ﻧﮕﺎﻫﯽ از دوردﺳﺖ
ژوﺑﯿﻦ ﺑﺨﺮد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »وﻃﻦ« و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺪری ﺧﻮد دارﻧﺪ؟ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ،در ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮدش را اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﯾﺎ ﻫﺮدو؟

وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺐﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ )ﻋﺮاق( از ﻓﺮاز اﻓﻖ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺗﻬﺮان از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺗﺎ آن ﺳﻮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،و داﻣﻨﻪﻫﺎی رﺷﺘﻪ
ﮐﻮﻫﯽ )اﻟﺒﺮز( را روﺷﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ روزﮔﺎری آرش از آنﺟﺎ ﮐﻤﺎن ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﺗﯿ ِﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﻋﺰم
دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻞ و ﻫﺰاردﺳﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳ ِﺮ ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮاﺣﻞ
ب دورﺗﺮ و »دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ« رو ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ
اَﻟﺒﯿﻮن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻣﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮ ِ
ن ﻣﺎدرم در آن زﻣﺎن در ﻟﻨﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آنﻫﺎ
ﺑﺴﺘﮕﺎ ِ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮ ﮐﺮده و از آن ﻣﺤﻈﻮظ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آری ،ﻣﺎ از »ﺧﺎﻧﻪی« ﺧﻮد و ﯾﺎر و دﯾﺎر ﺧﻮد دور ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد :ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم اﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻋﺰت واﺣﺘﺮام ،و آزاد ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۹۰ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره
آﻣﯿﺰهای ﺑﻮد از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺟﻬﺎن ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺪامﺷﺎن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺑﺎ رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻓﺮق دارد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنﻣﺎن از ﺗﺒﺎر ﻣﺮدﻣﺎن اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ
وﻗﺖ آدم ﻏﺮﯾﺒﻪ ی رﯾﺸﻮﯾﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮرش ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﻣﯽدادم؛ اﻣﺎ ﺳﻮای ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﺧﻮرشﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ آن وﻗﺖﻫﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺣﺎﻟﯽﻣﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎ اﯾﻦﺟﻮری اﻧﺪ؛ ﻫﻤﯿﻦ.
در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﭽﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در
ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﻫﻞ »ﮐﺠﺎ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ دﻗﯿﻘ ًﺎ آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪاش داد ﻣﯽ زﻧﺪ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺮدو در اواﺳﻂ
دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را روان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺌﻪﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﮐﺶ و ﻗﻮس ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ

ﻣﯽدادﻧﺪ در داﻣﻨﻪی ﮐﻮهﻫﺎ اﺳﮑﯽﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ی ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺟﺎی
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮ ِ
دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺠﺎ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ،ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
زده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎل ،ﺑﻪ ﺟﺎی ارﻣﻨﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻏﺮﺑﯽ داﺷﺘﻢ،
ﺧﺎﻟﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎ ﯾﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻬﺮهی ﺷﻮم ﺧﻮد را در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪم ،اﻧﺪک اﻧﺪک ﻧﻈﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻋﻮض ﺷﺪ .اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻣﻦ ﺷﮑﻔﺖ،
و داﻧﺴﺘﻢ اﯾﺮان ﻣﻦ آنﺟﺎ اﺳﺖ ،در اﻧﺪرون ﻣﻦ .آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و روﯾﯿﺪن ﻣﻮی ﭼﻬﺮه داﺷﺖ )ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ
ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﻢ( ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎدر ﺑﺰرگام ــ »ﺗﻮ اﯾﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ!« ــ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮم زﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ذﻫﻦام را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و اﺷﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ »ﻓﺴﻨﺠﻮن« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزﮔﯽﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدم؟ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،دﻗﯿﻘ ًﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻢ .ﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدم ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ؟ آن »ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ« ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮدو ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارم؟
در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  -ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﯿﺪر رﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ،ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم آورد ،و
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻓﯿﻠﻢ رﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرهی ﺳﻌﯿﺪ ،ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ -
اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﻧﺴﻞ دوم و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،و دردﺳﺮﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دوم« اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ
ﻣَﻬﺮان ،ﭘﺪر ﺳﻌﯿﺪ ،ﺷﻐﻞاش را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻪ رﻏ ِﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪی ﺣﻤﯿﺪ در ﻓﻠﻮراﻧﺲ و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮش در آنﺟﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣَﻬﺮان را دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎلﻫﺎی اول اﻗﺎﻣﺖﺷﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﯿﺪ
ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺋﻤ ًﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ،ﺑﯽﮐﺎر اﺳﺖ و رﺳﻤ ًﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎ او اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاناش ﺑﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار
آنﻫﺎ ،آدم دلاش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﺪازد ،و اﯾﻦ اﺧﺮاج را ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزآﻣﺪن ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﻪ َﻣﻬﺮانﻫﺎ اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ای ﮐﺎش اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد .ﺣﻤﯿﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آﺧﺮ در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« »ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻼ ﺟﺰﺋﯽ از
ﺑﺪ .ﻣﻦ ﭘﺎ در ﻫﻮا ﻣﺎﻧﺪهام ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ دو واﻗﻌﯿﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮدو ﺗﻌﻠﻖ دارم ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ«.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﻤﯿﺪ َﻣﻬﺮان ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﺮ ﯾﺄس و ﻧﻮﻣﯿﺪی ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﻤﺼﻪی ﻣﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهام ﮔﺮﻓﺘﺎر آن اﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﻮر،
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل و اﻧﺪی از ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد را در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .رک و ﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺎ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ دلﭘﺬﯾﺮ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ از دﻫﻪی ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی( ،ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،ﺣﺴﺮت و ﺣﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻮش
در ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﻓ ّﺮ و ﺷﮑﻮه ادﺑﯽ ﺷﻌﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺖ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﻟﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ
ﺑﺎزارﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آنﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘ ِﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﻣﺮغ از ﻗﻔﺲ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﻤﯿﺪ ،در آن ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎ ،ﺟﻮکﻫﺎ  ...زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪه .اﻟﺠﺰاﯾﺮ راه ﺧﻮد را رﻓﺘﻪ  ...ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهام .ﺣﺴﺎب ﻣﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی درﺧﺸﺎن
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺮ آن »ﺳﻮﯾﻪی روﺷﻦِ« ﺷﺮاﯾﻂ او ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،و آرام آرام ﭘﺮده از روی ﻫﻮﯾﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮی او ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ،
درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮدم زل زدهام .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :در آن ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺆال دارد ،ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺆال از ﺧﻮد دارﯾﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ اﯾﻦ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﯾﺎ
آنﺟﺎ؟ ﻣﻦ ﮐﯽ ام؟«
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻢﮐﻢ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎن و واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺣﻖ آنﻫﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش را ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽاش را ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ اﻟﺠﺰاﯾﺮیاش ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻠﻮغ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ روز در او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎز دلاش ﻫﻮای وﻃﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﺟﻨﻮب
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ،رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی
ﺳﺮ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮﺗﻮن،
اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﻌﯿﺪ در ﯾﮏ رؤﯾﺎ ،ﻣﻨﺎﻇﺮی ﻋﺠﯿﺐ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰ از ﺷﺮق ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ِ
ﯽ ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورَد .ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ دلﭘﺬﯾﺮ ،اﺳﺘﺎداﻧﻪ ،ﺗﺮﺳﻨﺎ ک ،و ﺑﻪ رﻏﻢ آن
وﯾﻠﻔﺮد ﺗﺰﯾﺠﺮ ،و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾ ِ
ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﻮی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آن ﺗﺼﻮری ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺳﻌﯿﺪ از اﻟﺠﺰاﯾﺮ و
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺗﺨﯿﻞ و داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر »اﻟﺠﺰاﯾﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎﯾﺶ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از ﺷﻦﻫﺎی ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺮق ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺑﺎد ﺧﺎ ک
زرﯾﻨﯽ را ﮐﻪ در ﭼﻨﮓ او اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺒﺨﻨﺪی ﭘﺮﯾﺪهرﻧﮓ در ﭼﻬﺮهی او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﯾﺎ
ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن ،آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯽﮐﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی او اﺳﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﭼﺮا اﻏﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،آن ﺑﺮﻫﻮت وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺠﻠﯿﺎت ،ﻣﻨﺎﻇﺮ رازآﻣﯿﺰ ،و ﻟﺤﻈﺎت دﻣﺸﻘﯽ )دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺣﻮال دروﻧﯽ(
را ﺑﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻨﯽاش ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺮار ﻗﻠﻮب از ﭘﺮده ﺑﻪ در ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽآﯾﻢ .ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮوم .اﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
ﻼ اﯾﺮاﻧﯽ ام،
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪه ﺑﯿﻦ دو ﺟﻬﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ام ﯾﮑﺴﺮه ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻧﮑﺎر ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف ،داﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺳﺮﮔﺮدان اﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎی آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﻨﺪد ،و در آن واﺣﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺑﺮﮔﺮدان :اﻓﺴﺎﻧﻪ دادﮔﺮ
__________________________________
ن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او اﺳﺖ:
ژوﺑﯿﻦ ﺑﺨﺮد روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ری اورﯾﻨﺖ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدا ِ
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