ﺑﻬﯿﯿﻪ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ،راوی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺎری ﻫﻠﻦ ﻓﺮِﺳﻪ

ﺑﻬﯿﯿﻪ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎرش را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ
رﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﭘﺮدازد ،و اﺛﺮات آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی رﻣﺎن او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

آنﻫﺎ و ﻣﺎ رﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزیﮔﻮﺷﺎﻧﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﺮح رﻣﺎن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻧﻮادهای در ﺗﺒﻌﯿﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دور از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ :اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
»اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« وﻃﻦﺷﺎن را ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﯿﯿﻪ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ،
ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪی داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .آنﻫﺎ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻧﻮﺑﻮف ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و اﻧﺘﺸﺎرات »اﮐﺖ ﺳﻮد« آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻼم ،ﺑﻬﯿﯿﻪ! ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد؟
ﺑﻠﻪ ،اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻮه! اﺳﻢ ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﯾﯽ دارم!

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻏﺮب ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ …
ﺑﻠﻪ ،در آﻟﺰاس ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ،در دﻫﮑﺪهی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﻟﺰﻫﺎﯾﻢ.

آنﺟﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و در »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اروﭘﺎ« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﺪ .درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؟
ﻣﻦ  ٢٢ﺳﺎل در »ﻣﺪرﺳﻪی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ« ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪام ،وﻟﯽ ﭼﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ »ﺷﻮرای اروﭘﺎ« ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ.

در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرم ،ﮐﻪ در  ٩٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻟﺰﻫﺎﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺰﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﻮری ﺷﺎﻧﺲ دﯾﺪن اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪﯾﺪ؟
ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪن ﻣﻦ در واﻗﻊ داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽِ ﯾﮏ ازدواج و ﻃﻼق اﺳﺖ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻓﺮاﻧﺴﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و اﻻن  ٢٢ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .دﺧﺘﺮی
ﻫﻢ دارم ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪﯾﺪ .درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؟

ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب آﻣﺪم .اﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ١٨٧٠و در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪرم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزار و اذﯾﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ اﯾﺮان
را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ از ادﯾﺎنِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ ی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،و ﺣﺪوداً در دوﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ.

آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﻨﯽ ﺟﺪا از ادﯾﺎن ﮐﺘﺎبدار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ؟
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو و اداﻣﻪدار
ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻖﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﻣﻮرد آزار و
اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﺎ از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻣﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ١٩۵٠اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اوﮔﺎﻧﺪا رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﻮری در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻦ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ،و ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼتام را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎن
اﻧﺠﺎم دادم .آﻣﺪنام ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺘﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮیزﺑﺎن ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن،
دﺧﺘﺮم ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼتاش ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺬوب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪم ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪم.

رﻣﺎن ﺷﻤﺎ» ،آنﻫﺎ و ﻣﺎ« ،داﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺧﺎﻧﻮاده ای ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮﮐﺪام ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪی دﻧﯿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺮده اﻧﺪ .رﻣﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺗﻬﺮاﻧﺠﻠﺲ را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺤﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﺗﻬﺮاﻧﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻪای در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﻢ را روی
آن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ ﭘﺮ از ﻣﻐﺎزهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ را ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺮان
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻦ آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ؟ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻬﺮاﻧﺠﻠﺲ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی آنﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؟

ﺧﺐ ،در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ ،ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻋﻤﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻋﻤﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮم ﻫﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼتﺷﺎن ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ
از ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ زن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ازدواج ﮐﺮد ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻤﻮﻫﺎ زن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ رﻣﺎن ﺑﺎ او آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎدر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺳﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ .ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؟

»ﺑﯽﺑﯽ ﺟﺎن« اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎدرﺑﺰرگ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﯽﺑﯽ
ﺟﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻣﺎدرﺑﺰرگام ﺑﻮد .اﯾﻦ در واﻗﻊ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و در ﻓﺮﻫﮓ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ رواج دارد.

ﻣﺎدرﺑﺰرگ رﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﻣﺰه و ﺟﺬاﺑﯽ دارد ،ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدن و ﻏﺮ زدن
اﺳﺖ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻮخﻃﺒﻊ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ!
ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ دارم .زﯾﺎد ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪﻫﺎ در ذﻫﻦ او اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎناش ﻧﻤﯽآﯾﺪ .زﯾﺎد ﺑﺎ دﺧﺘﺮاناش درد دل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻘﺎوم و اﻫﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه
ﭘﺴﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد در آﻣﺪه ،اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺠﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺳﺮﻫﻨﮓ …

ﺳﺮﻫﻨﮓ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ رﻣﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ او ﻫﻤﺪﻟﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ.
ﺑﻠﻪ ،آنوﻗﺖﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎدر از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،او ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای
ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺪری ﮐﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻀﻮرش در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯽﺑﯽ ﺟﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن زﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .دو دﺧﺘﺮ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎو تاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ در ﻟﺲآﻧﺠﺲ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪارش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﺧﺘﺮی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات اﺳﺖ و
ﺧﻮدش را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺴﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻠﯿﺸﻪای دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻢ در او وﺟﻮد دارد .ﺧﻮدم ﺑﻪ دﺧﺘﺮی
ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﺮﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖاش واﻗﻌﺎً ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﻣﺮﻓﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺮان راﻫﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و آنﺟﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﺗﻤﺎم روز ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش در ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻠﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ رﻣﺎن ﻣﻦ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز آدﻣﯽ ﺳﻄﺤﯽ و اﺣﻤﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺳﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ از درون آنﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،و ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو روی آنﻫﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻟﯽ ﻟﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﮑﺲِ ﺧﻮاﻫﺮش دارد .روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺧﯿﻠﯽ از دﺳﺖ اش ﺣﺮص ﻣﯽ ﺧﻮرد!

ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .ﻟﯽﻟﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آدم ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺸﻢ زﯾﺎدی از ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ دارد .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و در
آﺧﺮ ﻫﻢ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯽﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮاﻫﺮش را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ
وﻃﻦاش ﺑﺮﮔﺮدد.

_____________________________________
ﻣﺎری ﻫﻠﻦ ﻓﺮِﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎز و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ارﺷﺪ در ﺷﺒﮑﻪی رادﯾﻮﯾﯽ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ« اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدان و
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی او اﺳﺖ:

Marie-Hélène Fraïssé, ‘Iranistan international - portrait de famille,’ France Culture, 17
December 2016.

