ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر :اﯾﺮان از ﻣﻦ درﯾﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ

ﺟﺎﯾﺰهی ادﺑﯽ »اوﻻ ﻫﺎن« آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ  -آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ رﻣﺎن اش» ،ﺷﺐ ﻫﺎی آرام ﺗﻬﺮان« ،ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد» .آﺳﻮ« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ او ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰهی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻮان اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎن رﻣﺎن او را
»ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ادﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی روز ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی ،در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﻫﯿﺌﺖ
داورانِ ﺟﺎﯾﺰهی »اوﻻ ﻫﺎن« در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮی ﺑﻪروز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﺎﻟﯽ ادﺑﯽ اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۶۷/۱۹۸۸در ﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮐﺎﯾﻞ در ﻏﺮب آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﭗ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭘﯽ ﺳﺮﮐﻮب در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ،۱۳۶۰در ﺳﺎل  ۱۳۶۶/۱۹۸۷ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺪا در رﺷﺘﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺧﻼق و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۹۸و
ﺑﻌﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۵و  ۲۰۱۲ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ »آﺳﻮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺮ دوماش ﺑﺮای
رﻣﺎناش ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻣﺎن ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽزﺑﺎن از ﻧﺴﻞ دوم اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد .راوی داﺳﺘﺎن  ۲۸۸ﺻﻔﺤﻪای او ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ اول را ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ۱۹۷۹ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۵۷و  (۱۳۵۸و در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻬﺰاد ،ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
ﻋﻀﻮ ﯾﮑﯽ از اﺣﺰاب ﭼﭗ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺰاد در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش ،ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺎﻫﯿﺪ ،زﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺠﺎع و
داﻧﺸﺠﻮی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺰاد و ﻫﻤﺴﺮش زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ دوم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸/۱۹۸۹ﻣﯽ ﮔﺬرد ،از زﺑﺎن ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻬﺰاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ،ﻻﻟﻪ و ﻣﻮ )ﻣﺮاد( ،اﯾﺮان را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ ،ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺎن دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه ،و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﻣﺮگ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻬﺎﺟﺮ در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ .ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﺎﻫﯿﺪ از زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻟﺰوم
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ – ﮐﻪ در رﻣﺎن ﺑﻪ آن زﺑﺎن »ﻏﯿﺮﺟﺬاب« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد – ﭼﺎﻟﺶ راوی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ.

در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران اوج اﺻﻼﺣﺎت و وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه )ﺳﺎل  ،(۱۳۷۸/۱۹۹۹ﻻﻟﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش – ﺗﺎرا ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه – ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽروﻧﺪ .ﻻﻟﻪ
ی ﻣﻮاﺟﻬﻪاش ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﺪری و ﻣﺎدری و ﺗﻔﺎوت رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ راو ِ
ﻣﯽﺷﻮد .او از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن دﻫﻪی ﺷﺼﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻏﺮب از اﯾﺮان را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻫﻤﺴﻦوﺳﺎلﻫﺎیاش در ﻓﺎﻣﯿﻞ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمِ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺻﻒآراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪﻃﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ۲۰۰۹و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺮاد ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺰاد ،ﭼﯿﺰی از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از دﻧﯿﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮاد ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻏﺮﺑﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد
ﯾﺎد ﻧﺪارد و در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﺳﺮدرﮔﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،وﺟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖاش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگﺗﺮش ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﺮان دارد ،ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮش ،ﺗﺎرا ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﺑﻪ اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ،ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﻫﻢ از زﺑﺎن
ﺗﺎرا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺧﺎﻟﻪی ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرا در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده دارد ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺐ ﻫﺎی آرام ﺗﻬﺮان ﺗﻮأﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮏ از ﻫﺰاران ﺧﺎﻧﻮادهای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﭘﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﺮان ﻗﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن رواﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎده و ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهی
ﯽ ﻣﺘﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،۵۷دﻫﻪی  ،۶۰ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه و
داﺳﺘﺎن ﻓﺪای ﺳﺎدﮔ ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﻓﺪای ﮐﻠﯿﺸﻪﺳﺎزی و ﺳﺎدهﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺮﺑﺖ و وﻃﻦ و ﺟﺴﺖﺟﻮی ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﻣﺎنِ ﺗﺤﺴﯿﻦﺷﺪهی ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر اﺳﺖ .ﺧﻮد او در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ
آﯾﺎ وﻃﻨﯽ دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ام ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ )وﻃﻦ( ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد .ﻣﻦ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی داﺳﺘﺎنﻫﺎ ،رﻣﺎنﻫﺎ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺼﻮر ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻦ رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻔﻬﻮم
ﮐﻠﻤﻪی وﻃﻦ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ و ﺑﺎ آدمﻫﺎی اﻃﺮافام اﺳﺖ «.او در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮایاش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ .ﺑﻌﺪ از دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﻼ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺎ
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎری در اﯾﺮان ﺑﮑﻨﻢ .اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﮐﺎﻣ ً
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺧﻮدم را در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺷﯿﺪا رﻣﺎن را از زﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﭘﺲﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه از ز ﺑﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ
آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .او در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا زاوﯾﻪدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺟﺒﺎری و ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی )اﻧﺘﮕﺮاﺳﯿﻮن(
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ

اﺳﺖ .اﻣﺎ زاوﯾﻪدﯾﺪ ﻫﻤﺴ ِﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ او ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در آﻟﻤﺎن
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎیﺷﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی  (۱۳۷۸) ۱۹۹۹و ۲۰۰۹
) (۱۳۸۸ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در ﻃﻮل رﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ
اﺳﺖ«.
ﺷﺐ ﻫﺎی آرام ﺗﻬﺮان )ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪﺑﻪﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﮐﻨﯿﻢ :ﺷﺐ ﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﺳﺎ ﮐﺖ اﺳﺖ( را ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮده ،و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر آن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ دارد .اﯾﻦ رﻣﺎن در دﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖوﮔﻮی »آﺳﻮ« ﺑﺎ
ﺷﯿﺪا ﺑﺎزﯾﺎر در ﻓﻮرﯾﻪی  ۲۰۱۷اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
______________________________________________________
ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،آﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺗﺒﻌﯿﺪی و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

ﻧﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روی »ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهام .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرﺷﺎن ،ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪﻃﻮر اﺳﺖ
و ﻧﻤﯽداﻧﻢ آنﺟﺎ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه داﺷﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ؟ ﭼﻪﺟﻮر رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ؟ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی؟

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺮف زدن در ﻣﻮرد »رﯾﺸﻪﻫﺎ« ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞزا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﯽ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻠﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎور ﻧﺪارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان دارم.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آنﺟﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آنﺟﺎ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻣﺎ درﯾﻎ ﺷﺪ .و ﻣﺮدﻣﺎن آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﻫﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻧﺞ و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ – در آﻟﻤﺎن – و ﻧﻪ آنﺟﺎ – در اﯾﺮان – زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮاد ﮔﯽﺗﺎن؟ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرگﺗﺮی وﺟﻮد دارد؟

از وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎن ﮐﺮدم ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻼﻗﻪی
ادﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  .۱۳٥۷ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او را ﺷﯿﻔﺘﻪ و

ی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﺷﯿﺪای اﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎیاش را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺗﺮاژد ِ
ﺑﻮد :اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ .ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺟﺎیاش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽرﺣﻢ ﻣﯽدﻫﺪ.
رﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﯾﺮان در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﯾﺪ؟

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﻣﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ دارم و رﻣﺎنام را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ
ﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻪﻃﻮر در
ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿ ِ
اﯾﺮان ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد و وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺪ اﺳﺖ.
در داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﯾﺮان ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﯾﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﺪ )و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد( ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ادﻋﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ،
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﯾﻪدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ رویﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد .اﯾﻦ
زاوﯾﻪدﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ا ﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠ ِﻢ ﺑﺪون دﺧﺘﺮم،

ﻫﺮﮔﺰ از اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﺼﻪی ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮان آن را داﺳﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺖ؟

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺳﺘﺎنام درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ آزاداﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻓﮑﺎرﺷﺎن،
رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،رواﯾﺖﻫﺎ ،و ﻗﺼﻪﻫﺎ زاﯾﯿﺪهی ﺗﺨﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ت
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮار ،از ﻗﺼﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهام وام ﮔﺮﻓﺘﻪام .اﻣﺎ ﺑﺎور ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎ ِ
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای واﻗﻌﯽ از دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ
ﭼﯿ ِﺰ واﻗﻌﺎً ﺷﺨﺼﯽای در ﺧﻮد دارد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی رﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪی
زﯾﺴﺘﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً و از ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﺳﺖ اول ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﻣﻦ ﺑﺮای رﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ اول ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده
و ادﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮم ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی ادﺑﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ
ﻼ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ،ﮔﻮش دادم ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدم ،و ﺑﻌﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺣﻮاسام را ﮐﺎﻣ ً
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺎنﺷﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از اﯾﺮان
ﺑﺴﺎزم.
داﺳﺘﺎن رﻣﺎن ﺷﻤﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻬﺎﺟﺮ
را در ﻃﻮل داﺳﺘﺎن دﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ،ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
زﺑﺎن اﺻﻠﯽاش آﻟﻤﺎﻧﯽ و زﺑﺎن وﻃﻦاش ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪﺗﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻪﻃﻮر اﺳﺖ؟

ﻼ ﮐﻠﻤﻪ »ﻋﺰﯾﺰم« .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت را در داﺳﺘﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ .ﻣﺜ ً
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎرﺳ ِ
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻢ .در ﻣﻮرد ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﺎﻣ ً
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎ ﺳﺮ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد» .ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ« ،ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺮﺋﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳ ًﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺎرﺳﯽ در رﻣﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮارش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی آﻟﻤﺎﻧﯽ روﻧﺪ
ﻗﺼﻪ را ﮔﻢ ﻧﮑﻨﺪ.
در دو ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ،ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺣﺎﻓﻆ( و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺷﺎﻣﻠﻮ( ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
ی داﺳﺘﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻬﺎﺟﺮان آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺒﺮی از ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎً
وﻗﺘﯽ راو ِ
ن در ﺗﺒﻌﯿﺪ از ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دور ﺷﺪهاﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ دوم اﯾﺮاﻧﯿﺎ ِ

ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم .در رﻣﺎن ﻣﻦ ،دور ﺷﺪن از ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﻧﺎﻫﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖاش ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ
از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦﺷﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان او ،ﻻﻟﻪ و ﻣﺮاد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻣﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ روی ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ا ﮔﺮ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر آن در اﯾﺮان ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﭼﻮن داﯾﺮهی ﻟﻐﺎت و ﺗﻮان و ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎرش ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﻢ.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎبﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺘﺎب در اﯾﺮان(
ﻓﻘﻂ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر دارد؟ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج،
ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽﻫﺎیام ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﻤﻨﻮن اﯾﻢ! اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺼﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﻧﺪ.
و ﺳﻮال آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯽ؟

ﻼ و اﺑﺪاً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻮدم را اﺻ ً
ﻫﺮدو ﻫﺴﺘﻢ ،اﯾﺮاﻧﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ .اﻣﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ روی آن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.
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