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یاد وطن به روایت ابراهیم گلستان و رضا قاسمی

سالهای دور از خانه

ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻯ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ؟
ضد رمانتیک
»داریوش آشــوری« ،مولف و مترجم نامآشــنای ایرانی که سالهاست در
پاریس ســکونت دارد ،در یک ظهِر زمستانی ،تلفن را که برمیدارد و اسم
»غربــت« و »نوســتالژی« را میشــنود ،به یک جمله بســنده میکند چون
میخواهد از لیســت خط بخورد و حوصله مباحــث رمانتیک را ندارد .او
میگویــد» :طبیعتا در ایران هم غریب بودیم «.البته او قبال در مصاحبهای
گفته بود که ایرانش را در یک چمدان جا داده و با خودش به پاریس برده
و احتماال آنجا احساس غربت ندارد.
غربت ،فارغ از جغرافیا
»ابراهیم گلســتان« اهل مصاحبه نیســت ،این را همه میدانند .با این
حــال شانســمان را امتحان میکنیم و زنــگ میزنیم تــا در پیش از ظهِر
یکشــنبه لندن ،از او هم بخواهیم تا »غربت«اش را پس از ۴۰ســال دوری
پاسخ به »شرق«
از وطن بازگو کند .همیشه گفتهاند بداخالق است اما در ِ

بو و عطری که ماندگار شد

ﺳﺮﻭﺵ ﺣﺒﻴﺒﻰ
از همان سالهای اولی که به پاریس آمدم و یکسالوخردهای اینجا ماندم یعنی
حدود ۵۵ســال پیش با حس غربت دســتوپنجه نرم کردم .از همان ششماه
اول ورودم به پاریس ،این غربت را احســاس کردم .حاال ۴۰سال است که بیرون
از ایران هســتم و در ِد دوری که از همان اوایل بوده ،هنوز هم هســت .برای فرار
از ایــن دلتنگی پناه آوردم به ادب ایران .بــرای همین ،اگرچه داخل وطن نبودم
امــا بو و عطر و رنگ ایران در همه لحظــات با من بود و رفتهرفته با غربت کنار
آمدم .هنوز هم گاهی غصهدار میشــوم و یاد ایران میافتم .در این مواقع فورا
با دوســتانم تماس میگیرم تا دلتنگیام کمتر شود .البته در پاریس ایرانیهای
زیــادی هســتند که به دالیل مختلــف مهاجرت کردهاند و یــک جامعه کوچک
ساختهاند و انجمنی داریم که هرهفته در آن سخنرانی هست ،موسیقی هست،
ایران خودمان
قصهخوانی هست و دورهم جمع میشویم و به نوعی اینجا هم ِ
مهاجران ایرانی ساکن در پاریس ،شبیه فضای آمریکا
را ساختهایم .البته فضای
ِ
و کانــادا نیســت اما همین هم خوب اســت و بــه ما کمک میکند تــا دوری را
تحمــل کنیم و البتــه که این جامعه کوچــک ،برای هیچکداممــان هم ،زندگی
داخل ایران نمیشــود .شــنیدهام که در تورنتو ایرانیهای زیادی هســتند ،آنقدر
زیاد که اگر یک ایرانی بخواهد ،میتواند کاری با کاناداییها نداشته باشد ،یا مثال
میدانم در کالیفرنیا هم ،فضا همینطور اســت اما جمعیت ایرانیان پاریس به
آن اندازه گســترده نیســت .حتی یک بقالی ایرانی اینجا هســت که یکطبقهای
دارد که در آن کتابهای فارســی میفروشد .گاهی از او پرسیدهام که» :مشتری
هم داری؟« و با لبخند پاســخ شنیدهام» :بله «.آن بقال هم میخواهد به اندازه
مغازه خودش فضای ایرانی را در بقالیاش داشته باشد .در این سالهای دوری
معاشــرت با دیگر دوستان مهاجر مثل داریوش آشــوری و حسین دولتآبادی،
دلتنگیام را کمتر میکند .البته دایما هم پیگیر اخبار ایران هستم و بهترین منبع
خبریام ایران زندیه ،همسرم است.

