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  جام برسنگ دريچه ای بر جهان فرهنگ از طاهر
گی از سوی انتشارات اطلس در  ست که به تازه نام کتابی)درخشيم طال می ما چون (Vi Lyser som guld. گشائيم دريچه امروز را بر جهان کتاب می

 .رسيده استکهلم به چاپ
 

  

  
   
 سال پيش، بدنبال هجوم اسالم به ايران از ١٢٠٠که  های زرتشتيانی وضوع آن بررسی وضعيت پارسيان هند است؛ نوادهم

تبار، که چند سال پيش خاطرات گريزش از  ی ايرانی آذر محلوجيان، نويسنده .بردند سرزمين خود گريختند و به هند پناه
 ۶٩در مورد جمعيت  هايش در مورد تبعيد، با سه سفر به هندوستان و پژوهش ی پرسش شر کرده؛ در ادامهرا منت ميهن

نمای  ی تمام کتابی که آينه. ای چاپ کرده است صفحه ٢۵٠ی جستجويش را در کتابی  هزار نفری زرتشيان اين کشور، نتيجه
. اند های مذهبی خود را پاس داشته ادی اعتقادات و سنتمهاجرت اجدادشان، اصول بني  سال از١٢٠٠ست که با گذشت  قومی
داد که در عين حال  گر قرارش ی پارسيان هند را شايد بتوان در شمار کار ژورناليستی کاوش محلوجيان درباره کتاب

سوئد ی صبح  سردبير سابق داگنز نوهيتر، روزنامه ، منتقد،)Arne Roth(به اعتقاد آرنه روت. ست ای خواندنی سفرنامه
 ست بسيار جالب و کتابی» درخشيم ما چون طال می«های اسکانديناوی و آمريکا،  دانشگاه و پروفسور ميهمان افتخاری

  .آموزنده
  

   
با  ای کرد در مصاحبه ی آن گفتگو می ی اين کتاب با نويسنده  رئيس پن سوئد دربارهBjörn Linnellی گذشته در همايشی به گردانندگی  هفتهآرنه روت که  

اجرت زرتشتيان محلوجيان موفق شده که هم از تاريخ مه. بسيار اندکی داشتم  زرتشتيان اطالعات پيش از خواندن اين کتاب از زندگی و تاريخ«: پژواک ادامه داد
موضوع ديگری که من از آن اطالعی نداشتم اين است که  او افزود. شرايط زندگی فعلی آنان در جهان مدرن، اطالعات جالب توجه و مهمی بدست دهد و هم از

اند؛ نقشی که برای  هند ايفا کرده ز هزار نفری در کشوری با يک ميليارد جمعيت، چه نقشی مهمی در تاريخ امرو۶٩جمعيتی  يک اقليت قومی بسيار کوچک، با
فرهنگی آنان و  ی ی حيات و توسعه شود که شرايط احيا اين اقليت قومی و ادامه نويسنده همچنين موفق می .طلبد  ميليون نفری می۶٩کم جمعيتی  اجرايش دست

 ی هفتم، پس از گريز از زندگی اقليتی که از سده. دهد ی شرح میپارسيان هند را هم بخوب نويسنده مسائل جديد. نفوذشان در فرهنگ هند را بخوبی توصيف کند
: آرنه روت در پاسخ به پرسشی ديگر گفت. کند رو به زوال است نمی ی حيات شده اما در حال حاضر به دليل اين که نسل خود را بازتوليد ميهن موفق به ادامه

ی پارسيان هند بدست آورد؛ بلکه شيوه  کتاب درباره تواند با خواندن اين ای است که هر سوئدی می تنها به خاطر محتوای آن و اطالعات تازه جذابيت اين اثر نه«
او بخوبی . آنها چندان خبری ندارد رود که پيش از سفر از آوری اطالعاتی می نويسنده به سفری اکتشافی برای جمع. موثر است روايت نويسنده نيز در جذابيت آن

افرادی مختلف  کند و با نويسنده برای نوشتن اين کتاب سه بار به بمبئی سفر می. آورد اليه بدست می العات مورد نظرش را اليه بهدهد که چگونه اط شرح می
تنها   تاباين ک. کند دهند و از طريق آشنائی با آنهاست که نويسنده دانش خود را کسب می می شود که هر کدام از اين افراد او را به نفری ديگر پيوند روبرو می

پاسخ آرنه رود به اين پرسش که . تواند حکم يک داستان کارآگاهی داشته باشد می اثری در مورد تاريخ نيست بلکه شرح سفرهای نويسنده است که برای خواننده
  Panjabi MCوه  است از گرMundian to bach ke نام موزيک هندی پايان گزارش . ست کنی، منفی خالی چيزی را در اين کتاب حس می جای
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