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  ید فاروقين کتاب جمشيوگو با ناصر مهاجر درباره آخر ک معما"؛ گفتي"مالقات با 

 ید: اييگو یشود و م یحک شده است. "چرتتان پاره م یک قربانيآن نام  یرد که رويگ یم یتان به سنگيد، پايد، در حال قدم زدن هستيتصور کن
ن يم آلمان است. درباره اينگار مق سنده و روزنامهي، نوید فاروقين رمان جمشيدتريک معما" نام جدياند." "مالقات با  را کشتهک انسان ينجا ي! ایوا

و  یتفاوت یجستن از ب یکتاب را فراخواندن خواننده به دور ی هيما م. او بُنيا سنده، پژوهشگر و مترجم نشستهيصحبت ناصر مهاجر، نو یکتاب، پا
  داند. یم ین دادن به ستمکارواکنش نشا

  

نشسته و  یمبل قرمز رنگ چرم یلوره را که رو د؟ و هانهيشنو ینوازد، م یستاده و مياکوب را که کنار پنجره ايلون يو یچه وله: شما هم صدايدو
تش موفق بوده يسنده در روايا نورند، به نظر شميگ یش چشم ما جان ميپ یاديز یها ک معما" صحنهياست؟ با خواندن "مالقات با  یدر حال بافتن

  است؟ 

کنم انتخاب مندلسون هم،  یخواندم. گمان م یکتاب را م یدم وقتيشن یمندلسون را م» یمارش عزا«اکوب، يلون يو یناصر مهاجر: من هم صدا
شدند (سال  یحياش مس بود که خانوادهش نيب یاالصل. هر چند کودک یهوديبود  ینيسيد که او موزيدان یو فکر شده انجام گرفته است. م  هوشمندانه

آثار  یاجرا ی سال پس از مرگش، اجازه ٩٠ یعني، یتلريسم هيفاش ی ). اما در دوره١٨۴٧جوان بود که درگذشت (سال  یليا آمد) و خيبه دن ١٩٠٩
متن کتاب را  یقيسنده موسين مسئله که نويا ن وصف، خوديکردند. با ا یش را نابود ميها دند و عکسيکش ین مياو را پائ یها دادند. مجسمه یاو را نم

  ها سال پس از مرگ آن شخص، پُرمعناست.  سم بوده؛ آن هم دههيان فاشياز قربان یکه به شکل یسپارد به کس یم

انستم شتاب تو یرفتم و نم یش ميآهسته پ یلياست. اعتراف کنم که من در آغاز کتاب، خ یار مهميار بسين کتاب، رمان بسيکنم، ا یبله تصور م
سنده ين باورم که نويان رسانم. بر ايک نفس بخوانم و به پايش بروم و کتاب را يپ یکتاب که گذشتم، توانستم با آهنِگ خوب یها مهياز ن یرم. وليبگ

اکوب و يکشته شدند( ان هولوکاست يکه در جر یا یهوديار موفق بوده است. داستان زن و مرد يکه در کتاب آورده، بس یت دو داستان موازيدر روا
، به آلمان پناه  ختنديگر یاسالم یم جمهوريشان را در دست گرفتند، از رژ نا و ساسان) که جاني(میرانيزن و مرد ا یو داستان زندگ -لوره)  هانه

آن زن و مرد  -ها  ش از آنيسال پ یندهفتاد و ا  -  ها ش از آنيساکن شدند که پ یا ان، در خانهياند و پس از گذران چند ماه در اردوگاه پناهجو آورده
  اب بوده است.يد کاميترد یشان، ب  شيدايو منطق پ یخيتار ی ت دو فاجعهيسنده در روايست شدند. نويتس سربه نيستند، در آشويز یکه در آن م یهودي

  ست؟ين رمان از نظر شما چيا ید؟ معمايکن یعنوان کتاب چه فکر م ی نم دربارهيخواستم بب یم

داند، نثر  یخوب م یليرا خ یکه زبان فارس ید فاروقيام جمش دهيم بارها از خود پرسيد بگويپسندم. با ین کتاب را نمي، من عنوان ایانيک خانم
است. استفاده کرده  یار خواندنين کتاب بسيا یبرا ین عنوانيند، چرا از چنيگز یده برميشيارانديها را با دقت و ظرافت و بس دارد، واژه یا زهيپاک

ست که زن و  یا ن رمان، همانا راز و رمز خانهيا یکنم معما یندارد. گمان م یِت چندانيزبان جذاب یفارس ی خواننده یل است و برايکه ثق یعنوان
بود که در  یهوديزن و مرد  ی ش، خانهيسال پ یاند. آن خانه، هفتاد و اند افتهينا و ساسان) در آن اسکان يپناهنده به آلمان (م یرانيا یمرد

ا راز و رمز خانه، به يخانه،  یاز معما ینا و ساسان با آگاهيست کردند. ميتس بردند و سربه نيها را از آن خانه به آشو هولوکاست جان باختند. آن
ن البته خوانش من است از ياو برنشستن استبداد.  یبرافتادن آزاد ین رهگذر به معمايبرند و از ا یم  یپ   روز و امروزشانيد یها یا خانه هم یزندگ

  هام توامان است.ينام کتاب که آگاهانه و با ابهام و ا

ست؟ ين کتاب از نظر شما چيا  .یخيا تاري ی، روانشناسیفلسف یسر و کار دارم. رمان؟ کتاب یدم با چه نوع کتابيپرس یرمان از خود م یها مهيتا ن
ن کتاب يم هم قابل تأمل است؟ به نظر شما، اينام ید" ميات تبعيا از منظر آنچه "ادبيش فروکاست ا یادب - یهنر ی هيشود تنها به سو ین کتاب را ميا

  هاست؟ ک از آنيکدام 

 یک چندينوشت. به آلمان که آمد،  یرمان م یاز نوجوان ید فاروقيم که جمشيدان یرد. ميگ ید قرار ميات تبعيک رمان است و در ژانر ادبيد يترد یب
کرد و همچنان هم  ینگار سال کار روزنامه یها ن رشته دکترا گرفت. پس از آن ساليآورد و در ا ی رو یشناس رها کرد و به جامعهرا  یسينو رمان
" یک توت فرنگي) و "انقالب و ک١٣٨۶واال" (يده شد. "ويکش یسينو رمان یاش که جا افتاد، دوباره به سو ن حرفه است. انگار در حرفهيدر ا