ایرانیماندن و جهانیشدن

به یاد میآورم ایران معشوق ماست

ﺟﻠﻴﻞ ﺩﻭﺳﺘﺨﻮﺍﻩ
ﺟﻮﺍﺩ ﻣﺠﺎﺑﻰ
دلم هیچگاه برای ایران تنگ نشــده است چراکه از معشوقم آنقدر دور نشدهام
کــه یادش دلتنگم کند .مصدق اســت که گفته :ایران ،معشــوق ماســت .بارها
به شــهرها و کشــورهای دیگر رفتهام و در این ســفرها که غالبا برای سخنرانی
و شــعرخوانی بــوده میهمان بــودهام ،بنابرایــن بهترین خاطــرات را از موزهها،
دانشــکدهها ،آدمهــای فرهیختــه ،کافهها و آشــنایان اتفاقی داشــتهام .گاهی
دورشــدنم از کشور تا ششماه به طول انجامیده اما غالبا حس کردهام در ایران
هســتم ،ذهنم اینجا بوده ،با شــعرها و قصههایم از این فضا فارغ نبودهام .دور
شدهام از اینجا اما جدا نشدهام.
این بدان معنا نیســت که در این وطن ،که من آن را در شــعری» ،نامادری«
نامیدهام ،خیلی به من خوش گذشــته است .من هم مثل بسیاران دیگر ،رنجها
و خوشــیهایم را در اینجا داشــتهام .از ُخردی تا پیری ،در انقالب و جنگ چون
دیگران زیر همین آســمان و بر این خاک ،روزهای دشــوار و شــبهای ناایمن را
آزمــودهام امــا بهعنوان یک نویســنده نمیتوانم خود را در ســرزمینی دیگر جز
اینجا تصور کنم و این نه به معنای عشــق افراطی به ســرزمین است و نه بدان
معنــا که عادتها آدمها را یکجانشــین و زمینگیر میکنــد .میدانم که فرهنگ
امری جهانی اســت و من در فرهنگی هســتم که باید در پیونــد با فرهنگهای
دیگر جهان رشــد کنــد و این وظیفــه را در تمامی عمر پاس داشــتهام .خود را
خیل ناسپاســان به
آدمــی مییابم که در این زادبــوم و این فرهنگ مهربان ،در ِ
زبانی تعلق دارم که زیباترین شــعرهای جهان را در آن سرودهاند و میسراییم.
خــوب که نگاه میکنم هرجا که رفتهام دلم برای شــعر ایران ،فرهنگ مردمی،
درون زبان ،خلق میشوم،
هنر موســیقی و نقاشی ایران تنگ شده اســت .اینجا ِ
رشــد میکنم ،پنهان میشــوم ،در آن نفس میزنم .بی این زبان و بی این مردم
تاریخی ،بی این ســرزمین که در ما هســت و با ما نیســت ،میدانــم که هویتی
زندگان
تاریخ زنده و
و حضــوری معنوی ندارم .بر دهانه
ِ
ِ
آتشفشــان اکنون ،کــه ِ
تاریخی در آن التهاب و کشــاکش دارند ،به شکیبایی عمر میگذرانم و میدانم
به ملتی تعلق دارم که گاه جز آنچه مینماید و میزید ،میاندیشــد اما همواره
به یک اصل از خرد مینویاش ،پایبند مانده و آن زیستنی پرغرور ،بیگزندرسانی
به دیگران است.

حسرت

۱۷ســالم بــود که بــرای اولینبار به خارج از کشــور رفتم ،به لنــدن .صبحانه و
اتــاق در خانــه زوجــی جوان .دو مــاه تابســتان  .٥٥جز شــگفتی از کل فضا و
باقــی ماجراهــا ،رفتار با یکدیگر را ســرد یافتم و حســابگرانه حتــی .دلم برای
»میهماننوازی« و »گرمای«»ایرونی« حســابی تنگ شد .سالها باید میگذشت
که آن را نه حسابگری که عدم رواج تعارف ملی بدانم .خطها و محدودههای
وجــودی آدمها و سرکنکشــیدن در عین رفاقتهای واقعی با دوســتی که به
دوســتی گزیدهاند .آنقــدر به ریا عادت کردهایم که صراحــت برایمان برخورنده
میشــود .در مورد میهماننوازی هم همین بس که به محمدآصف سلطانزاده

