نيامد. جنگ هيچ نشنيده بود

ه بود، و تمام شد 57انگار تاريخ براي او بهمن . از انقالب هيچ شخصيت ادبي يا شاعري بوجود نيامده است
  .ايران نيز هم

  
 كلبه كتاب

. گفت گفتمشمي جنوبي بود، شك كردم يزدي است چون ، »كتابسرا«مسعود والي پور بود مدير بعدي 
كتابسرا بزرگتر و شيك تر از كلبه كتاب است و والي پور خودش نقاشي هم مي كشد و ميراث امضا مي 

فرهنگ ايران  ،يندآگفت خيلي از جوانان كه مي ، شدصحبت . »ميراث مرا دارد«، كند كه اسم دخترش است
، يا امروزي تر آن همان مدل آدينه بودايراني اش مجالت بيشتر . مجالت جديد را نداشت. را نمي شناسند
فقط از وقتي رومي مشهور . ايراني هاي هاي اينجا، مولوي را نمي شناسند معتقد بود خيلي از. مانند نگاه نو

اول ايراني ها و ، ن آمريكايي ها مي گويند ما يكي دو بيت بلديم و بقيه را شما بخوانيدچو؛ مي خرند ،شده
مي گفت كدكني و براهني و ايرج افشار هم به من همين را گفته ؛ ادب دوست بود. مي گويند رومي كيست

در يك ساعتي كه من آنجا بودم، . افشار برايش كتاب فرستاده بود و او كاغذ رويش را نگاه داشته بود. اند



شماره هاي گوناگون انواع مجله هاي جدول هم . يكي دو نفر آمدند مغازه اش كارت اينترنت خريدندفقط 
 ،هم مي گفت بيشتر كتاب عامه پسند مي خرند كيخسرو. مي گفت ايراني ها بيشتر اينها را مي خرند. داشت
يكي به تنها چند رمان چاپ خارج هم داشت كه . اشته بودرا هم داشت و وسط مغازه گذاين كتاب ها همه 

  .بود داشت 2000چاپ دوم رسيده بود كه البته او چاپ اولش را كه براي سال 
. ولي تا حال نخورده ام ،والي پور مي گفت من بيست سال است آمريكا هستم، دو بار مشروب خريده ام

مي گويند خسته . ند كه در مال عام مشروب بخورنداصرار دارلس آنجلس، ايراني هايي كه مي آيند اما 
 ، كهمستي جريمه داردبا نه تنها رانندگي در اينجا، شديم از بس در پستو مشروب خورديم و او مي گفت 

جرم هم ماشين عقب مشروب خوردن در مال عام هم جريمه دارد و حتي گذاشتن مشروب در صندلي 
باشد باز هم  حتي اگر پلمب مشروب باز نشده. و بخورياري را دراز كني و بردممكن است دستت  ؛است

  . بايد حتما در صندوق عقب باشدمشروب . جرم است
كتاب هوشنگ . معقتد بود جوان ما فارسي و ميراث فارسي مانند عطار و سنايي و مولوي بلد نيست

ارسي ترجمه شده و در به فرانسه كه توسط دو نفر به ف آن، روي جلدشاه نهاوندي چاپ شده بود با عكس 
اما تو ؛ توقعي نيست چون سواد ندارند ،مي گفت شاه و فرح اگر فرانسه بنويسند. خارج منتشر شده بود

مي گفت صاحب كتابفروشي . اين ضعف نفس است. رييس دانشگاه تهران بودي و بايد به فارسي بنويسي
ولي متني كه مي . ه مي گويم سالم عليكمبه من كه مي رسد مي گويد درود و من البت) شركت كتاب(بااليي 

ناراحت . كلمه عربي نامانوس در يك پاراگراف دارد براي اينكه نشان بدهد باسواد است 8نويسد بيش از 
من هم گفتم . مي گفت فارسي بنويسد و بعد بدهد ترجمه كنند. بود كه چرا كار آذر نفيسي فارسي نيست
. اصوال از جريانات روز ادبيات ايران بي اطالع بود. ت ايران نيستآن كتاب در باره ايران هست ولي ادبيا

براي والي پور هم مهم بود كه به . وقتي گفتم هم خيلي جدي نگرفت. كيخسرو هم اسم دا را نشنيده بود
  .مقاله اتان را بدهيد تا در اينجا با نام يا بي نام منتشر كنيم. كنفرانس آمده ام

اي ايران نوشته بود و البته يك پرچم ايران  شروي سر در. بود» بشركت كتا«كتابفروشي بعدي 
ع پرچم ايران داشت و پرچم هاي كوچك مش. شاهنشاهي و يك پرچم آمريكا پشت شيشه زده بود

اين مغازه چندين برابر ... كيخسرو هم پرچم شاهنشاهي آن عقب ها داشت و عكس هدايت و . شاهنشاهي
قبلي ها كتاب داشت به تفكيك موضوعات و كتاب هاي داخل كشور هم داشت از جمله مجالت اسناد 

 در  اين... ي و جامعه شناسي و مجله سوره وو روانشناسچاپ ايران خلق ن يمجاهدسه جلدي تاريخي و 
  . هم كسي براي ديدن و خريد نبودمغازه 