و طراز  یسنده جديک نويد نگذاشت که ما با يترد یمن جا ی). دو کتاِب آخر برا١٣٩٨ک معما" را (ير داد، و سپس "مالقات با ) را انتشا١٣٩٧(
که شناخت  یا سندهيست؛ نو گو که قصه یا سندهياق داستان را دنبال کند، نويسد که خواننده با اشتيداند چگونه بنو یکه م یا سندهيم. نويرو اول روبه

 یها ، درنگیش، نسبت به مسائل کوچک و بزرگ زندگيها کتاب ی جا ی آلمان دارد. ما در جا ی ژه، فلسفهيمدرن و به و ی از فلسفه یوبخ یليخ
دها،  دايها و رو انسان ین هم آشناست و در بررسينو یبا روانشناس ید فاروقيم که جمشينيب  ی، میفلسف یها م. در کنار درنگينيب یاو را م یفلسف
د يرا با ید فاروقيکنم، جمش ین تصور مي. بنابرایاجتماع یو هم روانشناس یفرد یر چشم دارد؛ هم روانشناسيها را هم ز دهيپد یشناخت روان ی هيسو

  ران!يو مدرن دانست؛ از "مکتب جنوب" ا یس جدينو ک رماني

بر  یمبتن یخيتار یها هين سويدارد، و ا یخيتار یقو یها هين است که سويک معما" ايمهم رمان "مالقات با  یليخ یها تيگر از خصوصيد یکي
 یها ده؛ روزنامهيها پرداخته، با دقت و مطالعه کرده و آن را بررس را که به آن یخيتار یها سنده سوژهيداست که نويپ یعنياست.  یخيتار یها داده

جه آنچه در اثر آورده، يست. در نت موضوع نوشته شده آشنا ی درباره که يیها زمان را خوانده، منابع دست اول و دست دوم را خوب خوانده، با کتاب
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و شناخت خوب از فلسفه و  یل قويخ دارد. با قدرت تخياد در تاريخودش باشد، باشد، بُن و بن یها یپرداز الياالت و خينکه خيشتر از ايب
  داخته کم مانند. پر یساخته و رمان ی، سنتزین زبان فارسي، و همچنیشناس و جامعه یشناس روان

دانم. آنجا که  یدرست م یتيک معما" نوشتند، در کلي"مالقات با  ی وگو، درباره ن گفتيتر از ا شيپ ی، چندیجواد طالع یمن آنچه را که آقا
ِت قصار" هم به خود که بعضاً صورِت "جمال ین خود را در قالب جمالتيمهرآفر یو نگاه اخالق یفلسف یها ها، آموزه شهي، اندیفاروق«سند: ينو یم
  ». کند یکاغذ بنشاند، نقل م یت او را بر رويکه قرار است روا یا سندهيرند، از زبان ساسان و نويگ یم

  د؟ين جمالت قصار اشاره کنياز ا ید به برخيتوان یم

دن از يشود"، "نوش یشود، اما پاک نم ت گمشده"، "گذشته ممکن است پنهاني"، "شرم، پادزهر جنون است"، "هویقرار یبرخاسته از ب یبله: "آرامش
جهل"، "در برابر جنون، از  ی ش جنون در مزرعهير پوشش تمدن"، "رويپنهان ز یندارد"، "تعفن یمل ی           انسان چهره یها جنون"، "رنج ی چشمه
  ست". يل ممکن نيتخ یاريت بدون يوار ساخت"، "فهم واقعيد ديشرم با یها خشت

 یقصار یها ن جملهينکه ايگر ايداستان را در پس آن پنهان کرده است؟ و د یها یسنده کاستيا نويقدرت کتاب هستند  یها نقطه قصار یها ن جملهيا
  نباشد؟  ین کتاب کار هر کسيخواندن ا یعنيم؟ يفکر کن یخاص ی شوند که به مخاطب خاص و خواننده ید، به نظر شما باعث نميکه به آن اشاره کرد

ن ين دارم که او با برساختن ايقي. نه، یدان یز فارسيل و تفکر و نيست است در تخ ید فاروقيان قدرت جمشيقصار ب یها ن جملهيمن، ا ی  دهيبه عق
گونه کارها باشد و به قول حافظ "مغلطه بر دفتر دانش بزند".  نياهل ا یکنم فاروق یکند. احساس نم یکارش را پنهان نم یها یها کاست عبارت

دانم که  یست. اما ميدانم مشکلش چ یهاست. نم هر سه کار آخرش، فصل آخر آن يین نارسايتر من بزرگ ی دهيکارش آشکار است. به عق یها یکاست
ک معما" به قدرت يم فصل آخر "مالقات با يخواهم بگو  یکند. م یخوب جمع نم یليخوب است، خ یليخوب است، خ یکارش را که به راست

سنده ينو یآقا ی ک معما" رابطهيگر "مالقات با يد يیتواند اشتباه باشد. نارسا یمن است و م یشخص ی   دهين البته عقيست. اين کتاب نيشيپ یها فصل
ِت خود يسنده شخصيزود نو یليشود. خ یساسان م یعني، یِد راويک معنا مريسنده از همان آغاز رابطه، مجذوب و مقهور و به يبا ساسان است. نو

ن خط يکل همراه است و ا یساسان به دانا یسنده با ارتقاينو ی ن استحالهيشود. ا یفروکاسته م یس سنتيرزا بنويک ميدهد و به  یرا از دست م
 یدست است و آقا رهين چيت خود چنيدر روا ید فاروقيام اگر ساسان جمش دهيز از خود پرسينه نين زميد. در اينما یتا آخر کتاب خود م یداستان

سنده و ين مناسبات نويا ی انهين تازه وارد، چرا در مياراده در برابر ا یسد چنان بيرا بنو یدين زن و شوهر تبعيقرار است داستان ا یا  سندهينو
  نند؟!ينش       یان خود نميف مناسبات ميبه باز تعر یراو

" یراني"نخبگان ا یبرا یست و فاروقين کتاب آسان نيواندن اام که خ خوانده يیدانم. در جا یم: نميد بگويتان، با پرسش یانياما در پاسخ به بخش پا
 ی   کتاب در زمره یشود. ول یراحت خوانده م یليخ یلي، خيیک جاين کتاب از يمن ا ی دهيدرست باشد. به عق ین داوريستم که ايسد. مطمئن نينو یم

د با يت را بايفيباک یها رمان ی ش رفت. همهيد و آرام پيشيبه آن اندد نسبت يست که با یک معما" کتابيست. "مالقات با يکننده ن سرگرم یها کتاب
خوان  تواند همه یاست که م یگر کتابيد یک نفس آن را خواند. اما از سويتوان  یاست که نم یا ن کتاب هم به گونهينه خواند و مکث کرد؛ و ايطمأن

  باشد. 