غربت مســاله شــرطی است .بستگی به این دارد که شــخص چطور فکر کند و
چطــور کار کند .مــن جملهای را که زبان حال من هم هســت از اســتاد بزرگم
دکتراحســان یارشــاطر کــه در خدمتشــان و زیرنظرشــان در دانشــنامه ایرانیکا
همکاری دارم ،نقل میکنم .خبرنگاری از ایشــان پرســیده بود آیا در نظر ندارید
که یک زمانی به ایران برگردید و خب ایشــان که در سنین باالیی هستند ،جمله
تاریخی بینظیری گفته بودند که باید با خط زرین نوشــته شــود و در دســترس
همگان باشــد .جمله این اســت» :هرجا که بتوانم به ایــران خدمت کنم میهن
من آنجاســت «.این جمله بینظیر و تاریخی زبان حال هزاراننفر از جمله من
هم هســت .من وقتی احســاس غربت میکنم )که البته ســعی کردهام چنین
لحظههایی کم باشــد یا نباشــد( اوقاتی است که خودم را عاطلوباطل و بیرون
از خدمتگــزاری به فرهنگ ایران ببینم .اگر در این دایره باشــم هرکجای جهان،
داخــل این دایــره خدمتگزاری بگنجم دیگر احســاس غربــت نمیکنم .ممکن
اســت دلم هوای خانواده و دوســتان بکند و یاد مادر ما کــه مادر فرهنگیمان
است ،بهسرم بزند بهاصطالح فرنگیها نوستالژی سراغم بیاید ،بههرحال اینها

همین حوالی
سـپیده عباسـی :چندســال از زندگیمان که میگذرد ،احساســات برای ما
تعییــن میکنند که از چه کلماتی اســتفاده کنیم .گاهی بیخودی گریهمان
میگیرد ،گاهی در اوج خوشــحالی یاد مکانی میافتیم و گاهی با شــنیدن
آهنگی خاطرات به ذهنمان هجوم میآورند .اما از همان پنجســال پیش
بــود که معنی برخــی کلمات تغییر کرد و واژههــای جدیدی به مجموعه
کلمــات روزانه اضافه شــد .از همانروزهــا بود که فرودگاه میتوانســت
روایتی از یکسفر بیبازگشت شود ،از همانروزها بود که خداحافظیهای
ناگهانــی پیش میآمد .از همانروزها بود که میدانســتیم مرخصی یعنی
چندروز دیدوبازدید پرهیجان .مکانها معنی خاص خود را گرفتند ،زمانها
یادگار ســالها شــدند .معنی کلمهها هم عوض شــد ،دیگر نمیدانستیم
بــرای بــرف باید یاد آدمبرفی و زمســتان و کفش و کاله بیفتیم یا ســرمای
شــدیدی که عدهای در کنار پنجره شکســته از ســوز میلرزند .این روایتی
تکراری است برای حسی که همه بهگونهای داشتهاند و دارند؛ برای همه
کســانی که ســالها یا روزهایی از وطن ،خانه یا کوچه و خانواده خود دور
هستند .حتی برای کسانی که از محل کار خود دور میشوند .همه بهنوعی
با مجموعهای از دلتنگیها همراهند .این دلتنگی میتواند برای هرچیزی
باشــد ،وقتی به بیمارســتان رفتــی و از پشــت پنجره مدام بیــرون را نگاه
میکنی ،وقتی فرزندت را به مدرسهاش میرسانی و دلت برای نیمکتها
تنــگ میشــود ،وقتی با کمک وایبر در گروه همکالســیهای دبیرســتان و
راهنمایی قرار میگیری و کلی یاد کودکیات میافتی ،وقتی یاد دانشــگاه
میافتــی ،وقتی یاد اولین نمایشــگاهی که برگزار کــردهای میافتی ،وقتی
یاد اولین کســانی که با آنها فیلم ســاختهای میافتی یا وقتی در مجلس
سوگواری بزرگی شرکت میکنی یا وقتی تصاویر انقالبی را که برایش همه
بهپا خاستند ،مرور میکنییا سرودهای جنگی را میشنوی و یاد شهیدانی
کــه در تابوتهای پوشــیده با پرچم ایران برمیگشــتند میافتــی ،یا وقتی
صــدای آژیر قرمز را تصادفا میشــنوی و یاد روزهــای پناهگاهها میافتی.
همه این حسها اسمی دارند که شاید نشود یک نام برآنها گذاشت.