كه عليه انقالب انقالبي هاي سابق قبل از انقالب است يا نوشته يا سه مغازه  اما بيشتر كتاب هاي اين
انقالب و ضد كتاب ها به نحو غريبي  بيشترو . كه االن هم مي نويسندقبل انقالب ادبيان يا و نوشته اند 

انواع كتاب هاي دشتي و شجاع الدين شفا و مسعود انصاري در نقد اسالم و حضرت علي و . است اسالم



هيچ توجيهي نمي . خيلي عجيب است اين گرايش عليه اسالم و حضرت علي ...كتاب در باره بهايي گري و
اره شكنجه و خاطرات پاسدار امام در بموجود بود انواع كتاب هاي تاريخي همچنين . توانم برايش پيدا كنم

يك كتاب در باره اعدام هاي سال ، و و خاطرات چند جلدي زندان در جمهوري اسالمي و شكنجه و فرار
اين است كه رواني بر نوعي تاييد چاپ اين كتاب ها، . البد سال بعد هم اسناد تقلب منتشر خواهد شد. 67

چون اين نظامي است كه ما با آن مخالف . ا مخالف هستيمچرا آمديم اينجا و چرا ضد انقالب شديم و چر
. نوعي پيدا كردن سند و هويت بخشي به خود و درست نشان دادن عمل خود. هستيم و اين اسناد آن است

راض نه اعتاسالمي كيخسرو معتقد بود كه انقالب ... و چقدر كتاب در باره ايران باستان و زرتشتي گري و
  .يك توجيه ديگراينهم ؛ ده استمردم كه خواست غرب بو

ديگر  ،اگر رفته ايد به آمريكا. ايراندر هم پر است از اخبار ايران و تخلفات آمريكا و كانادا مجالت 
نيز  مهم اين است كه ايران را نمي فهمند و پيچيدگي هاي آن را. كه نمي توانند، دغدغه ايران را رها كنيد

كتاب ها در ايران و در دسترس ما نيست كه بتوان جواب داد و البته اگر و مساله اين است كه چرا اين . هم
و با يك مورد شكنجه، . نقد كرد ،گذشتهاز آن جلوگيري كرد يا آن را به عنوان يك  ،شكنجه اي شده

  .انقالب دارد خطاهايش را به عنوان هويت خود ثبت مي كندبا اين رويه، . انقالب شكنجه گر معرفي نشود
***  

قوانين شيرجه زدن در . بايد بكنيدچه كدهاي رفتاري در همه جا، تعيين تكليف مي كند كه آمريكا در 
قبلي ترك كني، پشتك زدن ممنوع است، تا وقتي بعد از پريدن از دايو محوطه را بايد بالفاصله ( استخر

بايد همراه داشته باشند، سال  9كودكان زير ( ، مقررات شنا در استخر)هم باال رفت منپريده نبايد از نردبا
  ...، قوانين بازي در زمين ورزشي دانشگاه و)سال بايد همراه در آب داشته باشند 5كودكان زير 

قانون فالن نوشته كه بر اساس ي از آنها يك، روي در چهار صندلي جلوها در لس آنجلس، در اتوبوس 
ديگر نوشته جايتان را به سالمندان و  يكيروي اولويت نشستن با سالمندان و ناتوانان است و فدرال، 

كسي كه روي اين صندلي ها نشسته  ،و من مي ديدم كه يك سالمند كه وارد مي شود .ناتوانان تعارف كنيد
  .هم كمربند ايمني دارند ي اتوبوسبراي دو صندلي جلو. بلند مي شود و به عقب مي رود



  
  اتوبوسبرچسب قانون استفاده سالمندان و معلولين در 

  
يعني بر روي نماد ورود ممنوع، به انگليسي هم نوشته . تابلوهاي راهنمايي نيز بيشتر نوشته است تا نماد

يا اجبار موجود در آن تابلو . ، و اين بر اجرايي شدن آن عالمت مي افزايد»وارد نشويد، مسير نادرست»است 
د، عالوه بر نمايش نماد مسير مخصوص در يك خط مخصوص دوچرخه در حومه كليولن.  را بيشتر مي كند
  » خط دوچرخه، ورود وسايل نقيله موتوري ممنوع«دوچرخه نوشته 

  

  
  تابلوي خط مخصوص دوچرخه در حومه كليولند**

  



  
  قواعد حركت بر روي پل گلدن گيت

  
  

  
  مسير متفاوت عابر و دوچرخه سوار بر روي پل بروكلين در نيويورك

  
  
  
  



  
  در حوالي كليولندقواعد رفتاري استخري 
  

*** 

در حال دويدن فري اي در گوش،  هر گوشه شهر كسي را مي بيني كه با هندز. چقدر مردم مي دوند
براي . ديدآن را در ايام تعطيل اين دويدن ها بيشتر است، ولي در هر لحظه اي از روز مي توان . است

  .، يك وظيفه يا تكليف استآمريكايي، فعاليت هاي اوقات فراغت، بيش از آنكه يك لذت باشد



  
 ساحل سانتامونيكا در لس آنجلس**

*** 

و سومبارت در باره نقش تعيين كننده فردگرايي در آمريكا » آمريكا تمدن بدون فرهنگ است«مي گويند 
لس آنجلس يك . يكي از علل انزوا و فردگرايي در آمريكا، بزرگ بودن اندازه شهر است. گفته است