و  یخيو تار یمختلف کتاب چه از نظر روانشناس یها هيرد و از سويگ یم یشتريبش بمه خواندنش شتايد، کتاب از نيگفت یدر پاسخ به پرسش قبل
ت يشتر بوده؟ سهم روايا بيشود، کمتر  ید، کندتر خوانده ميمه اول که فرموديها بارشان در ن هين سويک از ايد کدام يکن ید. فکر ميسخن گفت یفلسف

  در بخش اول چه بود؟

 يیروا ی هين نگرش سويم. با ايآ   ین آن کنار مينخست یها     فصل یم، آنگاه با کنديرين حکم را بپذينوشته شده. اگر ا یا ژهياق وين کتاب به سبک و سيا
چو  یم برايخواهم بگو یم. ميابيرا در یدادهايها و رو تياز شخص یا ان پارهيوند ميم پيد بکوشيشود، چون با یموجه م یرمان در بخش اول تا حد

ها و  د مکثيت است و شايشتر گونه روايلوره را در رمان بفهمم. فکر کنم ب اکوب و هانهيست يو شکل ز یوقت برد تا منطق وجود یا من خواننده
  ش بروم.ي، که سبب شد کند پيیروا ی ده شده  با جنبهيکه تن یفلسف یها جنبه

ار يران رفته است، تالش بسيا یدتيعق یاسيان سيچه بر زندانو آن ی، در کسب آگاهیخيو تار یادب یها تان در عرصه یها تيشما در کنار فعال
د که يگفته بود یا است. در مصاحبه ر به ترک کشورشان شدند، چه آمدهيد بر آنان که ناگزيد، نشان دهيا دهير" کوشيز ناگزيد و از جمله در "گريا کرده

ک معما"، يان، قهرمان داستان "مالقات با يمياست. درست مثل ساسان کرگر پرت شده يد يیبه جا یزندگ ید که برايدان یم یديک تبعيخودتان را 
ِت سرگذشت ين کتاب تا چه حد در رواين به شهر کلن آلمان پرتاب شده است. ايشهر و او يیران و پس از تجربه زندان رجايکه از ا یخياستاد تار
  فق بوده است؟رون از وطن مويبه ب یرانيشدگان ا ها" و به طور خالصه پرتاب "ساسان

ن سه چهار سال گذشته به آلمان يد که در ايآ ین برميم. چنيشو یرو م نا در شهر کلن روبهيساسان و م ین زندگيآغاز یها ن کتاب با ساليما در ا
ها داده شده  به آن یوچکدر کمپ، آپارتمان ک یان زندگياند و پس از پا کرده یزندگ یرا در کمپ پناهندگ یا م که دورهيخوان یم یکل یلياند. خ آمده

فهمند که  یابان ميخ یرو ادهيکاشته شده بر کف پ یها ادوارهيا به قول شما يها  واره سنگ یارين جاست که به يک خانه. در اي ۴ ی است درطبقه
 ی وند با قصهيز سرشان گذشته در پد آنچه را که ايشود که با یشان مطرح م یبرا ین فکر به طور جدياند. آنگاه ا بوده ین خانه چه کسانيشيساکنان پ
ن را در توان ين کار را انجام دهد. ساسان ايکه بتواند ا یا سندهيروند دنبال نو یت کنند. ميبودند، روا یتلريسم هيان فاشين خانه که قربانيشيساکنان پ
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ن دو تجربه و يا یها ی ها و ناهمانند یسد و هماننديرا بنوخود   یآلمان -یهودي یخيتار یها یا خانه ند که آنچه بر سرش رفته و سرگذشت هميب یخود نم
  ان کند. يست را بين دو گونه زيا

م. موج اول يا رون از وطن داشتهيها به ب گوناگون مهاجرت و پرتاب شدن یها ، ما روانهیاسالم ید که از زمان سر کار آمدن جمهوريدان یخوب م
ان نظام گذشته بودند که يشتر حامين دور بيانقالب. در ا یروزيش از پيگردد؛ حتا پ یبازم ١٣۵٧ساله به سال  ۴١ ی ن دورهيدر ا یزيگر وطن
خرداد آن  ٣٠که از  یم و اختناق وحشتناکيرا دار ۶٠کا رساندند. پس از آن موج، سال يدند و خود را به اروپا و آمريش بخشيران را به لقايا یعطا

 ی ک دههيبود. در آن  ۶٧در تابستان سال  یاسيان سيکشتار زندان ی  اش، فاجعه که اوج ید. اختناقينوردکشور ما را در ۶٠ ی دهه ی انهيسال تا پا
است يادامه داشت. از انتخابات ر یديهفتاد خورش ی ن دههيآغاز یها م که تا ساليوطن داشت یکوچک و بزرِگ جال ی ن روانهياه، چنديس یراست به

 یبه کل یخورد. موج یرقم م یاسالم یاز فرار از جمهور یگرينژاد، موج د              یاحمد یاست جمهورير ی ن دورهيو آغاز دوم ١٣٨٨یجمهور
ز از وطن از همچنان ادامه يگر یها ز، روانهين یروحان ینژاد و زمامدار یاحمد ی ان دورهين. پس از پايشيپ یها موج    ها و خرده متفاوت از موج

  داشته است. 