احساســات انســانی هســتند ولی وقتی آدمی کالهش را قاضی کند با خودش
میگوید که چه تفاوتی میکند که در اتاقم در خانهای که در ایران دارم باشم یا
در این خانه کوچک ســاده در شهری غریب که عناصر فرهنگی خودش را دارد
و تهیســت از عناصر فرهنگی شخص من که درش پرورده شدم ولی بههرحال
سالهاســت اینجا )تانزویل در کویینزلند ،واقع در شمالشــرق استرالیا( زندگی
کردهام و درســت اســت که عناصر موجود ،آن عناصری که من متعلق به آنم
نیســت اما من در چارچوب کار خودم ،در همین اتاق کوچک ســاده توانستهام
ضروریترین پشتوانهها را داشته باشم .پس تفاوتی نمیبینم بین این اتاق و آن
اتاق چون اگر آنجا هم باشم با رجوع به همین کتابها همین کارها را میکنم.
دیگر بچه نیستم که بهانه بگیرم و دلتنگیهای ساده ابراز کنم که »آی من دلم
هــوای خانهمان را کرده اســت!« این قبیل بهانهگیریها بچهگانه اســت ،وقتی
آدمــی آرمانی مثل ایراندوســتی و خدمتگزاری به فرهنــگ و ادب ایران دارد،
همهجای جهان ،که این آرمان را تحقق بخشــد ،وطن اوســت .بهویژه امروز که
رســانههای جهانگیر و گســترده این فاصلــه و دوری و غربت را بســیار کاهش
دادهاند .با رسانههای کنونی و پیوندهای ایمیلی ،این فاصلهها کم شده و تقریبا
احساس درخانهبودن میکند .خانه اصلی
از میان رفته ،انسان هرکجا که باشد،
ِ
و فرعی ،مجازی اســت .اگر هدف از بودن در یک خانه کارکردن و خدمتگزاری
اســت چه تفاوتی اســت میان این خانه و آن خانه و بهقول عرفا »همهجا خانه
عشــق است چه مســجد چه کنشــت« و به این نکته ،بزرگان فرهنگ ما چه در
زمینه فرهنگ اسطورهشــناختی و ادب حماســی ایران مثل فردوســی و چه در
زمینــه ادبیــات عرفانــی و تغزلی حافظهــا و مولویها تاکیــد کردهاند .مولوی
میگوید» :این وطن جاییســت کو را نام نیســت ،این وطن مصر و عراق و شــام
نیست« حاال درست است که از نظر ما وطن ،ایران است و ایران خواهد بود اما
مولوی با آن دید عرفانی فراتر از این به ماجرا نگاه میکند .اصال به همین جهت
است که این شخصیتها جهانی شدهاند و اگر یک مردی مثل نیکلسون میآید
و عمری را صرف شناخت مثنوی مولوی میکند و مثنوی موالنا را به انگلیسی
ترجمه میکند و بر آن شــرح مینویســد و امروز مثنوی به تصحیح و ترجمه او
در سراســر جهان خواننده دارد بیهوده نیســت .چون او فهمیده موالنا شاعری
محلی و محدود نیســت و اندیشــهاش جهانی اســت .درواقع »ایرانیماندن و
جهانیشــدن« تابلوی زرین ماســت .بنده کتابی به همین نام دارم که بناست تا
امســال خورشیدی توسط ناشری در شبکه جهانی منتشر شود .اگر بنده از
پایان
ِ
ایرانیماندن و جهانیشــدن ســخن میگویم این ابتکار من نیست .تمام بزرگان
ادب مــا از جمله مولوی به ایرانیماندن و جهانیشــدن فکر میکردهاند و من
بهعنوان رهرو راه آنها این اندیشــه و فکر را که در مدرسه آنها آموختهام و طی
دههاســال با آن زندگی کردهام ،درس پس میدهم به بازماندگان آنها و تمامی
ایرانیفرهنگان در هرکجای جهان.

راههایی برای رفع غربت

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻰ
برای ما که در دوران میانســالی مهاجرت کردهایم ،زندگی در غربت ســختتر
میگــذرد .جوانهــا زودتــر خودشــان را بــا محیط جدیــد هماهنــگ میکنند
بهخصوص اگر از نوجوانی مهاجرت کرده باشند ،اما هرچه سن مهاجریان باالتر
باشــد بهدلیل خاطرات بیشــتری که از سرزمین خودشــان دارند ،بهتدریج دچار
غمغربت میشوند .هرچه سن باالتر میرود مشکالت روحیروانی برای کسانی
که در غربت زندگی میکنند بیشــتر میشود ،بهدلیل اینکه سالهای بیشتری را
با محیط زندگی خودشــان در سرزمینشــان گذراندهاند ،اما جوانترها و بچهها
ایــن حالت را ندارند .در این ۱۱ســالی کــه دور از ایران هســتم و اجبارا بهخاطر
بچههایم مهاجرت کردهام ،غربت برایم خیلی آزاردهنده است و سعی میکنم
در این سرزمین با خاطرات گذشته دلتنگیها را کم کنم و حتی ازطریق اینترنت
و فیسبوک در جریان حوادث روز ایران ،باشــم .سعی میکنم طوری روزها را
بگذرانم که احســاس کنــم داخل ایران زندگی میکنم .بــا اینکه میدانم ایران
نیستم ،اما از طریق توسل به خاطرات و نیز آگاهی از جریانات جاری در مملکت
به خودم تلقین میکنم که در ایران هســتم .چون دایما کار میکنم حتما برای
سالیچندماه هم شده برای برگزاری نمایشگاه و ...به ایران میآیم و با شاگردان
و دوســتان قدیمــی وقت میگذارنم .بیش از ۵۰ســال در وطنم بــا جوانها در
تماس بودهام و فعالیت هنری داشــتهام ،اما بههرحال غمغربت و دلتنگی هم
مواقعی که ایران نیستم ،سختیهای خودش را دارد.

همیشه دوربودن از خانه غم دارد،
حتــی وقتهایی که از مســافرتهای
کوتاه بــه خانه میآییم ،بعــد از چند
روز تفریــح و خوشــگذرانی اولیــن
جملــهای که بعــد از ورود بــه خانه
میگوییــم ،ایــن اســت» :هیچجایــی
خانــه نمیشــود «.وقتــی کســی از
وطنــش مهاجــرت میکنــد و بــرای
مــدت طوالنــی دور از خانــه اســت،
ایــن دلتنگــی را میتوان به تــوان ۱۰
رســاند .غمی که آدمهــا در دوری از
خانهشــان دارند ،با هیــچ چیزی قابل
مقایسه نیســت .مهم نیســت که نام
آدم بهمن فرمانآرا ،محمد رحمانیان
یــا پیمــان معــادی باشــد ،بســیارند
کســانی که برای بازگشــت بــه ایران،
لحظهشــماری میکننــد .ایــن اتفاق
فقط برای هنرمندان ایرانی نمیافتد.
هنر تنها زبان مشــترک بین تمام افراد
دنیاســت .بازیگران هالیوودی زیادی
هم هســتند که برای بازی در فیلمها،
مدتزمان زیــادی را از خانــه مادری
یــا شهرشــان دور هســتند و دچار غم
غربت میشوند.

