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 رپرتاژی در باره زرتشتيان در تبعيد

 ”درخشيم ما چون طال می“
Vi lyser som guld  

 ١٣٨۵ آذر ٢پنجشنبه 
 

  فر با آذر محلوجيان گفتگوی شهرام فرزانه
تازه تــرين کتــاب آذر محلوجيـان رپرتـاژی در بـاره زرتشتيــان در         
تبعيد است که به زبـان سـوئدی و توســط انتشــارات اطلـس                     

 ١٢٠٠پارسيان کـه   .  صفحه منتشر شده است   ٢۵۶سوئد در 
سال قبل در پی اشغال ايران توسط اعراب، از ايران بــه هنـد                      

 . اند مهاجرت کردند هويت بنيادين خود را حفظ کرده
هـــايی از موجوديــت     پارســـيان هنــد کماکـــان نمـــود و جنبـــه    

عــده ای از آنهـا        . کشنــد  ها در تبعيــد را بـه تصويـر مــی           انسان
ــه             ــه گون ــوز از چگونگــی جــالی وطــن و مهاجرتشــان ب ای  هن

کنند که گويی همين ديروز ســر از هندوســتان در             صحبت می 
ی هنــد بــه شــمار  پارسيان اقليتی کوچک اما محترم، با نفوذ و قدرتمند در جامعـه                  . اند  آورده
 . آيند که هويت خود را حفظ کرده و به آن واقفند می

 ســال هنـوز موجوديــت داشــته و١٢٠٠چگونه ممکن است يک قوم تبعيدی پس از گذشت           
ما چون"هويت خود را حفظ کرده باشد؟ اين سئوالی است که آذر محلوجيان در کتاب خود                    

او که خود بيست سال تجربه جالی وطــن و زنـدگی در. پردازد به آن می  " درخشيم طال می 
اش کنــد بـا نگــاهی عميقـتر بــه موضــوع مــورد عالقــه        تبعيد را تجربه کرده است، سعی می     

 . يعنی مهاجرت و تبعيد بپردازد
کند، در پی آن است که بفهمد شــرايط زندگـی  او که احساس تبعيديان را بخوبی درک می          

مــا چــون طــال. "کند  در تبعيد، چه تغييری در ديدگاه افراد نسبت به موطن خويش ايجاد می                     
 . سفرنامه ايست جذاب در باره هند، ايران و سوئد" درخشيم می
 

تــرين کتــاب شــما رپرتــاژی در بــاره زرتشتيــان در تبعيــد خــانم آذر محلوجيــان تــازه 
 چه شد که اين موضوع را انتخاب کرديد؟ . است

ها به شناخت گذشته تــاريخی و فرهنـگ ايــران عالقمنــد بــودم و در ضــمن  مثل اکثر ايرانی     
هاست که مسأله تبعيد ذهــن مـرا بــه خـود  آيد سال    های ديگرم بر می       همانطور که از کتاب    

من بدنبالِ دانستن تاريخچه تبعيد در ايران بــودم و بـه اينجــا رســيدم کــه. مشغول کرده بود    
اولين گروِه تبعيدی ايرانی در تاريخ ما همان زرتشتيان هستند که پــس از حملــه اعـراب بــه

و اوليــن -يعنی نسل ما  -بعد به فکر مقايسه زندگی تبعيديان ايرانی دوره مدرن                  . هند رفتند 
 . افتادم -يعنی پدران همين پارسيان امروز هند-گروه تبعيديان ايرانی 

 
 از چه امکانات و منابعی برای تهيه اين رپرتاژ استفاده کرديد؟ 

وجو، تمــاس بــا از تهيه کتاب به فارسی در ايران، پرس    . رسيد از هر امکانی که به نظرم می     
دوستاِن مطلع، سفر به هند، مصاحبه بــا پارســيان در بمبــئی و دهلـی و چنــد نقطــه ديگــر

هايی که دربــاره ای در منزِل آنها، خواندن کتاب       هند، معاشرت با آنها و حتا اقامت چند هفته      
 . آنها به فارسی، سوئدی و انگليسی نوشته شده

 
آيا از حمايت مالی و يا پشتيبــانی نهـاد خاصــی بـرای تهيــه ايــن رپرتــاژ برخـوردار

 بودید؟ 
هزينه سفرم از طريــق. توانستم اين کتاب را بنويسم     بدون حمايت مالی هرگز نمی     . طبيعتًا

 . ی فرهنگی سوئدی پرداخت شد بورسيه يک مؤسسه
 

پس اين کار را خودتان انتخاب کرديد و به انجام رسانديد و مأموريت ژورناليستی
 و سفارشی نبود؟ 
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مأموريـت يـا سفارشــی از طــرف هيــچ نهـاد يـا فــردی در کــار نبـود، بلکــه. کار دل خودم بود   
ام را به اين مؤسسه ارائه کردم و اعتماد اين مؤســسه بـه مـن بـرای انجــاِم ايـن کــار  پروژه

 . تحقيقی باعِث اهداء بورسيه به من شد
 

چرا بين سفر اول و شروع کارتان در رابطه با ايــن پـروژه و بـه اتمــام رسـاندن آن
 اين همه وقفه افتاد؟ 

 کــه بــه ايــران٢٠٠١ شروع کردم و تا تابستـان             ١٩٩٩من کارم را با همان سفر اول در پايان             
 پروژه پارسيان هند را٢٠٠۴در سال    " بازگشت به ايران   "بعد از چاپ کتاب       . رفتم ادامه دادم   

 بار ديگــر بــه٢در اين مدت    . ازسر گرفتم و تا اکتبر امسال يکسره وقتم صرف اين کتاب شد                     
 .  بود تا بتوانم اطالعاتم را به روز کنم٢٠٠۶آخرين سفرم در فوريه و مارس . بمبئی رفتم

 
  آيا کارهای ديگری در اين زمينه و بخصوص به فارسی انجام شده است؟

هــای غربــی نوشــته  های زيادی در باره زرتشت و دين زرتشتی به فارسی و بــه زبــان                    کتاب
هــا و  ولی توجه نويسندگان بيشتر معطوف به دين زرتشـت و چگونگــی اجــرای آئيــن                   . شده

هــای زيــادی در مـورد  پارسيان هنـد خودشــان کتــاب    . مراسم و مناسک مذهبی بوده است        
اند، ولی تبعيد، مهاجرت، زنــدگی در غربـت و حفــظ هويــت و پايـداری گذشته و حال نوشته    

اند و من بعنوان خواننده اين خالء را حس ميکـردم ها نبوده فرهنگی موضوع اصلی اين کتاب    
هايــی  و در حقيقت کتاب حاضر شرح جستجوی من است برای يافتن پاسِخ بـرای پرســش                          

 . که برای خودم مطرح بوده است
 

منظور از پارسيان چيست؟ آیا زرتشتيانی که مجبور به جالی وطــن شــدند فقــط
  ها بودند؟ ها یا به عبارتی دیگر فارس پارس

يعنی کسانی که از پـارس يــا فــارس کــه ايالــت. در هند اين گروه به پارسی معروف شدند            
 .اند و اين نام روی آنها باقی مانده است بود آمدهبزرگی در ايران 

 
  برخورد پارسيان هند با شما چگونه بود؟

 . نواز و مهربان بودند و به من از هر جهت کمک کردند خيلی خوب، آنها بسيار مهمان
 

  آيا آنها از انتشار کتاب شما به زبان سوئدی اطالع دارند؟
دوستان پارسی من در هند از چاپ کتاب اطالع دارند و بسيار عالقمنــد و کنجکـاو هستنــد

خواهنــد    البته اين خيلی طبيعـی اسـت، چـون مــی            . ام  شان چه نوشته        که بدانند من درباره    
 . ام بدانند من پس از اين سفرها چه برداشتی از زندگی آنها داشته

 
  اگر ممکن است بطور اختصار نحوه و داليل مهاجرت پارسيان را توضيح دهيد؟

هايی که بعد از اشغاِل ايران بــه ديــن اسـالم نگرويدنــد نـه فقـط بايــد جزيــه پرداخــت  ايرانی
ای از آنهــا کــه در بينشـان  عــده. گرفتنــد  کردند، بلکه مورد تبعيض و اذيت و آزار قرار مــی                می

تعدادی حتا به چين رفتنــد، ولـی بزرگتريـن. موبدان زرتشتی هم بودند، ايران را ترک کردند          
البتـه در راه. گروه با قايق از طريق تنگه هرمز به هند رفتند و در ايالت گجرات ساکن شدند                   

 . بسياری از آنها تلف شدند
 

 موقعيت کنونی پارسيان در هند چگونه است؟ 
پارســيان از موقعيــت. آنها صاحبان سرمایه، صــنایع و مشاغـل علمــی و فرهنگــی هستنــد              
ها بـا احــترام از هندی. اجتماعی بسيار خوبی برخوردارند و به صداقت و درستی مشهورند           

 . آنها ياد ميکنند
 

  رابطه آنها با فرهنگ ايران چگونه است؟
.شناســند رابطه اصلی از طريق دين زرتشت است و ايران را زادگاه پيامبر و ديــن خــود مـی                   

شان نسبـت بـه ایــران  تر باشند نوستالژی    در کتاب هم اشاره کردم که افراد هرچه مذهبی          
دانند ولـی تقريبـًا همــه از شــاهنامه بـا افتخــار و بــه عنــواِن آنها فارسی نمی   . بيشتر است 

بجز کسانی که به ايران سفر ميکنند و تماس دائم دارند،. شان ياد ميکردند  ميراث فرهنگی 
برای اکثریت آنهـا ايــران در هالــه ای اســاطيری پوشــيده شــده اســت، کشـوری اســت کــه

 .  سال پيش مجبور به ترک آن شدند١٢٠٠پدرانشان در 
ای نه چندان دور، در دوره شـاه يـا بعـد از انقـالب هايی را کهِ  در گذشته     البته بايد زرتشتی    

شـوند خوانده مــی" پارسی"و نه   " ايرانی"ها که در هند بنام        همان(به هند مهاجرت کردند       
سی تسلـط. را جدا کـرد   ) و در کتاب شرح دادم        آنهــا طييعتـًا بـه فرهنـگ ايرانــی و زبــان فار
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 .دارند
 

  گويند؟ پارسيان هند به چه زبانی سخن می
ــا چــه کســی و از چــه طبقــه        و گــروه اجتمــاعی صــحبت کنيــد، در بمبئــی بستگــی دارد ب

ولــی. زدنــد انگليســی بلــد بودنــد، در گجــرات بودنــد پارســيانی کــه انگليســی حــرف نمــی      
 زبـان و لهجـه صـحبت٣٠٠همانطور که ميدانيد هند کشوری است که مردم آنجا به حـدود                

.در نتيجــه دانستـن يــک زبـان کـافی نيسـت و بسيــاری افــراد چنــد زبانـه هستنـد                            . ميکنند
صـحبت ميکننــد و) زبــان ايالــت مهاراشــترا     (پارسيان بمبئی بيشتر بــه انگليســی و مــاراتی         

البته شاعر و. هایشان به انگليسی يا گجراتی است        افراد مسنشان گجراتی و حتا روزنامه   
 .هايی را مالقات کردم که به چند زبان رايج در هند کامًال مسلط بودند نويسنده

 
توان گرفت يا تنها يک رپرتـاژ بـه مفهـوم ی خاصی هم می     آيا از رپرتاژ شما نتيجه    

  توان از آن ارزيابی کرد؟ ی اجتماعی را می مستند سازی از يک پديده
ولـی. من هدفم شرح بيطرفانه زندگی آنها بود تا خواننـده خــودش بتوانـد نتيجهگــيری کنــد                  

، پشتکــار،)نجـات ديــن زرتشـتی      (خودم به اين نتيجه رسيدم کــه داشـتن هــدف مشخــص                 
که جنبه منفی آن همکاری با اسـتعمارگران انگليســی(سختکوشی و استفاده از فرصتها         

و اتحاد بين پارسيان، عامل تعيين کننده در بقا و دوام و موفقيت پارسيان بود و) در هند بود  
 .آينده آنها در گرو انجام رفرم و انطباق دين با شرايط زندگی مدرن است

 
هــا و استقبال جامعه فرهنگی سوئد از اين کتاب بسيــار خــوب بـود و در روزنامــه          

کتاب شــما Joar Tibergحتا نویسنده و منتقد سوئدی .  راديوی سوئد مطرح شد
دليل اين انعکـاس و.  را يک سرمشق برای رپرتاژ نويسی و پژوهشی گيرا خواند              

  استقبال به نظر خود شما چيست؟
ها نسبت به زرتشت و دين زرتشتی و اينکــه يـک گـروه کوچـک  شايد در کنجکاوی سوئدی       

غير منتظره بودن موضــوع کتـاب. ها دين و هويت خود را حفظ کند            تبعيدی بتواند پس از قرن      
 .تاثير نبود هم بی

 
هــای ديگــر از جملـه فارســی نـيز منتشــر  آيا تصميم داريد ايـن کتـاب را بـه زبــان              

  نمائيد؟
 چرا که نه؟ . اگر امکانش باشد، با کمال ميل. ام هنوز تصميمی نگرفته

 
  آيا پروژه ديگری به همين شکل در دست داريد؟

 . اش چيزی بگويم در ذهنم با چند موضوع کلنجار ميروم ولی هنوز زود است که در باره
 

  با سپاس از وقتی که در اختيار ما قرار داديد
 

 :برای تهيه این کتاب به آدرس زیر می توانيد مراجعه فرمائيد
http://www.azar.se 
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