روزﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان
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"واﻟس ﺑﺎ آبھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ" در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾن اﻧﺻﺎرى

ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوش ﺑﮕذرد!

ﻣرﺿﯾﮫ آرﻣﯾن

»ﺑرای ﺳـرﮔرﻣﯽ ﻧﻣﯽﻧوﯾﺳم ،ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ دﯾﮕران ھم .ﺑﻌد از
ﺧواﻧـدن اﮐﺛر ﮐﺎرھﺎی ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد “ﺧوش ﮔذﺷت”،
ﭼون ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ ﺷـﻣﺎ ﺧوش ﺑﮕـذرد .ﻣﯽﺧواھم ﭼﻧـد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻧﺷـﯾﻧﯾم و ﺑﺎ ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ اﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ،ﺑﺎ
ﺑرای ﺧودﻣـﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫاﯾم ﭼطور ﺑﺎﯾـد ﺗﺎ ﮐﻧﯾم« .اﯾن ﭘﺎرهاى از ﺣرفھﺎى “اﻣﯾن اﻧﺻﺎرى” ،رﻣﺎنﻧوﯾس ﺟوان ﮐﺷورﻣﺎن اﺳت در ﭘﺎﺳـﺦ
ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎى “راه دﯾﮕر”.
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺷـرﻓت ﻋﻠم و ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ،ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺑﮏ و ﺳﯾﺎق زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر ،ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎن و ﺗﺎﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺷﮑل ﺗﺎزهای ﺑﮫ
ﺧود ﻣﯽﮔﯾرﻧـد .در اﯾن ﺑﯾن ،ﺳـﺑﮏ و روش اراﯾﮫ و ﻣطﺎﻟﻌﮫی ﮐﺗﺎبھﺎ ﻧﯾز از ﺗﻐﯾﯾرات و ﺑﮫ روز ﺷدنھﺎ ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧده و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺣﺎل
اﻧﺳﺎن اﻣروز ﺧود را ﺑﮫ روز ﮐرده اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﯾن روشھﺎ» ،ﮐﺗﺎبھﺎی ﺻوﺗﯽ« ھﺳـﺗﻧد .رﻣﺎن »واﻟس ﺑﺎ آبھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ« ﺑﮫ ﻗﻠم
»اﻣﯾن اﻧﺻﺎری« ﻧﯾز رﻣﺎﻧﻰ اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
»اﻣﯾن اﻧﺻﺎری« ﻣﺗوﻟـد ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺳـﺎﮐن اﺳﺗراﻟﯾﺎﺳت .ﺗﺣﺻـﯾﻼﺗش را در ﻣﻘﺎطﻊ ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻣﮭﻧدﺳـﯽ ﻧرماﻓزار و ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ادﺑﯾﺎت
ﻧﻣﺎﯾﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧـده و ھماﮐﻧون ﻧﯾز ﻣﺷـﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻـﯾل در ﻣﻘطﻊ دﮐﺗری رﺷـﺗﮫی ھﻧر رﺳﺎﻧﮫھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳت .آﺛﺎر
ھﻧری او اﻣـﺎ در اﯾران ﺑـﺎ ﺑﯽﻣﮭری وزارت ارﺷـﺎد روﺑرو ﺷـده وﻧﮭﺎﯾﺗـﺎ او ﺳــرﻧوﺷت »ﺷـﮑﺎر«ش را ﺑـﮫ دﺳـﺗﺎن »ﻧﺷـر ﮔردون« و
ﺳرﻧوﺷت »واﻟس ﺑـﺎ آبھـﺎی ﺗـﺎرﯾﮑش« را ﺑﮫ ﻧﺷـر »ﻧوﮔﺎم« ﺳﭘرده اﺳت .واﻟس ﺑﺎ آب ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﯾﺷﺗر در راه دﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﺷـده
اﺳت.