نمونــهاش »متیــو مککناهــی«
کــه در آخرین فیلم کریســتوفر نوالن
بازی کــرده اســت .او برای بــازی در
فیلــم »بیــن ســتارهای« نزدیــک بــه
دوماهونیــم از خانهاش دور بود و این
اتفــاق برایش ســخت بــود .او در این
فیلم نقــش یک کشــاورز فضانورد را
بازی کرد .لوکیشــن فیلم در یک شهر
کمجمعیت و حاشــیه شهری روایت
میشود و میتو مککناهی برای آنکه
بتواند با غربتزدگی و دوری از شــهر
کنــار بیایــد ،از خانوادهاش خواســت
که تــا تمامشــدن فیلمبــرداری به او
ملحــق شــوند و بــرای ادامــه کار به
او روحیــه بدهنــد» :مــن واقعــا یکی
از بازیگــران خوششــانس بــودم که
خانــوادهام فرصــت داشــتند کنار من
باشــند .بهخاطر میآورم کــه یکی از
ســختترین کارهای دنیا در طول این
فیلم ،خداحافظیکــردن از بچههایم
بــود .امــا زمانــی کــه خاطــرم جمع
میشــد کــه میتوانــم بعــد از اتمام
کار آنهــا را ببینــم ،انــرژی مضاعفــی
میگرفتــم و خوشــحال بــودم که با
آنها تنهــا چند دقیقــه فاصله دارم و
الزم نیست چند هفته برای دیدن آنها
صبر کنم .دوربودن از شــهر یکطرف،
اما دوربودن از خانواده یک چیز دیگر
است«.

»راسل کرو« بازیگر استرالیاییتبار
هم یکی دیگر از هنرمندانی است که
دوربــودن از وطنش برای او ســخت
اســت .او اســترالیا را دوســت دارد و
ترجیح میدهد تا زمانی که پیشــنهاد
هیجانانگیزی ندارد ،همانجا بماند،
اما این اتفاق چند سال است که برای
او نیفتاده و مدت زیادی میشــود که
به ســرزمین مادریاش نرفته اســت.
ضمــن اینکــه او از همســرش جــدا
شــده اســت و برای دیدن پســرانش
دایم باید به ســیدنی سفر کند» :یکی
از ســختترین کارهای دنیــا بازیگری
اســت و هــر روز هــم ســختتر از
روز گذشــته میشــود .من شــهرم را
دوســت دارم و عاشق وقتگذرانی با
پسرانم هســتم ،اما از اینکه باید دایم
در هواپیمــا باشــم متنفــرم .بهدنبال
شــرایطی هســتم که در ســیدنی کار
قبــول کنــم ،اما ایــن اتفــاق بهندرت
میافتــد .مــن باید در خانهام باشــم؛
جایی که به حضور من احتیاج دارند،
امــا ایــن اتفــاق نمیافتــد .دوربودن
از خانــه یکــی از بزرگتریــن غمهای
دنیاســت که متاســفانه هیــچ درمان
درستی هم ندارد«.