 ۶٠ ی  با مهاجران دهه ١٣۵٧ست. مهاجران سال يکسان نيچ ي، هیاسالم یختگان از جمهويگر ی، حتا نسلیـ فرهنگ یاسيـ س  یاعب اجتميُخب ترک
داشتند.  یها ان خود تفاوتينيشيز با پيدند نيران کوچياز ا ٧٠ ی که در دهه  ها از سر گذرانده بودند. آن یمتفاوت یها کسره متفاوت بودند و تجربهي

(سن و  یاريبس یها وطن کردند از جهت یجال ١٣٨٨سال  یاست جمهورير  ها که پس از انتخابات ژه آني، به ویديهشتاد خورش ی دهه مهاجران
ز در يان نيرانيست ايرون پرتاب شدند، متفاوتند. امکانات زيها به ب ش از آنيکه پ یو...) با کسان یاسيس یها شي، گرای اجتماع ِسال، حرفه، فرهنگ

گردد، آشکار است که آنها در  یبازم ید فاروقينا و ساسان جمشيکه به م يیر کرده است. تا جايين تا آسمان تغين چهل ساله زميران در اياز ا رونيب
 ی در دهه ماند که  یم یشتر به کسانيها ب آن  یاجتماع یاند. اما رفتار و کردار و گفتار و زندگ د خودخواسته آمدهين سه چهار سال گذشته به تبعيهم

  رون زدند.يران بياز ا یديا هفتاد خورشيشصت 

ن است که تازه به اروپا يشيپ یاسيس یک زندانيکند، نوع نگاه  یدا ميت پيک معما" اهميبه هر حال آنچه در ربط با نوع نگاه ساسان در "مالقات با 
 یسال است در شهر کلن زندگ یها که که سال یرانيا ی سندهينو گذراند. ساسان با یناآشنا م ینيخود را در سرزم ینخست زندگ یها آمده و سال

 یخوب یپس از انقالب باشد. در آلمان جا افتاده است، کار و زندگ یها یديد از نسل اول تبعيمنطقا با یرانيا ی سندهين نويشود. ا یکند، دوست م یم
ن يآمده، آن سرزم یگريکه تازه به کشور د یهم هست. نگاه کس  یعين دارند. طبآلما ی ن دو، دو نگاه متفاوت به جامعهيکند .ا یم یدارد و تنها زندگ

که دست کم  یشناسد، با نگاه کس یمردم را درست نم یها فرهنگ فتاده، شغل نگرفته، فرهنگ و خردهيشناسد، جا ن یشناسد، مردم آن را نم یرا نم
خ آلمان و ين تاريند بيب یم يیها شناسد و حتا شباهت یخ را خوب ميکه ساسان تار ميدان یکرده، فرق دارد. هر چند م یچهل است در فرنگ زندگ یس
ز صادق است)، نشان دهد. هر ينا نينگاه م ی ن دربارهين دو نگاه را (و ايان ايم یها خوب توانسته فرق یليخ ید فاروقيمن، جمش ی دهيران. به عقيا

 يیها ان مسئلهيند ميبب یم یاريبس یها ین بگذارد، هماننديب ر ذرهياش در غربت را ز ین زندگيآغاز یها که سال يیو هر پناهجو یديمهاجر، هر تبع
  بانند.ينا و ساسان با آن دست به گريکه م يیها رو بوده و مسئله که با آن روبه

همزمان به شدت مشابه را، به هم گره زده سنده "ينو ی م که "دو سرنوشت به شدت متفاوت" و به گفتهيرو هست روبه یا ک معما"، با خانهي"مالقات با 
اند که ساکنان  پناه آورده یا /خانهیاند و به کشور کشورشان را ترک کرده یگر يیکه به اتهام بها یرانيک زن و شوهر مسلمان اي یاست"، ماجرا

ا آنگونه که ساسان ياند. آ شان از زبان او مانده ت داستانيسال منتظر آمدن ساسان و روا ٧۵که  یانياند؛ قربان بوده ینژادپرست یاش قربان یهودي
  از دارد؟ ياکوب ني یخودش به فهم زندگ یفهم زندگ یاکوب است؟ چرا او برايد، داستان او ادامه داستان يگو یم

م و به تمام يه نگاه کنيقض م بهيخ بلند بخواهيک تارياکوب است. اگر در ي یداستان زندگ ی ، ادامهیساسان، به شکل ید بشود گفت که داستان زندگيشا
م يتوان یروا، م دگاه جهانيک ديزند. ُخب از  یوند ميکند، پ یک ميها را به هم نزد آن یزيم که چينيب یاند، م بوده یان خشونت دولتيکه قربان یکسان
تس اتفاق افتاد، يتوان گفت آنچه در آشو یم یتاند. به سخ داشته یش و کم هماننديب یها هستند و تجربه یان خشونت دولتيها همه قربان نيم که اييبگو
سم در آلمان، با يش از آمدن فاشيپ یها ان در ساليهودي یتوان گفت زندگ یم یفتاد. به سختيران اتفاق نيتس در ايران هم اتفاق افتاد. نه آشويدر ا
  مشترک.  یاديک درد مشترک گفت و از فريشود از  یم یتيک هست. اما در کلينزد یرانيرمسلمان ايغ یا هر مردم مذهبي یرانيان ايهودي یزندگ

ن باره يگفت. به گمان من در ا خود را باز یگر، داستان زندگيد یشخص ید از رهگذر زندگيا الزما بايتان پاسخ دهم. آ پرسش یانيبه بخش پا
و  یگريد یفرد با اشاره و استناد به زندگ  شمول است. جهان یان درد و مشکليب یها از راه یکين هم يد ايترد یداد. ب ید حکم قطعيشود و نبا ینم
خود را.  یها یژگيخود را دارند و و یها یها، هر چند همسان، ناهمسان م که دردها و مشکلياد ببريد از يکند. اما نبا یان ميش را بيگران، درد خويد

به دست داده  ید فاروقيکه جمش یتيم. در روايدردآور را بازگو يیاه م سرگذشتيوجود دارد که بتوان یمختلف یها ک پاسخ ندارند. راهيپس الزما 
را درهم  یخيتار یسنده چه در ذهن خود داشته که دو ماجرايدانم نو یشوند. من به دقت نم یک ميبه هم نزد یليماجراها خ یقيتطب ی هياست، سو