اﻧﺗﺷﺎرات ﻧوﮔﺎم ﻧوﭘﺎ ﮐﮫ ﺷـﯾوهی ﺟدﯾدی را ﺟﮭت زﻧده ﻧﮕﺎه داﺷـﺗن آﺛﺎر و ﻧوﯾﺳـﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ اﺑداع ﮐرده اﺳت ،ﻗدم را ﻓراﺗر ﺑرداﺷﺗﮫ و
اﻗـدام ﺑﮫ ﺗوﻟﯾـد و اﻧﺗﺷﺎر آﺛﺎر ﺑﺻورت ﻓﺎﯾل ﺻوﺗﯽ ﮐرده اﺳت و در اﯾن راه ،ﭘﯾﺷـﻧﮭﺎد ﺗوﻟﯾـد ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ واﻟس… اﻧﺻﺎری ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از ﺑﮭﺗرﯾن و ﭘرﺧواﻧﻧـدهﺗرﯾن آﺛﺎر اﯾن اﻧﺗﺷﺎرات اﺳت ،را ﺑﮫ ﻧوﯾﺳـﻧده اﯾن اﺛر اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن رﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧواﻧدﻧش ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋتھﺎ
ﺻـدای ﺣﺑـﺎبھﺎ و ﻓرﯾﺎدھﺎﯾش در ﮔوش ﺧواﻧﻧـده زﻧﮓ ﻣﯽزﻧـد ،ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧت ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک ﻧوﮔﺎم ﺑﺎ رادﯾو ﺷـﮭرزاد و اﻧﺻﺎری،
ﺑﺻورت ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت و در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ .در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدهی اﯾن اﺛر ﮔﻔﺗﮕوی ﮐوﺗﺎھﯽ اﻧﺟﺎم
دادهام؛ اﻣﯾدوار ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧواﻧِﻰ ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫھﺎﯾﻰ ،راهھﺎى ﺗﺎزهاى ﺑﺎز ﺷود ﺑراى آﺷﺗِﻰ ﺧﯾﻠﻰھﺎ ﺑﺎ ﮐﺗﺎبھﺎ و ﮐﻠﻣﮫھﺎ…

ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ در ﻧﺷﺎن دادن ﭼﻧﯾن دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧﺗﺎن ﭼﮫ ﺑود؟
ﻣن ﺟزو آن دﺳـﺗﮫ از ﻧوﯾﺳـﻧدهھﺎ ھﺳـﺗم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺑور ﺷوم داﺳـﺗﺎﻧﯽ را ﺑﻧوﯾﺳم .ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧم درﮔﯾری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻧر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑرای ﮔـذران اﻣور ﻧﻧوﯾﺳم .ﭼون زﯾر ﭼﻧﯾن ﻓﺷـﺎری ﺧودم را ﺣس ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺗرﺟﯾـﺢ ﻣﯽدھم ﺑﮫ ﺟـﺎی آﻧﮑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳوژه ﺑﮕردم ،اﯾـده ﮐﺎر
ﺟﻠوی ﭼﺷـﻣم ﺳﺑز ﺷود و ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣم درﮔﯾرم ﮐﻧـد .ﯾﮑﯽ از ﺗمھـﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻧطور ﺑﮫ ﺳـراﻏم آﻣـد ،ﻣﺳﺎﺋـل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت  ٨٨و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌد از آن ﺑود .ﺑﮫ ﺧودم ﮐﮫ آﻣدم دﯾدم ﺗﺎ ﻣﻐز اﺳـﺗﺧوان درﮔﯾر اﯾن ﻣوﺿوﻋم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد رد ﭘﺎش ﺗوی ھر دو رﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﯾرون از اﯾران ﻣﻧﺗﺷـر ﮐردهام ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود .ﻣوﺿوع ﭘﻧﺎھﺟوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾق درﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽآﯾﻧد ھم ﭼﻧﯾن وﺿـﻌﯾﺗﯽ داﺷـت