ﮔﻴﺘﻰ ﺻﻔﺮﺯﺍﺩﻩ
همــه ما حس غربت را تجربه کردهایــم؛ وقت رفتن به یکجای
ناآشــنا ،یا شنیدن آهنگ یا صدایی که برایمان خاطرهبرانگیز است ،یا
زمانی که حس میکنیم در جایی هســتیم که جای اصلی ما نیست.
آشــناترینش مربوط به حس آدمهایی است که به هردلیلی از خانه
و وطنشان دور ماندهاند.
بعضیها عقیده دارند این احســاس به وقت و زمان هم بستگی
دارد ،مثال عصرهای جمعه آدم احســاس غربــت میکند) .آگاهان
ذکر میکنند روزهای یکشــنبه هم همیــن حالت را برای اهل تقویم
میــالدی دارد( .همیــن االن اگــر نگاهــی بــه صفحات شــبکههای
اجتماعــی بیندازید) ،همان فیسبوک و وایبــر و امثالهم منظورمان
اســت( میبینید از هر ۱۰نوشــته حداقل یکی اســت که میخواهد
یادتان بیندازد بهنوعی از چیزهایی دور و غریب ماندهاید؛ از یادآوری
کوچهپسکوچههــای قدیمــی تــا آهنگهــای دهههای گذشــته تا
دریــغ برای دوســتیها و صفــات فراموششــده .اصال بســیاری از
صاحبان کاالها از همین موضوع برای فروش بیشــتر محصولشــان
اســتفاده میکنند :اگر این رشــته آشــی را بپزید ،یکراست به حال و
هوای همان روزهایی که دم دیگآش ،رشــته مادربزرگتان ایســتاده
بودید پرت میشــوید و دیگر احســاس غربت نمیکنیــد .ما حتی با
ایــن حس بهنوعی خودمــان را ارج و قرب هــم میدهیم )و احیانا
کمی هم مظلومنمایی میکنیم( :زن به شوهرش میگوید حرف مرا
نمیفهمی؛ بچه به مادرش ،کارمند به رییســش و همه ما به همه
آدمها .همه بهنوعی غریب ماندهایم.
حــاال اگر بخواهیم بحث را خیلی فلســفی کنیــم ،میگوییم اگر
غربت یک احســاس ماهوی اســت ،پس خیلی ربط بــه جا و مکان
و زمــان ندارد )خودتان حســاب کنید چندبــار در زندگیتان گفتهاید
هیچکــس حرف مرا نمیفهمد و من غریب افتادهام( و همچنین اگر
بخواهیم مدل روانشناســان امروزی )که برای هردردی یک مداوای
فوری در آســتین دارند( حرف بزنیم ،میگوییم اگر همه دچار حس
غربت هستند ،پس همه با هم برابریم و بیخود روی این حس تاکید
میکنیم .برویم حالش را ببریــم) .من بابت کاربرد این کلمه پوزش
میخواهم .روانشناســی نوین اســت دیگر ،ارتباط بــا مخاطب عام
برایش مهم است(.
شــما حتی اگر نگاهی به دنیــای ادبیات هم بیندازیــد ،میبینید
بســیاری از بزرگترین شــاهکارها روی مضمون غم غربت ســاخته
شــدهاند .از رمــان معــروف در جســتوجوی زمــان ازدســترفته
)اسمش رویش اســت دیگر( بگیرید تا کتاب شــازدهکوچولو که در
آخرش شــازدهکوچولو بهخاطر دلتنگی برای گل سرخش میگذارد
که مار نیشــش بزند تا به ســیارهاش برگردد .در میان شــاهکارهای
وطنی هم از همان آثار کالســیک که شروع کنیم ،بوی جوی مولیان
و یاد یارمهربان به چشممان میآید.
اینطور نیســت که فقــط در ادبیات بحث این حرفها باشــد .در
سینما هم اوضاع همینطور اســت .نام استاد تارکوفسکی که برای
همه ســینمابازان دهه ۶۰آشناست ،با فیلمی به اسم نوستالژی گره
خورده .در سینمای وطنی هم هروقت اسم غربت بیاید ،اول از همه
یاد مرحوم حاتمی میافتیم و تصویری که از گذشته برایمان ترسیم
کرد .اما غیر از او در محتوای آثار بسیاری از سینماگران نیز غم غربت
حرفاول را میزند حتی گاو مشتحسن.
معناگراهــا غــم غربت را یــک حس بیقــراری میشــمرند .در
داستان آفرینش ،انسان بهخاطر اولین گناه از بهشت ازلی رانده شد.
بعد از آن هرچه کرد و هرچه گفت ،از سر دلتنگی برای بازگشت به
آن خانه بهشتی بود .معناگراها همه غم غربت آدمها را نشانهای از
آن حس غریب بازگشت به موطن و جایگاه اصلی میدانند .درست
مثل آن نی که از وقتی از نیســتان بریدنــدش ،نفیرش گوش عالم و
آدم را کر کرد.
همه اینها را گفتم تا بگویم حس غربت ،حســی بسیار عمیقتر و
اساسیتر از این ماجراهاست .حتی میخواهم جسارت کنم و بگویم
قبل از ناطقبودن و مختاربودن وجه تمایز انســان با سایر موجودات
هستی اســت .به گمانم اساسیترین حسی است که انسان را انسان
میکند .چون یک بهانه اســت .مهم نیســت که برای دوری از وطن
اســت یا بهشــتی کــه از آن رانده شــده .مهم این اســت کــه از یک
بیقراری خبر میدهد؛ بیقراریای که نشان میدهد از آنچه هست
راضی نیستیم و باور نمیکنیم همین باشیم که هستیم .انگار جایی،
روزی ،آرامشی به ما نشان دادهاند که میدانیم میشود به آن رسید.
بهانه ماست برای دیگرشدن .بهانه خوبی است.
حس حتی در وطن خویش غریب شــدید ،ولش
اینبــار که دچار ِ
نکنیــد .بگذاریــد این بیقــراری بهانه شــما برای کار دیگری شــود.
حتی اگر خرید رشتهآشــی به یادآش رشتههای مادربزرگ باشد .چه
اشکالی دارد ،مهم این است که کاری بکنید.

ﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻢ »ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻯ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺁﻧﺪﺭﻯ ﺗﺎﺭﻛﻮﻓﺴﻜﻰ

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮﻯ

نوســتالژی نیستم چون نوســتالژی یکجور بیماری است .من به پشتسر
نگاه نمیکنم .هفت ،هشــتقرن پیش ،در شــعرها ،نقالی وســط نقلش
میگویــد البته مردمــان قدیم مثل االن نبودنــد و از مردمان قدیم تعریف
میکند .این نگاِه به گذشــته یک امر همیشــگی اســت کــه باید مقابلش
ایســتاد .پیــش از اینکه از ایــران بیرون بیایم موضوع برایم حل شــده بود
و تصمیمم را برای نگاهنکردن به پشتســرم گرفته بودم .پس نوستالژی
برایم بیمعناست«.

ِ
روایت ُغـربت

متولد کابل و »میهمان« ســرزمینمان که در کابل دانشجوی پزشکی بود و اینجا
در دخمــه نمور زیرزمینــی زندگی میکرد و دســتمال گلــدوزی میکرد ،وقتی
مجبورشد ایران را ترک کند و به دانمارک میرفت گفتم بس است داستاننوشتن
از افغانســتان ،برو دانمارک از »میهماننوازی« مــا بنویس که اینهمه به خود
از بابتش میبالیم ما ملت بزرگ آریایی .و ســالها بعد که دو بچهام دبســتانی
بودنــد و بــه هلند رفتم ،بــه موزه ونگوگ و ســیل بچههای دبســتانی را دیدم
نشســته بر زمین مقابل تابلو و معلمی که برایشــان توضیح میداد و آن ســال
 ٦۸بود و آنهمه رنگ چشــمم را میزد .غم غربت نبود ،حســرت بود بهخاطر
بچههایم و همه بچههای ســرزمینم .شــکل این تجربهها در ســفرهای بعدی
قطعا تغییر کرده که دقیقشدن در آنها مجالی دیگر میطلبد.

در هوایت بیقرارم

ﺍﻟﻤﻴﺮﺍ ﺣﺼﺎﺭﻛﻰ

ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ
مبادی آداب اســت و با صدایی پر صالبت ولــی عاری از بداخالقی ،تاکید
میکند» :هرکســی خارج از کشــور اســت در غربت نیست .غربت یک امر
نفســانی اســت و نه یک امر جغرافیایی .خیلیها اینجا هســتند و غریب
نیســتند .خیلیها هم داخل ایران هســتند و غریبند .غربت یک امر حسی
برداشت لغتنامهای کرد «.و تا میپرسیم شما چطور؟
است که نباید از آن
ِ
شــما چهوقت در این سالها دچار غربت شدید؟ بیدرنگ پاسخ میدهد:
»همه میدانند که اهل مصاحبه نیستم!«
بی اعتنا به پشتِسر
»رضا قاسمی« از سرزمین سارتر و کامو و ژید و دوراس ،پاریس ،پشت
خطــوط تلفن میگوید تصمیم دارد مصاحبه نکند و مدتهاســت به این
عهــد وفادار بــوده ،اما وقتی میگوییم موضوع مربوط به داستاننویســی
نیســت ،نرم میشود و وقتی سوژه را میشنود ،اشــاره میکند که پیشتر
در مصاحبههایــش بــه این موضوع اشــاره کرده و ادامــه میدهد» :اهل
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