نش ين گزيت کرد. پس، ايز روايمستقل ن یشود به شکل یشد و م یاها را من ماجرين ايک از ايم هر يتوانم بگو یم ین حال به راحتيده است. با ايتن
  کامروا بوده است. یهم که کرده، به راست ینشيسنده بوده است، و در گزينو

ت يشروعم ی، به هر رفتارید، "عادت کردن به هر رفتاريگو یسنده ميداند. نو یخطر" م یبه ظاهر ب یتفاوت یک بي" ی ها" را زاده ساسان، "شرارت
 ی ا به حافظهيران يا ی باشد به جامعه یبيتواند نه یا مين کتاب آيشوند." ا یزاده م یجيز و آرام و تدريرات ريياز دل تغ یرات طوفانييبخشد"، "تغ یم

  شود؟  یش کم مياز پرها یکيکه هر روز  یدن خروسيد یران برايمردم ا یجمع
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ل ير امور خارجه بيت، وزيسد که از خانم مادلن آلبراينو یک معما" مياز "مالقات با  يیسنده در جايوم. نيباز کن ید داستان خروس را کمياجازه بده
ده است؛ بلکه در اثر کندن يک کودتا به قدرت رسيک انقالب، و نه در اثر يا نه در اثر يتاليسم در ايفاش«گفت:  یم ینيلينتون نقل شده که موسيکل

 یغ کوتاهيد آن خروس هم جيترد یاند. ب ن خروس را کندهيک پر اياند و  ه خروس حاکم شده است. هر روز آمدک ي یپرها یسر و صدا یمستمر و ب
اند،  دهين کار نديدر ا یانيا زياند  از کنار آن عبور کرده یتفاوت یاند، با ب ن پرها بودهيهم که شاهد کندن ا یده است. برخينرس یده که به گوش کسيکش

  »اند. دهيد سود خود را در آن ديا حتا... شاين کار خوششان آمده ياز ا ا حتا بدتر از آن،ي

  یمان رو که در برابر چشم یبه نسبت ناهنجار یدادهايک رشته از روين است که ما در برابر ير من از آن اياست. تعب يین داستان پُرمعنايا
م و يداد را به پرسش بگذاريم، آن رويخور یمان شام م ا دوستانيم و با خانواده يا م شب که نشستهيکن ین حد که حتا کوشش نميم. تا ايتفاوت یدهد، ب یم

 یليدر بر دارد؟ ما به خ يیامدهايست و چه پين گفته چيا یم: چرا دونالد ترامپ آن حرف را زد؟ معنايم. به مثل بپرسيمعنا و مفهوم آن را درک کن
به  ینيموسل یآقا یاست وقت یعيم. ُخب طبيده ینسبت به آن نشان م یو نه واکنش یتيم، نه حساسيشياند یها م م، نه به آنيکن یاز مسائل نه توجه م

د من درس ين از ديد. و ايم؛ چون او نه با کودتا دستگاه دولت را قبضه کرد و نه از راه انقالب به قدرت رسيشو یزده م رسد، شگفت یقدرت م
است که  یخيمهم تار ی همه. درس مهم و آموزه ی، برایليبرز ی، برايیکايآمر ی، برایآلمان یبرا ،یرانيا یت؛ برايانسان ی همه یاست برا یبزرگ

  ده شده است.يان گشته و در کالبد کتاب تنيب یگريک معما" به شکل دياش سخن گفته شده و مطلب نوشته شده و در کتاب "مالقات با  ار دربارهيبس

شان  نام یها، از فراموش انسان یفراموش«د، يگو ین کتاب هست که مينه" از اوست، در اي"اشتولپراشتا کاشتن ی دهينگ که اياز گونتر دم یا جمله
ها در  دهد كه سرنوشت انسان یسازد و اجازه نم یشود. اما اشتولپراشتاينه از عددها نام م یشود. نام كه از ياد رفت، انسان تبديل به عدد م یآغاز م

وند است و تا يدر پ ین تا حديشين پرسش با پرسش پيا». خته بودينر یمرِگ عدد اشک یچگاه برايکس ه چيا که هعددها محو شود چر يیمگو هيچ
حک کردن  یو برا ین فراموشياز ا یريجلوگ یباشد برا یتواند کمک یک معما" مين شما هست. اما "مالقات با يشيپ یها پاسخ آن در گفته یحد

ن ين داشته باشد؟ ممکن است با خواندن ايزم یها را رو تواند عملکرد آن سنگ ی؟ مید در حافظه جمعير تبعو د یدتيعق یاسيان سيسرگذشت زندان
  کند؟ یر مين گيزم یبرجسته رو یها ادوارهيمان به يپا یم که وقتيکتاب همان درنگ را بکن

 یها کتاب، عکس یانيپا ی برد. حتا در چند صفحه یرو مرا به فکر ف ین کتاب کرده است، هر خواننده ايدر ا ید فاروقيکه جمش ید. کاريترد یب
او نشسته  یها حرف یافته، پاين آدم را يک پژوهشگر جاافتاده رفته ايما درست چون  ی سندهيدهد نو ینگ را چاپ کرده است که نشان ميگونتر دم

:  خالقانه و ابتکار درخشانش ی  دهيم با ايند دردمند را دارن هنرمينِگ اياش را بپردازد. و از آن سو دم تا بتواند او را بهتر درک کند و چهره
تر و  برجسته یروها، اما کم ادهيفرش پ شان در سنگ ها و کاشتن سم بر آنيان فاشيحک کردن نام قربان ینه) براي(اشتولپراشتا  سنگ یا گونه یجستجو

و واکنش نشان  یتفاوت یجستن از ب یدور یت. فراخواندن خواننده است براس یبا فراموش یآورد و هم يیارويکتاب، رو ی هيرتر. ُخب، بُن مايگ چشم
و و و) و  یخ، معماريات، تاريگوناگون هنر، ادب یها نهيه انجام نشود (در زمين هدف اگر تالش همه سويدن به ايرس ی. برایدادن به ستمکار

ِک يتار یها مبارزه با گوشه ی نهيها که زم یست که در دموکراسيهوده نيم. بيا گشوده تکرار فاجعه باز یفراموش شود چه بر ما رفته است، راه را برا
 يیها وسته به لوحيس، پيدا کرده. در پاريپ یتر متنوع یها ده و شکليفرا رِوئ یاجتماع یبه هنجار یخ هموارتر است، مبارزه با فراموشيتار
ن ينام چند ی رندهيد در برگينيب یم یا نبشته ا سنگيرباران شدند. يها ت ستيه دست فاشنفر ب ۵٠ن محل يها نوشته شده: در ا آن ید که بر رويخور یبرم

 یها تيها چگونه جنا ید آلمانيدان ین است و شما بهتر از من ميدر آلمان هم چن» درآمدند. یها از پا ستيفاش ی در سنگر مقاومت با گلوله«نفر که 
  اند.   ادها زنده نگه داشتهيسم را در يفاش

 یبرافتادن جمهور یاند که در فردا دهيها کش اند، نقشه ها درست کرده اند، ماکت ها زده شناسم که از هم امروز طرح یها را م یليان هم خيرانيان اير مد
شناسم که فکر           یا مر یاريشان را ستاند. بس جان یاسالم یبسازند که جمهور یزنان و مردان یادبودها و بناها برايها؛  سيها، تند نوشته سنگ یاسالم

  ها را از ما گرفت. آن یاسالم یست که جمهور یشان و دگرخواهانيگراندياد ديو ذکرشان زنده نگه داشتن 

تلر را به همراه يها که مرگ ه بر آلمان یارتش شورو یروزيد؛ به مناسبت پيديون ديزيش در تلويمسکو را دو سه روز پ یا سان نظامي  البد رژه
سم يه فاشياست که عل یاد کسانيفراموش نکردن  ین مراسم براين بود: اي، آن رژه ایآن سان نظام یسم در جهان. شعار اصليفاش یفروپاش آورد و

ن و رهبران يد هم ندارم که پوتيا نه! تردياد شد ي یا اصال از کسياد شد ي یدانم به طور مشخص از چه کسان یدند". نميدوم جنگ یدر جنگ جهان
ه يشان سرما کوچک و بزرگ ی برنامه یبرند و برا یم یاسيس ی  ها استفاده تين موقعيمردان قدرت پرست از ا زنان و دولت چون او، دولت یاسيس
، آزار و یاسيس یها یها و پلشت یديم نسبت به پليتوان ینکه ما چگونه ميگر ايگر ديد یست و در سو یاسيس یها ک سو استفادهياندوزند. اما در  یم
م. به هزار شکل يرسان یاري یم و به ساختن فرهنگ داد و دادخواهيزيت همگان را برانگيشان، و شکنجه و اعدام ناسازگاران، حساسيت آزاداندياذ
خورد تان به آن بر یکباره پاين که به يزم یها بر رو ده خالقانه کاشتن سنگين ايگرفته تا ا یدرس یها ن کار را انجام داد؛ از کتابيتوان ا یم
  اند. ک انسان را کشتهينجا ي! ایوا ید: اييگو یشود و م یکند، چرتتان پاره م یم

م، يهستند به ما که فراموش نکن یها که تلنگر ادورهين کتاب و يد، از ايد، از آن مارش صحبت کرديکرد یمهاجر االن صحبت از فراموش یآقا
ل در نگاه يدل یب یدن آثار نفرتيکه او از "د يید، جايگو ی" سخن میمر اجتماعي"آلزااز  ین کتاب راويم. در ايشينديم، بيتر برخورد کن حساس
خ کشورش يرانگر تاريخود نه تنها از طوفان و یزندگ ین روزهايدر واپس یسنده، "حتيکه به گفته نو یرمردي، پیا هيد؛ همسايگو یه" سخن ميهمسا

ک ياز  یناش ین فراموشيم که ايشو یم متوجه ميخوب که نگاه کن«د، يگو یست." ساسان مرفته ا یگرياموخته، بلکه به استقبال طوفان دين یزيچ
 یاسيل مختلف سياند به دال ه که از وطن خود دور شد یها و کال کسان یديد و با سرگذشت تبعيات تبعيکه با ادب یاز شما به عنوان کس» م است.يتصم

نکه فرد آگاهانه يم است" و ايک تصمياز  یناش ید که "فراموشيهست  دهيعق هم ید فاروقيجمش یاا شما هم با آقيپرسم: آ ید، مي، آشنا هستیدتيعق
  دن بزند؟يرد، فراموش کند، نگاه نکند و خودش را به نديگ یم ميتصم
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اش  یخصوص یل زندگاز مسائ یبرخ ی درباره یدهد. آدم یگوناگون رخ م یها گوناگون و به شکل یها به سبب یدانم، فراموش یکه من م يیتا جا
ست که بشر از آن برخوردار  یها موهبت ها و فراموش کردن سپردن یگونه به فراموش نيبسپارد. ا یها را به دست فراموش رد که آنيگ یم ميتصم

ن موضوع را يا یزيانگ شود. هگل به صورت شگفت یدهشتناک و ناممکن م یم، اصال زندگيزها را فراموش کنيچ یا م پارهياست. چون اگر نتوان
آگاهانه است و  ین فراموشياز ا یکند. بخش یو انسان فراموش م». در بشر یاست، قدرت فراموش یچه موهبت«جه گرفته است: ياست و نت  شکافته
م ين را هم بگويا ديم. پس اجازه دهيکند. ما اما با مورد نخست کار دار یدا ميربط پ یکار ذهن آدم ست و به سازويآگاهانه ن ین. بخشيشيم پيبا تصم

ن انتخاب است که يم. هميرا فراموش نکن يیزهايم و چه چيرا فراموش کن يیزهايم که چه چين انتخاب روبرو هستيبا ا یزندگ ی که ما در هر لحظه
  گردد.  یم ما برميه به تصمياز قض ین بخشيبخشد. بنابرا یت ميا هويت يبه ما شخص

و آنچه بر سرش گذشته،  یخيتار یها ن جامعه با تجربهيم؟ ايکن یم یزندگ یا نکه در چه جامعهي. اان مطرح هستين ميهم در ا یگريمسائل د
فرو  یفراموش ی گذارد که در هاله یدارد و نم یرا زنده نگه م ید! چگونه مسائلينينه ببيچگونه و تا چه حد رو در رو شده و توانسته خود را در آئ

ک يتار یها هيست که سويدر جهان ن یا م جامعهيدان یاش صحبت شود. و م گذارد درباره یکند و نم یهان مر فرش پنيرا ز یروند و چگونه مسائل
که عامدانه و  یکيتار یها هيشود به آن سو یتابانده م یکباره نوريبه  یاجتماع یبرآمدها ی  شتر در لحظهيا زود، و بير يم ديدان  ینداشته باشد. و م

م يدر هلند و انگلستان. فراموش نکرده ا یاالت متحده و تا حدوديدر ا یدار خته شده است؛ مثل بردهيا قبح آن رياند،  شده سپرده یآگاهانه به فراموش
-١٨۶١ یجنگ داخل ی داران و فرماندهان پُرآوازه برده ی کرهيس و پيکا را با تنديآمر یبزرگ شهرها یها دانيم یحيمس ۶٠ ی که حتا تا دهه

  دند.کر ین ميي)، تز١٨۶۵

، یادآوريو  یفراموش ی ست.  خارج از دوگانهيهم نگر یگريد ی شود به گونه یت او ميد. به حکايکه به آن اشاره کرد یرمرديپ ی اما درباره
 یاجتماع ک جنبشيا ير با انقالب و ييژه آنکه تغير نکرد. به وييشبه تغ  کيآلمان  ی داست جامعهيز طبعا در کارند. ناگفته پين یگريد یها نديفرا

 يیم تا جاين قدر بگويست. همين گفتگو نياش در ا یبررس یداشت که جا يیامدهاين، پيمتفق یها سم به دست ارتشيامد. برافتادن فاشيد نيرومند پدين
. برآمد سره گسست کيبزرگ جامعه از آن طرز فکر  ی کن نشد؛ هر چند که پاره شهيهرگز در آلمان ر یستيدانم فکر و فرهنگ فاش یکه من م
نا و يم ی هيرمرد همساين وجود پينه دارد. بنابرايز هنوز زميسم در آلمان امروز نيدهد که فاش یر اما نشان مياخ ی سم در آلمان دو دههينئوفاشس

رومند داشت، کن ين ی نهيدار بود، زم شهيقدرتمند بود، ر یليدر آن خ یکه نژادپرست یا د. جامعهيد يیا استثنايز يانگ شگفت یا دهيد پديساسان را نبا
که  يید. شمايدست بشو یسره از نژادپرست کيبد خود پاک شود و  یها خصلت ی د انتظار داشت که حتا در دو سه نسل از همهيشود. نبا یکون نميف

  سم هستند؟يفاش ی جربهتلر، ضد تيد، همه مردم آلمان ضدهييد به من بگويشناس ید و مردم را مينگار هست د و روزنامهيکن یم یدر آلمان زندگ

شود گفت پاسخ  یم، ميخوان یاش م ها درباره شتر در رسانهيکند و ب یشتر نمود ميهست که ب یا دهين روزها پديدر آلمان که در ا یبا رشد راست افراط
  است. یمنف

  ده گرفت.يد به دين را هم بايبله ا

 یزيام که چ را ببخشم و نه آلزايمر گرفته یم "من نه مسيح هستم كه بتوانم كسيخوان یم ها یت نازيان جناياز قربان یکي ی ن کتاب از زبان نوادهيدر ا
د، يگو یاکوب به ساسان ميگر، يد یدهد". از سو یح ميدر گلستان را به گورستان ترج ید، "زندگيگو یرا فراموش بكنم." همان کس اما در ادامه م

ان ين کتاب در مورد زندانيا ايم." آيستيمردگان ن یبرا یا هيزندگان باشد، ما به دنبال مرثدرمان درد  یبرا یس که کمکيبنو ی"داستان را طور
  درد زندگان؟ یاست برا یها، درمان ن سرنوشتيادآوردن سازنده و بازگو کردن ايها، به  ن گونه کتابيران، و کال ايا یاسيس یدتيعق

 یا حتا بر جسم آدميبر روح و  يیها د، زخميدان یاند. م ها را از سر گذرانده ن تجربهيکه ا یکسان یز باشد برايغلوآم ید سخن گفتن از درمان، کميشا
بونال و يران تريمانند دادگاه نورنبرگ، الهه ا يیها ل دادگاهيرود. اما تشک ین نمياز ب یريب و تدبيچ ترتيشود که اثرش ماندگار است و به ه یوارد م

 یز برايجامعه مهم است و ن یو روان ین سالمت روحيتضم ی، برایاسالم یران پس از جمهورين آن در اهمسا یزياب و چي قتيحق یها ونيسيکم
ا يگردد به مفهوم مدرن عدالت  ینخست بازم ی اسِت خشونت" در درجهيا نبخشودن آمران و عامالن "سيخ. بحث بخشودن ياز تکرار تار یريشگيپ

 یو برا یم. به صورت فرديبخش یا نميم يبخش یم مييم که بگويقرار ندار يی، من و شما در جادهد یرخ م یتيجنا ی. ُخب وقتیداد و دادخواه
ست که رخ ين یتيچ جنايمدرن ه یايدر دن یگذرم. ول یختن خونش در ميبخشم و از ر ین بابا را ميم: من ايم و بگويريم بگيم تصميتوان یخودمان م

شتر مطرح شود يئل ب ن گونه مساينخواهند که آن را بررسد.هر چه ا یاعتنا بمانند و از دادگاه صالح یبه آن ب یمدن ی جامعه یدهد و جامعه و نهادها
ها درمان   یب درد قربانين ترتينکه به اي. ایو رشد فرهنگ داد و دادخواه یاجتماع یشود به آگاه یشتر کمک ميشتر روشن شود، بياتشان بيو جزئ

ن است يام ا دهيدهد. آنچه من د یرا نشان نم یزين چيام، چن داشته یدتيعق-یاسيان سيداغدار زندان یها ا خانوادهکه من ب يیها د است. تجربهيشود، بع
ت ين که واقعيروح. هم یها بوده است بر زخم یها، به هر حال، مرهم کارها و برنامه یا پاره یشه و همواره پابرجاست. وليکه زخم و درد هم