ﺑراﯾم .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷـﻐول زﻧدﮔﯽ و درس ﺑودم و اﺻـﻼ ﺑﮫ ﻧوﺷـﺗن دوﺑﺎره ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم .از ﺑس ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر »ﺷـﮑﺎر« و اﺣﺳﺎس رھﺎ ﺷدن
ﮐﺎر ﺗوﺳط اﻧﺗﺷﺎرات ﮔردون و ﺗﻼشھﺎی ﺑﻌدش ﺑرای ﭘروژهی ﺗرارﺳﺎﻧﮫاﯾش ﺧﺳـﺗﮫام ﮐرده ﺑود .اﺻـﻼ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳـﺗم ﻓﻌﻼ ﮐﺎر ﮐﻧم .ﻧﮫ
ﺗـوﺟﯾﮫ اﻗﺗﺻـﺎدی داﺷت طﺑـق ﻣﻌﻣول و ﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ زﻣـﺎﻧﯽ .ﯾﮑﺑـﺎره داﺳـﺗﺎن اﯾن آدمھـﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷم رﺳـﯾد .ﺑﻌـد ،ﮐﺷف ﮐردم ،ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از
اﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر روز ﻣﯽﺑﯾﻧم ھم ﺟزو ھﻣﯾن ﭘﻧﺎھﺟوھﺎ ھﺳـﺗﻧد .ﮐﻧﺟﮑﺎویام ﻧﮕذاﺷت ﯾﮑﺟﺎ ﺑﻧﺷـﯾﻧم .اوﻟﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادم ،دﯾدم
داﺳـﺗﺎن ﺑﻌـدی ﺧودش در ﻣﯽزﻧـد و ﻣﯽﮔوﯾـد ﺑﻧوﯾﺳـﻣش .ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺧواﺳـﺗم ﻣﻧﺗﺷـرش ﮐﻧم .ﺑـﺎ ﺧودم ﮔﻔﺗم ﻓﻘـط ﺑﻧوﯾﺳـش .ھﻣﯾن .ھﻣـﺎن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی اول ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣم رو ﺑﮫ روی ﯾﮏ دﻧﯾﺎ داﺳـﺗﺎن و داﺳـﺗﺎﻧﮏ اﯾﺳـﺗﺎدهام .ﻧﻣﯽﺷد ھﻣﮫاش را ﺗﺻوﯾر ﮐرد اﻣﺎ .ﻧﺷﺳﺗم ﺑﮫ
ﺷﻧﯾدن ﺣرف ﺑﺎﻗﯽ آدمھﺎ ،رﻓﺗم ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷـﺗﮕﺎھﺷﺎن در اطراف ﺷـﮭر و ﺗﺎ ﻣﯽﺷد در ﻣوردﺷﺎن ﺧواﻧدم .ﮐم ﮐم داووِد داﺳﺗﺎﻧم ﺷﮑل ﮔرﻓت
و دﻧﯾﺎﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷـد .ﺑﻌد از ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل درﮔﯾری ﺑﺎ ﺳوژه ،ﺳﺎدهﺗرﯾن ﮐﺎر ﻧوﺷـﺗﻧش ﺑود ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم .ﺟدای از اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺣرﻓﮫایام،
ﺑـﮫ ﻋﻧـوان ﯾـﮏ اﻧﺳـﺎن ،دﻟـم ﻣﯽﺧـواﺳت در ﻣـورد اﯾـن آدمھـﺎ و ﺳـﻔرﺷﺎن ﺣرف ﺑزﻧم .ﭘﺷت ﺳـر اﯾﻧﮭـﺎ ﺣرف و ﺣـدﯾث زﯾـﺎد اﺳت؛
ﻣﺧﺻوﺻـﺎ در ﺟواﻣﻊ اﯾراﻧﯽ و ﺑﯾن آﻧﮭـﺎﯾﯽ ﮐﮫ از راهھـﺎی رﺳـﻣﯽﺗر آﻣـدهاﻧـد .ﯾﺎ در ﺧﯾﻠﯽ از ﻣوارد رﺳـﻣﯽﺗر »ﻓرار ﮐردهاﻧـد« .دﻟم
ﻣﯽﺧواﺳت از ﯾﮏ ﻣوