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 ايران امروز

تازه ترين کتاب آذر محلوجيان رپرتاژی در باره زرتشتيان در تبعيد اســت                    
 صــفحه   ٢۵۶که به زبان سوئدی و توســط انتشـارات اطلـس ســوئد در                    

 سال قبل در پی اشـغال ايــران            ١٢٠٠پارسيان که   . منتشر شده است   
توسط اعراب، از ايران به هنـد مهـاجرت کردنــد هويــت بنيـادين خــود را                    

 . حفظ کرده اند
هــا در تبعيــد را بــه تصويــر هــايی از موجوديــت انســان پارســيان هنــد کماکــان نمــود و جنبــه 

کننـد آنها کماکان از چگونگی جالی وطن و مهاجرتشان به گونه ای صحبت مــی            . کشند می
پارسيان اقليتی کوچک اما محترم، بــا. که گويی همين ديروز سر از هندوستان در آورده اند            

نفوذ و قدرتمند در جامعه ی هند به شمار می آيند کــه هويــت خــود را حفـظ کــرده و بـه آن
 . واقفند

 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 
تبعيد را تجربه کرده است، سعی می کند با نگاهی عميقــتر بــه موضــوع مــورد عالقــه اش

 . يعنی مهاجرت و تبعيد بپردازد
کند، در پی آن است که بفهمد شــرايط زندگــی  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

 :توان مراجعه کرد برای تهيه اين کتاب به آدرس های زير می
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