و منهتن نيويورك يك شهر عمودي است، با آسمانخراش هاي فراوان ) كشيده شده در زمين(شهر افقي مادر
را كه همه تا امام خميني و پايين تر  - يادگار امام-نواب- مجموعه خيابان هاي محدوده آزادي. آندر تمام 

هاي قديمي اين محدوده، حاال بجاي خانه . با فاصله هاي كم، تصور كنيدو خيابان هايي است عمود بر هم، 
مجموعه اي از آسمانخراش ها در خيابان هاي باريك و پر از ترافيك . ، مي شود منهتنآسمانخراش بگذاريد

در لس آنجلس، ايجاد يك حس مشترك از يك . )ترافيك آن وحشتناك بود ، كه من بودم،در زمان باران(
من حوصله نداشتم تا از  .يگر پروژه اي استشهر، بسيار دشوار است، و رفتن از يك سر شهر  به سوي د

بروم، كه رفت آن سه چهار ساعت زمان مي برد با ) بزرگترين شهر بازي دنيا(وست وود به ديزني لند 
لذاست كه نزديكي به محل كار يا مدرسه فرزندان، يكي  .اتوبوس يا مترو، و بدون بچه ها هم لذتي نداشت

  .ستاز عوامل اصلي انتخاب محل سكونت ا



  
  سمانخراشي در لس آنجلسآ

  
با و ياليي، شهرك هايي با خانه هاي و، تشديد مي شود suburbاين نوع از انزوا با سكونت در حومه 

در اين شهرك ها، جز منطقه مركزي . فاصله از هم، كه البته با حصار و پرچين نيز از هم جدا نمي شود
كاميونيتي هست و احيانا كليسايي و نيز  mallكه بازارها و فروشگاه ها  downtownشهرك يا شهر 

همه . منطقه عمومي وجود ندارد عمومي، كتابخانه شامل زمين ها و سالن هاي ورزشي و استخر وسنتري 
لذاست كه در شهرك، . وجود ندارد گشتندر شهرك ها، امكان قدم زدن و چرخيدن و . جا خصوصي است

باريك است و براي قدم زدن بايد بروي به يك فروشگاه يا پارك ها خيابان . ديده مي شود غريبه به سرعت



نمي تواني كنار خيابان بايستي و نمي تواني در خروجي هاي وقت رانندگي در حومه هم، . مركز شهريا 
خانه هاي همچنين به دليل زياد بودن فاصله  .لذا عمال فقط بايد پارك بروي. خانه هاي مردم هم بايستي

اين انزوا را تشديد  اتكاي به ماشين هم .نمي شود بدون ماشين در حومه زندگي كردتا مركز شهر، حومه 
  .مي كند

اين تفكيك شديد ميان حوزه خصوصي و عمومي بگونه اي است كه هيچ جايي براي دخالت اين دو در 
  .ه عمومي غيركنترل شده وجود نداردو به نوعي حوز. يك ديگر نمي دهد

عامل اساسي ديگر انزوا، سبك زندگي آمريكايي است كه از زماني گرفته شده كه آمريكايي ها در تب 
پيش در را به سمت مركز و بعد غرب  يشرقهاي طال يا روحيه ماجراجويي، مهاجرت مداوم از كرانه 

آن را تسطيح مي كرد و بعد به قيمت گرانتر مي  ،خريد يا تصاحب مي كردهر كس زميني را مي . گرفتند
كه البته سرخپوست هاي ساكن آن، در نظر آمريكاييان (فروخت و دوباره خود در عمق سرزمين ناشناخته 

مزاحماني بودند كه بايد به هر وسيله، از جمله روش هاي خيلي مطمئن مانند شيوع بيماري هايي كه 
  . به تصاحب زمين هاي بزرگتر مي رفت) ند، از بين بروندمهاجران نسبت به آن واكسينه شده ا

در اين مسير، كمتر كسي به كمك خانواده مهاجر مي آمد و مهاجرين بايد به اندازه خود و خانواده اشان، 
بايد كارهاي خود را افراد و در زندگي امروز هم، . اين شد كه آمريكايي خودساخته شد. زمين بر مي داشتند

در سولون كه يكي از شهرك هاي اطراف كليولند است، با مسعود به يك فروشگاه . بدهندانجام شان خود
ر چيزي كه به كار خانه مي آيد ه. رفتيم، كه يك مصالح فروشي بزرگ بود) شهرونداندازه هاي در (بزرگ 

خودش آن را خرد و دارد مي ر كس هر چه براي خانه اش الزم ه. و مي شود تصور كرد، در آن موجود بود
هم فيلم ويديويي هست، هم در اينترنت ، تبراي كاربرد آن موجود اسها هم يي انواع راهنما. بكار مي برد

مسعود  . در همان فروشگاه ها، آموزش حضوري مي دهندمي توان آموزش ها را ديد و هم در روزهايي، 
گ زدن و جدول چيدن وسيمان كردن من رن. اينجا تقريبا همه كار خانه ات را خودت بايد بكني«مي گفت 

مسعود مي » ).دالر روزانه 400(مزد كارگر خيلي زياد است . خانه ام را خودم انجام داده ام... و سيم كشي و
دالر بايد پول مي دادم و بجايش خودم آن را  500گفت تازگي ها براي عوض كردن هيدروليك ماشين 

  . ريختاز تعمير ماشين درست كردم و ترسم 
تعطيالت آخر هفته بايد به خانه . ين است كه آمريكايي، فرصتي براي حضور در جمع پيدا نمي كندا

اين نوع زندگي، فرد را در انزوايي نسبتا خودخواسته . برسي، و هر از گاهي به سفري يا پيك نيكي بروي
  .قرار مي دهد

***  
. آمريكا تاريخ چنداني ندارد، از زمان تشكيل كشورشان، سه سده مي گذرد و از زمان فتح آن پانصد سال

. داندالبته آمريكا تمام تاريخ گذشته غرب را از آن خود كرده است و خود را وارث حقيقي تمدن غربي مي 



آمريكاييان بخشي . الزم استمكاني مشخص، تاريخ - ملتي به نام آمريكا در يك واحد زماني-اما براي دولت
سرخپوستان انجام داده اند و برخي ديگر را با عظمت بخشيدن به تاريخ وام گرفتن از از اين تاريخ را با 

  .»عظيم«و همچنين با انجام فعاليت هايي در مقياس  كوتاه خود
ارهاي از سرخپوست هاي فعلي و كاست، سرخپوستان مختص به موزه آمريكن اينديا در واشنگتن، 

جديد در باره سرخپوست ها و ساختن مجسمه هاي سرخپوستي با وسايل جديد، تا صنايع دستي خود 
سرخپوست ها كه توسط آنها همان لحظه ساخته و فروخته مي شد، سرخپوستاني كه لباس هاي محلي 

   .كرد يكي از راهنماهاي طبقات هم يك سرخپوست بود و از مادربزرگ خودش تعريف مي. پوشيده بودند
يك  ،در كتابخانه عمومي كليولند. اما كار اساسي در آمريكا تاريخ سازي است با برجسته كردن گذشته

ر چه عكس در باره لينكلن بوده جمع بود، كه هلينكلن آبراهام كتاب مصور بزرگ با كاغذ روغني در باره 
چقدر تاريخ در  رائه مي كند وچقدر جزييات ا. و دو كتاب هم در باره روساي جمهور آمريكا. كرده اند

ما خيلي تاريخ داريم ولي آنها تاريخ كوتاه خود را با جزييات و با عظمت ها جبران مي . اختيار مي گذارند
  .تاريخ مي سازند با عمق كم ولي با جزييات زياد. كنند

اعالميه كنستيسيون در ساختمان قديم كتابخانه كنگره در واشنگتن، يك بخش تاريخ آمريكا بود كه اصل 
تمام نسخه هاي آن . چقدر تاكيد كرده اند» همه انسان ها برابرند«و » ما مردم«را گذاشته بودند و روي 

در بخش كتابخانه . اعالميه، به صورت هاي گوناگون و با غلط ها و اصالحيه هاي آن موجود است
بخش هاي رياضي و باغباني و  ،دجفرسون هم تمام كتاب هاي جفرسون را آورده اند و مرتب چيده ان

راهنما مي گفت يك نماينده مسلمان كنگره، به . كتاب هاي فرانسوي نقاشي و فلسفه و فيزيك و آفريقا و
و با برجسته كردن جفرسون، بينانگذاران  .قران دو جلدي موجود در كتابخانه جفرسون سوگند خورده است

ند چگونه قانون اساسي را بنويسد و ايده آمريكا را طراحي آمريكا را نوابغي معرفي مي كنند كه مي دانست
  . كنند

جايي را نشان دادند كه نمايندگاني كه بعدا رييس جمهور شدند، آنجا مي ) ساختمان كنگره(در كاپيتول 
كنگره روي زمين يك ستاره هم وسط زمين . ايستادند و روي زمين چيزي برنجي به عنوان نشان گذاشته اند

دايره اي به شعاع ده را به صورت مركز شهر است و شهر » درست«ه نشان مي دهد آنجا ه اند كتعبيه كرد
ساخته اند، و آمريكايي وقتي آن را مي بيند، باور مي كند كه نياكان ما كه آمريكا را بنياد گذاشته مايلي آن 

  .اند، در باره همه چيز فكر كرده اند
در بخش . خ سازي، در موزه ملي تاريخ آمريكا در واشنگتن بوداما به نظر من، زيباترين بخش اين تاري

پارچه هايي كه روي سر قاتلين موجود بود و حتي وسايل وي صندلي و روساي جمهوري، كاله لينكلن و 
خيابان هايي كه به نام روساي جمهور ، و واشينگتن بودو صندلي جفرسون . او كشيده اند تا اعدامشان كنند

استفاده  1814پرچم آمريكاست كه در اصل ولي بخش زيباي اين موزه، . وهاي تبليغاتي آنهاكرده اند و تابل



و آن را در يك فضاي نيمه ) اندازه پرچم ايران سازمان ميراث فرهنگي(و بسيار بزرگ است  شده است
كسي توضيحات دقيق در باره پرچم و اينكه كي ساخته شده و عكس در كنار آن، . تاريك نمايش مي دهند

يك تصوير كامپيوتري . موجود است...كه آن را دوخته و سوزن و نخي كه با آن دوخته اند و جنس پارچه و
نمي گذارند . توضيح مي دادپرچم در باره بخشي از  ،مي كرديرا كه لمس جايش ر كه ههم از پرچم بود 

چون نمي تواني . ا نيز بگيردعكس بگيري براي اينكه پرچم خراب نشود و نيز براي اينكه ابهت پرچم، تو ر
اند و روي را دم در هم زده وصله پينه اي عكس بگيري، مجبوري االن خوب ببيني، بعد عكس همين پرچم 

  . يعني به نوعي نماد تبديل شده است بروشورها هم هست،
  

در . بخش ديگري از اين تاريخ سازي، انجام دادن كارهاي عظيم است و برجسته كردن اين عظمت ها
جاده هاي بزرگ و پل مي شد ، )و در همه جاي آمريكا( به فرودگاه سان فرانسيسكومسير رفت و برگشت 

. براي ايجاد رعب و به تعبير جالل براي فرديت، در همه چيز عظمت ايجاد كرده اند. را ديدهاي بزرگ 
و براي هر . ا هيچ جا مجبور نشوي بايستي و هيچ وقت ترافيك نشود و همديگر را نبينيجاده عظيم است تا

از باال كه جاده ها را مي . مسيري جاده اي زده اند اختصاصي و آنقدر پل روي پل است كه تعجب مي كني
مت در آمريكا عظظاهرا . گاه اتوبان دو طبقه است. بيني، گاه سه چهار پل يا خيابان از روي هم رد شده اند

تا آنجا كه در توان بشر است، . چقدر مي توانيم وسعت بدهيم و از بتون و سيمان استفاده كنيمهر يعني 
خليج سان دو بخش براي اتصال اين پل ظاهرا . ستهمينطور اگلدن گيت هم پل . استفاده كرده اند
مشخصه آمريكا . كار كرده اندحدي كه الزم بوده عظيم  ولي خيلي بيش از ،استبوده فرانسيسكو الزم 

  .است )و شايد غيرالزم(بزرگي بيش از اندازه 
پل گلدن گيت كه دو سوي خليج سانفرانسيكو را به هم وصل مي كند، دومين نماد آمريكا بعد از 

. آن ايستاد تا آن عظمت را درك كردنگهدارنده ستون عظيم دو مجسمه آزادي است كه  فقط بايد در زير 
در موزه كنار پل، . و از بيان هيچ توضيحي فروگذار نكرده اند آنها هم در بيان آن اغراق كرده اندالبته خود 

و آن را به شكل مداليون پل در مي ) سنت دستمزد 25با (عالوه بر دستگاهي كه سكه يك سنتي مي گيرد 
گذاشته اند، و حتي روي  آورد، يك تكه از كابل حامل پل را بريده اند و گذاشته اند، اطالعات در باره پل

آن، نام تمام دست اندركاران ساخت پل و كساني كه به ساخت پل كمك كرده اند و پول هاي سنگفرش 
  .داده اند، را درج كرده اند

  
  
  
  



  
  پل گلدن گيت در سانفرانسيكو

  
  

  
  بخشي از مقطع كابل هاي نگهدارنده پل گلدن گيت

  
، تمام شهر زير پاي )سالها بزرگترين ساختمان دنيا بوده استكه ( سيرز در شيكاگوبرج  103در طبقه 

، اما آنقدر ارتفاع زياد است كه به من و آن پايين ها و سقف همه آسمانخراش ها در چشم انداز فرد است
اين طبقه شيشه است براي چهار طرف . حسي شبيه سوار هواپيما بودن دست داد، نه يك آسمانخراش



كه از آن منظره ديده شهر را و ساختمان هاي مهم طرف نقشه گذاشته اند و نقاط مرتفع  و هرمشاهده شهر، 
و دستگاه پول خوردكن براي ديدن شهر و مناظر، و تلسكوپ گذاشته اند مي شود، مشخص كرده اند 

  .يداستافتخار مي كنند كه از باالي برج چهار ايالت آمريكا پ. اگر احيانا كسي پول خرد نداشت ،گذاشته اند
  

  
  آسانسور برج سيرز

  
  

  



  
  باالي برج سيرز در شيكاگو

  
  

  
  برج سيرز در شيكاگو

  



در نيويورك به توصيه هادي صديق، بجاي برج امپايراستيت، به پشت بام برج راكفلر رفتم كه شصت و 
نيويورك را كه در مركزي  از پارك طبقه است، اما هم منظره امپايراستيت را دارد و هم منظره ايهفت 

وسط شهر آرامش را تداعي مي بسيار بزرگ در شهري كه همه جايش آسمانخراش روييده است، پاركي 
آسمانخراش پخش مي شد تا كامال  اين در آغاز برنامه بازديد از ساختمان، يك فيلم از نحوه ساخت  .كند

همين نوع فيلم را در برج سيرز هم نشان . شودحالي مخاطب بو دشواري و بزرگي آن، جزييات ساخت 
  . دادند
  

  
  باالي بام برج راكفلر در نيويورك

  



  
  آسمانخراشي در نيويورك**

. از اين نوع موارد در آمريكا زياد است، موزه تاريخ هوايي و فضا در واشنگتن، و پل بروكلين در منهتن
بسياري از بزرگترين ها، خارج از آمريكاست، البته اين عظمت ها فقط براي سده گذشته است و اكنون 

شايد به اين خاطر كه ديگر از نظر اقتصادي ارزشي ندارد اينهمه ولخرجي براي يك بنا يا سد يا پل، كه 
  .نوبت دوبي است و مالزي. آمريكا از اين نظر آردش را بيخته و الكش را آويخته. بزرگترين شود

***  
در مسير طوالني سان فرانسيسكو به . هاي داخلي هيچ نمي دادنددر پرواز. آمريكايي ها حسابگرند

و گاه (با يك مسافرين هم  اكثر. گرمي پسته شامي 50شيكاگو هم فقط آبميوه دادند و بسكوييت يا بسته 



دالر  25(ساك حمل پول تا زرگترين ساكي كه مي شود آورد، مي آيند، ب داخل هواپيمابه ساك بزرگ ) چند
، چون باالي سرشان پر است و هواپيما و گاه ساك ها را زير پايشان مي گذارند ندهندرا ) براي هر ساك

  . چراغ هاي خانه شان هم اكثرا خاموش است، براي صرفه جويي در مصرف برق .كوچك
ي در آمريكا ايده شهرهاي فرودگاه. ه مي كنندنفره استفاد 50براي پروازهاي كوچك از هوايپماهاي زير 

ختم مي در نقشه پروازهاي آمريكا چند شهر است كه ترمينال است و همه پروازها به آنجا . جالب است
: اين شهرها عبارتند از. منتقل مي شوند با هواپيماهاي كوچك و بزرگ به شهرهاي نزديكاز آنجا و شود 

از سانفرانسيكو به شيكاگو در  .سياتلو  تالنتا، ممفيس، سيت ليك سيتي، كنكتيكاتآديترويت، ميناپوليس، 
اين چينش باعث مي شود تا پروازها . ميناپوليس هواپيما عوض كردم و از شيكاگو به كليولند در ديترويت

   .تجميع شود و در هزينه ها صرفه جويي

در . در كنار هر موزه يا جاي ديدني، هم فروشگاهي دارند كه سوغاتي مربوط به آن را مي فروشند 
خوب كه جذب  .اعالميه حقوق بشر مي فروختندبندهايي از فروشگاه سازمان ملل هم ليوان و كراوات با 

  .كيسه ما پر شودهم و هم يادگاري باشد آن فضا شدي، اكنون چيزي بخر كه 
***  

در تازه اكران شده بود و  3فيلم داستان اسباب بازي . رمايه داري با سينما پيوند خورده استدنياي س
اسباب ، انواع مربوط به بچه ها به نوعي با داستان اسباب بازي ربط داشتاجناس همه فروشگاه ها، تمام 

 ممكني كه يز، دستمال جيبي، خط كش و مداد و دفتر، پوستر، و هر چها از شخصيت هاي داستان بازي
تا فصلي ديگر، فيلمي ديگر و محصوالتي يبا نشان و تصوير داستان اسباب بازي فروخته مي شد و طبع بود

  . تازه تر
***  

در مركز شهر لس آنجلس، سطل زباله را به ستون ها زنجير . تمايز طبقاتي در آمريكا بسيار زياد است 
صفورا . كنار خيابان مي خوابند، گاه با شيشه الكلي در دست .كرده اند و شهرها پر است از بي خانمان ها

خانه اشان ، يكي از اعضاي خانواده درمان ند و براي مخارج ه ابيمه بودقبال از بيخانمان ها عضي بمي گفت 
  . را از دست دادند

  



  
  بي خانماني در سانفرانسيكو

  

  
  بي خانماني در لس آنجلس

  

  



  مركز شهر لس آنجلسدر زنجير شده سطل زباله 
***  

در بود، كه سپتامبر  11ادبود بناي ي، در حومه شيكاگو   napervilleنيپرويل شهرك نزديك سيتي هال 
كساني كه تصوير شهرك، بچه هاي دبستاني و  freedom isn't free »آزادي مجاني نيست«: نوشته اندآن 
گذاشته  ،را كه كج شدهبرج هاي دوقلو يك تكه از تيرآهن . درست كرده اند، سپتامبر كشته شده اند 11در 

نيز به صورت پنج ضلعي است كه بخشي  ي يادبودبنااند و تكه هايي از سنگ هاي پنتاگون و سنگ اصلي 
در پنتاگون و  هاهل همان شهرك بودهم گذاشته اند كه را عكس يك ارتشي . خراشيده شده استآن از 

  .تكشته شده اس

  
 حومه شيكاگو در نيپرويل نقاشي چهره كشته شدگان يازدهم سپتامبر

  

  
  بناي يادبود يازده سپتامبر در نيپرويل حومه شيكاگو**



***  
خيلي طوالني بود و بايد كفش را  بازرسيصف در فرودگاه لس آنجلس، براي پرواز به سان فرانسيكو، 

يك صحنه سينمايي . يك بچه كوچك گريه مي كرد كه چرا كفشش را در آورده اند. هم در مي آورديم
داد زد استاپ و همه ماموري گيت كه يكدفعه ، نزديك بودمايستاده در صف . بوددرست شده خيلي قشنگ 

و بعد  ت ايستادند و هيچ كس تكان نمي خورد،، همه سر جاي خود ثابچيز متوقف شد براي دو دقيقه اي
آمريكا تاوان مي دهد و در زنجيري بند شده كه خود  .شروع شددوباره يكي ديگر داد زد اوردر و همه چيز 

  .ساخته است

  
  كاخ سفيد در واشنگتن

***  
يا به به ما بگو . »ديدي، چيزي بگو) مشكوك(اگر چيزي «در مترو نيويورك يك تابلو زده بودند كه 

مترو نيويورك خيلي منظم است و به تمام جاها ايستگاه دارد و . nyc-safe-800-1پليس يا زنگ بزن به 
خريد بليط . خطوط هم نزديك به هم است. در برخي جاها يك مسير اكسپرس دارد و يك مسير معمولي