ن که يشده اند؛ هم  اند، چگونه کشته شده اند، چرا کشته ها چه مظلومانه کشته شده نيت شود و گفته شود که ايثيحاعاده  یروشن شود، از قربان
  ترست تا درمان. قيم؛ دقيکنم بهتر است از واژه مرهم استفاده کن یاست. فکر م یداد مهميخود رو ین به خوديت شود؛ هميان و تثبيت بيواقع

ت تا چه يواقع ینيسنده در بازآفريل نويواقعيت است". تخ یواقعيت نيست، بازآفرين یهايم بازنماي من از نوشتن داستان م "هدفيخوان ین کتاب ميدر ا
  در کجاست؟ ینين بازآفريا یها یاندازه موفق بوده است؟ کاست

م. در حالِت دوم، يده یداد را به دست مياز رو یتياست. چون در حالت اول تنها روا یت مهمينها یز بي، تمینيآفر و باز يیان بازنمايز ميفکر کنم تم
ن استعدادش را يدارد و ا یار قدرتمنديل بسيتخ ید فاروقيمهم است. جمش یليل خين ساختن نقش تخيد. و در ايساز ید، از نو مينيآفر یرا بازم یزيچ
به مطالعه،  ینگر ژرف یاز است؛ و برايل به تفکر نيکنار تخ د. دريسته را بازآفريِت زيشود واقع یل نميرد. اما فقط با تخيگ یار خوب به کارميبس
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رند و يگ یکه در کنار هم قرار م يیزهايتمام چ یک. روي ی منابع درجه یرو یجد یليو کارکردن خ یخيم، پژوهش تارياز داريتفحص و پژوهش ن
  شوند. یرا سبب م یرخداد

  

ک معما" و چه در کتاب "انقالب و توت يچه در" مالقات با  ید فاروقيور من جمشاست، اما به با یل عنصر مهمين، درست است که تخيبنابرا
ت يواقع ینيبازآفر ینگفته چه کارها کرده برا یعنيز کرده است. يها پره داده یدن بر مبنايشيت دراندياز بازگفتن اهم یت فروتني" در نهایفرنگ

تواند آن را بازسازد و  یند چگونه مينکه موضوع را خودش خوب بفهمد و بعد ببيا یاکه کرده بر یميتمام کار عظ ی نگفته درباره یزي، چیخيتار
ش به من نگفته، اما هرکس يها پژوهش ی درباره یا م که او هرگز کلمهيجا بگو ني. همیسينو گوناگون داستان یبه خواننده منتقل کند؛ با شگردها

  ش آورده.   يها که در رمان یگوناگون یطرح و پروراندن موضوع ها یمطالعه برا یباال زانيابد گستره و مي یاو را با دقت بخواند درم یکارها

  

نکه يدر آلمان هم هست و ا یتوانم تصور کنم چون موضوع کتاب موضوع مهم یکند، با خواندن کتاب م یم یکه در آلمان زندگ یبه عنوان شهروند
که  یهم جالب باشد. اما پرسش یآلمان ی خواننده یتواند برا یها م نيا ی شود همه یخته مان هولوکاست پردايبه سرگذشت قربان یديک تبعياز نگاه 

ا يد يکند و تجربه تبع یم یکه در آلمان و اروپا زندگ یا یرانياست؟ اين کتاب ساکن کدام جغرافيا یرانيا ی ن است که خوانندهيد ايآ یش ميمن پ یبرا
  ران خود را هم دارند؟يدرون ا ی انندهها خو ن کتاب و کتابيا ايمهاجرت دارد، 

توان آن  یتواند با آن رابطه برقرار کنند. حتا م یکتابخوان راحت م یک آلمانيبرگرداند و  یشود به آلمان ین کتاب را راحت ميام که ا دهيعق با شما هم
نکه با يباشد؛ به شرط ا يیايجغراف ی واند ساکن هر نقطهت یم شده است که مخاطبش ميتنظ یا و فرانسه درآورد. کتاب به گونه یسيرا به زبان انگل

  آشنا باشد.  ین روزگار کميخ ايتار

 یجال یرانيون ايلين چهل سال چند ميدانم در ا ینم یداد. به درست یدر مملکت ما رو یداد مهميش رويسال پ ۴٠بخش دوم پرسش شما:  ی درباره
اِت يتا خصوص یو روان یگرفته تا روح یکيع جهات"، از جهت تکنيدانم با توجه به "جم ی". اما ماند اند و در خارج "رحل اقامت افکنده وطن کرده

سال  ۴٠ران به وجود آمده است. پس از ين داخل و خارج ايب یوند تنگاتنگيان، امروز پس از چهل سال، پيرانيما ا یعاطف یوندهايو پ یفرهنگ
د نسبتا يات تبعيم. ما امروز ادبياد کني» ديات تبعيادب«به نام  یا دهيم از پديتوان یما م -اوت هستندمتف ی که دو مقوله -د يدر مهاجرت و تبع یزندگ
 ی دهيد است و به ديات تبعيادب یها ن فرآوردهياز آخر یکيک معما" هم يمان. " مالقات با  یراث فرهنگياز م یم که شده است جزئيدار یدار جان

خوب و درخشان  يین کار، کارها شده، کارهاين کار و پشت سر ايش از ايم که پيد فراموش کنيما. و نبا یسين نوداستا ین کارهايتر من از درخشان
که به  يیها هيام و سو که بر آن انگشت گذاشته يیها جنبه ی د ما را فراهم ساخته. با توجه به همهيات تبعيشتر ادبيرشد هرچه ب ی نهيو ماندگار که زم

کتابخوان  ی ان جامعهيران چاپ شود، خوانندگان خودش را دارد و ميدر ا یاگر روز» ک معمايمالقات با «ن باورم که يبر ا ام، ها نپرداخته آن
  گردد.  یدست به دست م

ران ياش گرفت و خواننده خودش را درون ا دهيتوان ناد یران است که نميات امروز اياز ادب ینيد بخش وزيات مهاجرت و تبعيتوان گفت ادب یپس م
  هم دارد.

  د.يترد یب
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