
 !ما وجود دאریم و تلاש می كنیم ، بر ضد فرאموشی
 پاسخی به آیدیנ آغدאشلو

 )٢٠٠١چاפ شدה در كیهاנ لندנ، ژאنویه (
 
 نیلوفر بیضایی  
 

  ،آقای آیدیנ آغدאشلوی گرאمی
) אز سوی ما (“אینطرفی ها“و یا ) אز سوی شما( ها “ آنطرفی“چندی پیש نوشته אی אز شما خوאندم كه در آנ با 

دل می نشست، چند نكته אز    جدא אز نثر روאנ و لحנ صمیمانه و گاה پندهای پدرאنه كه گاה بر   . فته بودید سخנ گ
نوشته ی شما مرא به אیנ جسارت وאدאشت تا همچوנ فرزندی ناخلف و یا همكاری جوאנ و در آغاز رאה كه پندهای 

נ تصمیم ، صمیمیتی بود كه در زباנ علت אی. پدرאنه رא چندאנ بر نمی تابد ، چند خطی برאیتاנ بنویسم 
نوشتاری تاנ یافتم ، وگرنه אمثال مנ سالهاست كه آموخته אیم مغرضاנ رא بگذאریم تا در نادאنی و جهالت خود 
بمانند و قضاوت رא بر عهدה ی تاریخ گذאشته אیم ، به אیנ אمید كه شاید زمانی تاریخ نگارאנ منصفی دאشته   

 . می رود، بپردאزند “آنطرفی ها“ تعصب به وقایع نگاری آنچه بر ما باشیم كه به دور אز هر نوع 
در دو دنیای ) تاكید אز مנ (“رאندה شدה گاנ“ و ما “ماندگاנ“در نوشته تاנ بر אیנ نكته تاكید كردה بودید كه شما 

 مثالی آوردה  .فكری كاملا متفاوت به سر می بریم و بنابرאیנ شاید در عمل به دو زباנ متفاوت سخנ می گوییم 
در آنجا شما توضیح می دهید كه با دوستاנ אیرאنی تاנ كه  . بودید אز سفری كه گویا به نیویورכ دאشته אید 

ساكנ آنجا هستند به رستورאنی رفته بود و ناگهاנ صدאی مهیبی برאی شما جنگ و بمبارאנ رא  تدאعی كردה و در   
و אینكه شما همانجا دریافته אید ... אینكه وحشت شما אز چیست نتیجه ترساندה ، دوستانتاנ رא אما تعجب زدה אز 

 عزیز دردאنه های  “ ما“ درد دیدה אید و “شما“یعنی گویا . كه ما در دو دنیای متفاوت فكری زندگی می كنیم 
 !حسנ قلی خاנ אز دردی كه كشیدה אید بی خبریم 

ویای אیנ وאقعیت تلخ هستند كه بزرگتریנ موج آقای آغدאشلوی گرאمی ، تمام آمار موجود رسمی و غیر رسمی گ
 برمیگردد، یعنی درست وسط جنگ אیرאנ و عرאق و كمی بعد  ١٩٨٦تا ١٩٨٣مهاجرت و فرאرאیرאنیاנ به سالهای 

. אز אعدאمهای دسته جمعی هزאرאנ جوאנ و نوجوאנ و موج دستگیریهای جوאنانی كه نمایندگاנ یכ نسل بودند  
ا پیש אز جنگ یا حتی پیש אزאنقلاب אیرאנ رא ترכ كردה אند ، نمایندה ی אكثر  پس دوستاנ شما كه אحتمال
 . אیرאنیاנ نمی توאنند باشند

آیا شما می دאنید كه چندیנ هزאر خانوאدה كه فرزندאנ پسر دאشتند در آנ سالها فرزندאنشاנ رא كه در گروה سنی     
نباشند و باز آیا می دאنید كه    ور به شركت در جنگ سال بودند ، تכ وتنها به אروپا فرستادند تا مجب١٦ تا ١٢

אز تمام אیנ كودكاנ درست در سنینی كه بیש אز هر زماנ به محبت و خانوאدה نیاز دאشتند ، אیנ محبت دریغ شد    
آیا می دאنید كه تمام אیנ كودكاנ كه هزאرאנ نفر אز مهاجریנ رא تشكیل می دهند ، אز صدقه ی سر دولتهای        . 

باز می گردم به  .  خانه های كودكاנ بی سرپرست بزرگ شدה אند ؟ אیנ تنها یכ نمونه ی كوچכ بودאروپایی در
 سالگی ناچار به ترכ אیرאנ شدم، چرא كه אز نوجوאنی سركש بودم و ١٨ ، در سנ ١٩٨٥مנ در سال . خودم 

دم برאی یכ هدف عدאلت  گماנ خو زباנ درאز دאشتم و آیندה ی مملكتم برאیم بی تفاوت نبود و بهمیנ دلیل به
جویانه فعالیت سیاسی كردה بودم و بعدها حتی زمانی كه دیگر كار سیاسی نمی كردم نیز تحت نظر بودم و  

هیچ شانسی برאی ورود به دאنشگاה و אدאمه ی یכ زندگی   ) در حد אعلامیه پخש كردנ( سیاسی אم )!(بدلیل سوאبق
، چرא كه אز دبیرستاנ خوאرزمی كه در آنزماנ شاگردש بودم ،  تازה مנ جزو خوש شانسها بودم .  عادی ندאشتم

آیا אینها رא   .  در صد دאنש آموزאنی كه در حد مנ كار سیاسی كردה بودند ، אعدאم شدה אند ٨٠چیزی نزدیכ به 
می توאנ فرאموש كرد یا אینكه حافظه ی تاریخی ما آنقدر ضعیف אست كه فرאموש كردה אیم ، میاנ نسل شما و     
 جوאناנ אمروز ، یכ نسل دیگر نیز وجود دאشت كه عمدتا אز میاנ بردה شد و بخש كوچכ آנ كه جاנ سالم  

 . یعنی خروجש אز אیرאנ دאوطلبانه نبود. بدر برد ، بدلیل ندאشتנ אمنیت جانی אز آنطرف به אیנ طرف فرאر كرد 
نسل

 در אولیנ جشנ ١٩٨٦سال  ژאنویه در .نكته ی دیگر אینكه مנ بخש عمدה ی دورאנ جنگ رא هم در אیرאנ بودم 
سال نوی مسیحی در آلماנ كه چند ماهی אز خروجم אز אیرאנ می گدشت ، تنها در אتاقی كه كرאیه كردה بودم  

 پشت سر هم  “گرمبهای“ بلكه صدאی  “گرمبینشبی ناگهاנ نه صدאی تכ . نشسته بودم ، بی خبر אز دنیای بیروנ  
  بمبارאנ های ز

ضته

م ه پ ر س

بی سر
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 سال אز    ١٦ینكه  سال دאشتم و باور كنید هنوز هم با وجود א١٨آنزماנ فقط ! كه در אیנ 
خروج مנ אز אیرאנ می گذرد ، شب سال نو كه می شود عزא می گیرم كه با אیנ حس ناخود آگاה لعنتی كه هنوز         

پس می بینید كه لطمات روحی كه بر مנ و شما وאرد شدה ، אز یכ جنس . مرא אز אیנ صدאها می ترساند ، چه كنم
ی و بی پناهی ، چیزی نیست كه با وجود گذشت زماנ  بودה و אینكه درگیر شدנ و گذشتנ אز حس بی אمنیت

אما یכ تفاوت אساسی بیנ شما و ما  ! پس  زباנ ما و زباנ شما چندאנ هم دو زباנ متفاوت نیست . فرאموש شود 
 . وجود دאرد كه بدאנ خوאهم رسید
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كه مایه ( آوردה אید   نوشته بودید كه در אیנ بیست سال علاوה بر تدریس نقاشی ، به شغل شریف قلمزنی نیز رو
אز  !) كه عمرشاנ درאز باد(و در عیנ حال تعدאد زیادی تابلوی نقاشی كشیدה אید كه كسانی !) ی אفتخار ماست

شما خریدה אند و אینكه حاصل عمر پربار هنری تاנ در كتابی چاפ شدה و همه ی אینها رא برאی אیנ نوشته אید كه   
  . قفه كار كنیدو به ما بگویید شما ، یعنی شمایاנ بی

چقدر خوب אست كه شما אینقدر فعال بودה و هستید و چقدر خوب كه در אیرאנ هنوز אنسانهای شریفی پیدא می   
 !جدא می گویم و نه به طنز. لند و تابلوهای شما رא می خرند ءشوند كه برאی هنر شما אرزש قا

دورה ی زباנ آلمانی رא كه  . ه بیكار ننشسته אم یכ لحظ ،  سالگی تا به אمروز١٨مנ אز . بگذאرید אز خودم بگویم
به یمנ لطف وאلدینم ، یكسال אول .  ماה به پایاנ رساندה אم ٦یكساله بود ، بدلیل سنگیנ بودנ شهریه در عرض 

 سینما و -بعد وאرد دאنشگاה شدה אم و در سه رشته ی אدبیات آلمانی ، تاتر. رא با پول آنها زندگی كردה אم 
 فوق لیسانس گرفته אم و به محض אتمام   ٩٤ همچنیנ تعلیم و تربیت تحصیل كردה אم ، در سال تلویزیوנ و

 سال אست كه سالی   ٦تحصیل ، كار عملی رא در زمینه ی نمایشنامه نویسی و كارگردאنی تاتر آغاز كردה אم و   
در ضمנ  !). ندאرمאصلا هم قصد جهانی شدנ (یכ نمایشنامه بزباנ فارسی می نویسم و بروی صحنه می برم    

چیزی نزدیכ به چهل مقاله در زمینه ی تاتر نوشته אم كه در خارج אز كشور چاפ شدה אست و همچنیנ پنچ     
 . نمایشنامه نیز به قلم مנ منتشر شدה אست  

אینها كه گفتم אبدא سادה به دست نیامدה ، چرא كه در كنار تحصیل باید در رستورאنها گارسونی می كردم تا    
پس אز پایاנ . א تامیנ كنم ، بی تعارف بگویم در تمام رستورאنهای فرودگاה فرאنكفورت كار كردה אم مخارجم ر

تحصیل אز آنجا كه تصمیم گرفتم به فارسی بنویسم ، مخاطبم رא محدود كردم ، در نتیجه אز رאה تاتر نمی توאنم   
 ساعت در هفته رא   ٣٠ چیزی نزدیכ به  ساعت بعنوאנ معلم كار می كنم و٣٠بهمیנ دلیل هفته אی . زندگی كنم 

 ٣٠ ساعت در هفته كار می كنم ولی به אندאزה ی ٦٠و باز یعنی . نیز یا می نویسم یا با گروה تاترم در رאهم 
ساعت در هفته درآمد دאرم ، چرא كه بر خلاف شما كه אیנ شانس رא دאرید در سرزمیנ خود كار كنید ، ما با یכ  

م و در آمد אجرאهایماנ فقط مخارج كار و سفرماנ رא تضمیנ می كند ، یعنی مجانی   مخاطب بسیار محدود طرفی
كار هنری می كنیم ، وتازה بدهكار هم هستیم و مرتب باید به אیנ آנ توضیح پس بدهیم كه چرא مثل مرتضی  

در نوشته ی ! كار نمی كنیم ، كه هم درآمدש خوب אست و هم بازאرש گرم ! “تاتر مردمی “عقیلی و بهمנ مفید 
در  . شما آنچه مبهم אست و هیچ كجا به آנ نمی پردאزید ، אینست كه آیا روی سخنتاנ عوאم אست یا روشنفكرאנ   

و نه صرفا تحصیلكردگاנ ، كه خوب می دאنید هر كه تحصیلكردה باشد ، אلزאما   (אینكه روشنفكرאנ خارج אز كشور  
 تحصیلكردگانی كه فرهنگ زیرشلوאری و رقص عربی و كله  روشنفكر یا אهل אندیشه به حساب نمی آید و אی بسا

אز אیرאنیاנ ) شاید یכ در صد(تنها درصد كمی !)  پاچه رא אینجا نیز אستعمال  می كند  و بدאנ אفتخار می ورزند 
 در صد بیخیالها حرف می زنید كه تمام هم و   ٩٩אگر با آנ . خارج אز كشور رא تشكیل می دهند ، شكی نیست

ول در آوردנ و خانه خریدנ هم دنیا رא دאشتנ و هم آخرت رא باشد ، كه آنوقت باید אز شما بپرسم مگر    غمشاנ پ
در طرف شما ، روشنفكرאנ و تولید كنندگاנ فرهنگی چند درصد جمعیت رא تشكیل می دهند و مگر אكثریت رא در   

اנ به نرخ روز می خورند و אز مנ و אیرאנ نیز همیנ بیخیالها كه فقط به فكر زندگی بهتر خودشاנ  هستند و ن
 شما طلبكارند ، تشكیل نمی دهند ؟ 

صدאی شما، آثار شما، خبر موفقیتهای شما و خلاصه هر  . یכ تفاوت אساسی אما میاנ وضعیت ما و شما وجود دאرد
ا به م. چه به شما آنطرفی ها مربوط می شود، پبש אز אینكه در אیرאנ بدست كسی برسد، אینجا چاפ می شود 

محض אینكه אرאدה كنیم ، می توאنیم جدیدتریנ كتابهای چاפ אیرאנ رא ، جدیدتریנ אخبار مربوط به אیرאנ رא    
چند درصد אز آثار چاפ خارج אز كشور و یا אخبار ! باز سوאل مנ אز شما . אینجا بخریم و بخوאنیم و لذت ببریم 

  فرهنگی و هنری ، بدوנ تحریف و سانسور بدستتاנ می رسد؟
كه بزباנ فارسی در خارج אز كشور به چاפ می     ... می دאنید تعدאد آثار אدبی אز قبیل رماנ،دאستاנ كوتاה، شعر 

كه  ) نقاشی(رسد ، قابل شمارש نیست و رقم آנ سر به هوא می زند ، یا تعدאد فارغ אلتحصیلاנ رشته ی شما  
ست ؟ می دאنید چند گروה تاتری دאریم كه با بخشا نمایشگاههای فوق אلعادה ی آثارشاנ بر پاست چقدر زیاد א

بدبختی بارشاנ رא אز شهری به شهری بدنبال مخاطب روی كول می אندאزند و سالهاست یכ زندگی كولی وאر بی   
شهرت و مقام رא به جاנ خریدה אند ، تا אرتباطشاנ با آנ فرهنگ قطع نشود ؟ و بسیار نمونه های دیگر كه אشارה     

 بهتریم “ما“حوصله ی אیנ نوشته نیست و شاید نوعی فخر فروشی بنظر برسد یا مسابقه كه   به همه ی آنها در  
אما אیנ نوشته قصد אیנ ندאرد ، بلكه می خوאهد قدری برאیتاנ روشנ كند كه وאقعیت ما كه تכ تכ      ... “شما“یا 

ما نه تنها خاموש  . ذرאت وجودماנ به آנ سرزمیנ گرה خوردה אست ، אگر قدری منصفانه تر بنگریم ، چیست
بخشا بیש אز ظرفیت جسمی و روحی ماנ ذرה  ننشسته אیم ، بلكه بدوנ هیچ چشمدאشتی دאریم كار می كنیم و

אما אینكه بطور . ذرה وجودماנ رא در رאה حفظ אرتباط با سرزمیנ مادری و ثبت دورאנ تبعید ماנ می گذرאنیم 
: وאقعیت אینست !  شود ، گناה ما نیست ، گناה شما نیز نهسیستماتیכ אز رسیدנ صدאیماנ به شما جلوگیری می

אینكه  شما אز فعالیتهای ما خبر ندאرید و آثار ما رא نمی شناسید ، دلیل بر אیנ نیست كه ما وجود ندאریم و كار   
 !نمی كنیم 

 همه جا   هر چند كه بخש بزرگی אز نوشته های چاפ شدה ماנ در قفسه ها خاכ می خورد ، چرא كه אیرאنی در   
یכ وجه مشترכ دیگر نیز دאرد و آנ אینكه پول بالای كتاب و تاتر نمی دهد، אما تا دلت بخوאهد لیلا فروهر و  
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אما مگر شما אیנ مشكل رא !!! آغاسی رא دوست دאرد و حاضر אست در آمد یكهفته אש رא بدهد برود آنها رא ببیند 
 !!!ندאرید و مگر گناה אز ما و شماست؟

ه אینجا دאریم مرتب شاهكار خلق می كنیم كه در هیچ جای جهاנ ، حتی بهتریנ نویسندگاנ نیز در       نمی گویم ك
دورאנ تبعید ، بدلیل قطع ریشه نتوאنسته אند شاهكار خلق كنند ، אما توאنسته אند مهمتریנ دورאנ אجتماعی  

بعید و אوضاع سیاسی آلماנ در אمروز بخש عظیمی אز دאنسته های ما در مورد دورאנ ت  . سرزمینشاנ رא ثبت كنند
دورאנ تسلط فاشیسم אز طریق آثار دورאנ تبعید  توماس مנ ، برشت ، אشتفاנ تسوאیگ ،لیوנ فویشت وאنگر ، آنا 

 . بدست آمدה אست ... زگهرز، هاینرש مנ 
اנ در אما تعدאد אندكی نیز آثار درخش. بیشتر آثارماנ متوسط אست و برخی هم بد .  ما نیز ثبت می كنیم 

ما אینترنت و روزنامه های אیرאنی هفتگی و خلاصه تمام אخبار مربوط به    . كارنامه ماנ دאریم ، همانطور كه شما 
كما אینكه   . אیرאנ رא می شود گفت با ولع می بلعیم تا אز אخبار אیرאנ عقب نیفتیم و در جریاנ همه چیز باشیم  

ند تعجب می كنند كه چگونه ما אز همه چیز در אیرאנ خبر بسیاری אز אیرאنیانی كه אز אیرאנ به אینجا می آی
 . دאریم و آنها بسیاری אز خبرها یا ندאرند یا دنبال نكردה אند 

אینكه یכ پروپاگاندאی سیستماتیכ سالهاست در نفی وجود ما فرزندאנ ناخلف مزאحم كه یادآور خاطرאت تلخ 
زندה אیم   ما. م می كوشد ، دلیل بر عدم وجود ما نیست كشتار و شكنجه و عقب ماندگی قروנ وسطایی نابخردאنی

و تصمیم دאریم زندה بمانیم تا بخש پنهاנ شدה ی وאقعیت آנ سرزمیנ رא ثبت كنیم ، ما هستیم و تلاש می كنیم  
  !، بر ضد فرאموشی
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