از مترو . دالر است 2:25 آن هم يك دستگاه منظم دارد كه همه جوره مي تواني بخري و مسير يك طرفه
  . لندن به نظرم بهتر آمد



  
  متروي نيويوركهشدار عمومي در **

 ***  
همه چيز ، همه چيز اينترنتي شده ،پيدا كردنمي شود جايي را  GPSبدون نقشه يا در آمريكا 

استفاده كني، مي تواني در فروشگاه  iPass، براي پرداخت عوارض اتوبان مي تواني از تكنولوژيك شده
خريد كه كردي خودت حساب كني و با كرديت كارت، خودت بپردازي، در فرودگاه مي تواني خودت 

check in  مي آورد كه اگر از بين هم ترس ، البته همين وابستگي به تكنولوژي. كني و كارت پرواز بگيري
مي . ر اينترنت قطع شود، و همين مي شود منبع ترس مداماگر بنزين و ماشين نباشد، اگ. ، چه مي شودبرود

   .گويند نگراني در وصل بيشتر است تا در فراق
***  

است كه يك طرف آن بسيار بزرگ ضربدري محوطه به مركز واشنيگتن، نشنال مال مي گويند كه يك 
ز يادبود كاخ سفيد، يك طرف كنگره، يك طرف موزه جفرسون، يك طرف موزه لينكلن و وسط آن ني

شهر خيابان . همه هم رايگاناطراف آن هم همه موزه است و .  واشنگتن ماني يومنت به نام واشنگتن است، 
در فيلم رييس  .هاي وسيع دارد به صورت باغ شهر كه ظاهرا جفرسون به شيوه فرانسوي ساخته است

اخته اند كه هر ميهمان جمهور آمريكا، رييس جمهور آمريكا مي گويد اين مجموعه را آنقدر بزرگ س
   .خارجي را مرعوب كند



  
  واشنگتن مانيومنت

***  
خانه . است و محل تفريح آنها) واشنگتن(هادي مي گفت كه خيابان ام، محل زندگي پولدارهاي دي سي 

اينجا . در باره خيابان هم خيلي تبليغ نمي كنند كه توريست نيايد. ها آپارتماني است ولي باالي ميليون دالر
با وجود اينكه در شهر شبكه مترو  اتوبوس ندارد و ايستگاه مترو هم ندارد و لذا فقرا نمي توانند بيايند،

  . خيلي وسيع است
***  

كه گيدنز مي است  juggernautغلتك عظيمي ساختمان هاي بلندي دارد و همان منهتن نيويورك 
موتوري لگام گسيخته با قدرتي مهيب كه همه ما مي توانيم تا اندازه اي آن را برانيم، اما اين تهديد « گويد

آنقدر بزرگ است كه انسان مي  »ز كنترل ما خارج شود و عاقبت در هم بشكندهر لحظه وجود دازد كه ا
در يازده باالخره و اند ترس خود را در قالب انواع فيلم ها و داستان ها در آورده آمريكايي ها ترسد و 
  .واقعيت از ترس نيويوركي ها جلوتر رفت، سپتامبر

و تمام پنجره ها و نماي مردم است و همه ميدان ميدان تايمز پر از  .شب نيويورك زنده است و زيبا
چند طرف ميدان و . نئون است و تلويزيون هاي بزرگ در ابعاد چند دهه متر در چند ده مترساختمان ها 

دنياي تبليغات را مي . مردم همه دارند عكس مي گيرند وهمه توريست هستند. همه دارند تبليغ مي كنند
  .شود در اين ميدان ديد



  
  ميدان تايمز نيويورك

***  
، ، يك جاي تفريحي نزديك كليولند، با چند خانواده مذهبي ايرانيهارنبا مسعود رفتيم اي بود كه شنبه 

يك دكتر جراح، يك مهندس  ناسا، يك وكيل و يك خريدار ماشين هاي اسقاطي، و دو دانشجوي دكتراي 
  .مجرد

اگر يكي از ايران، سفارش كسي را بكند، در جمع به راحتي . خيلي مهمان نواز هستندايراني مهاجران 
 .سياست جذبي خوبي است. در هزينه ها شريك باشندخيلي هم نبايد ه، زميهمانان تاپذيرفته مي شود و اين 

ارگ زد و دكتري نزديك مغرب يكي از اين دانشجويان . براي ظهر باربكيويي بود و ناهار دسته جمعي
اذان گفتند، مي خواستم نماز بخوانم، گفتند به جماعت مي خوانيم و . ديگري شعر پدرا پدربزرگا را خواند

  . قسمت زيباي ماجرا اينجا بود
ناسايي صف ها مرتب كرد و رفت جلو نماز بخواند كه . وكيل اذان موذن زاده را از موبايلش گذاشت

و اقامه شيوايي گفت و نماز را بلند . و رفت جلو ي زدبه من تعارف دكتر آمد و. گفتند دكتر جراح مي آيد
بين دو نماز هم وكيل قرائت سوره روم را . دو صف مردان و بعد زنان ،همه اقتدا كردند. مي خواندزيبا 

نماز دوم، يكي از دانشجويان دكترا دعاي فرج را خواند با از بعد . گذاشت و بخشي از آن را ترجمه كرد
و براي گرين كارت گرفتن ها و براي مديكال اسكول زن گرفتن ها و بعد دعا كردند براي . لندصداي ب

  .  ، شب مبعث بودخواندبعد هم ناسايي شعر ستاره اي بدرخشيد حافظ را . ها قبول شدن



  
  نماز جماعت در حومه كليولند

***  
مسعود مي گفت كه در كليولند سه گروه ايراني وجود دارند، گروه حافظ كه بهايي هستند، پرشين 

. گروپ كه ما هستيم) اتحاد(ذبح اسالمي، و يونيتي رعايت گروپ كه بي دين هستند و بي حجاب و بدون 
و بحريني هم  ساندي اسكول داريم براي بچه ها كه شيعيان پاكستاني و عراقي ،يك شنبه ها، در يونيتي

و  اندولي كليد مسجد را ايراني ها به آنها نداده  ،پاكستاني ها هشتاد درصد پول مسجد را داده اند. هستند
مي آيند درب را باز مي كنند و  ،مي گفت كساني هستند كه يك شنبه ها صبح زود. اندآنها هيچ نگفته 

  .ازه بعد هم بايد بروند سر كاربعدازظهر بر مي گردند و ت 3كالس برگزار مي كنند و ساعت 
ورود به ولي براي  ،دنباحجاب يا بي حجاب بيايكه افراد يم مي گفت پرشين و ما ايرادي نمي گير

  .ودحافظ فقط بايد بي حجاب بمجالس گروه 
 ***  

است، چون همه صدا و سيما سريال هاي  ،مي گفت يك علت فارسي ياد گرفتن بچه هامسعود 
اگر بچه ها را و  ما شب ها سر شام يك سريال مي بينيم. در تلويزيون مي آيد ايراناصطالحات روز 

  proudاز سايت ايران پراود سريال ها را مي گفت . بخواهيم تنبيه كنيم مي گوييم كه امشب سريال نداريم
و . يك روز هست يك روز نيست و ضعيف استخيلي مشكل دارد، سايت صدا و سيما ، دانلود مي كنيم

جاي اي فيلم فارسي خيلي  .مبتذل هم داردفيلم هاي كه استفاده كنيم  ايران پراوداز اگر بهتر مي شد ما نبايد 
  .خالي است

***  
يك مسجد شيعه دارد كه زنان پاكستاني، عرب، روسي . كمتر ايراني داردسان فرانسيكو مي گفت صفورا 

ايرانيان هم اجتماع ندارند، چون مذهبي و غيرمذهبي نمي توانند با هم كنار . جدا مي نشينيددر آن، ... و 



ولي آنقدر زنان هاي ايراني به با  ،مي رفتم... كنسرت هاي شجريان و كلهر وبال قمي گفت من . بيايند
حضور ايراني  مركز) و عمدتا لس آنجلس(البته كاليفرنيا . حجاب ها چيزي مي گفتند كه ديگر نمي روم

   .هاي مخالف با نظام است و ايراني هاي ساير نقاط آمريكا، مانند كاليفرنيا نيستند
***  

ايرانيان مقيم آمريكا اخبار ايران را مدام پيگري مي كنند، از رجا و آينده و سايت هايي كه در ايران فيلتر 
به همين دليل است كه هم بيشتر از مايي كه در ايران هستيم نگران هستند و مضطرب، چون تمام . است

برآيند آن مي شود ناكارآمدي  اخبار سايت ها تاكيد بر اختالفات است و ناكارآمدي هاي طرف مقابل، كه
و نيز به اين دليل كه ما كه در ايرانيم، مي دانيم كه اخبار سياسي بخشي از ماجراست و واقعيت جامعه . كلي

و همه صحبتشان در . لذا نگرانند، نگران ايران و نگران آينده. ايران، با اين سايت ها و اخبارشان تفاوت دارد
  . جمع در باره ايران است

***  
تقريبا با هر ايراني كه در آمريكا صحبت مي كردم، يك بخشي از گفتگو در باره مهاجرت ما بود و 

بزرگي مي گفت ايراني ها اصال مهاجرين خوبي نمي شوند، چون .  بخشي ديگر در باره ايران برگشتن آنها
بيشتر . نمي گردندهم ر مدام به فكر بازگشت هستند، يا احساس گناه مي كنند كه بايد برگردند، و البته ب

استدالل آنها در باره آينده فرزندانشان است، ولي فرزنداني كه ديگر فارسي نمي نويسند و تعلقي به وطن 
دليل ديگر در باره احترامي است كه در ايران نيست و در غرب هست، نه فقط از جانب حكومت به . ندارند

آن خانه «ولي مشكل اينجاست كه هر دو هم درست است، كه البته . همه، بلكه به احترام مردم به يكديگر
سخن بگويم، » خودم«و من نمي توانم به راحتي در آن از احترام به » قشنگ است، ولي خانه من نيست

  . وقتي كه من بخش اساسي اي از خودم را،  كه هويت ملي ام است، با تمايل خودم حذف كرده ام
ز او مي پرسند تو چرا در ادر جواب همه پاريس نشيناني كه » اثريا در اغم«جالل آريان در بخشي از 

  .»هستم«مي گويد من در ايران » مانده اي«ايران 


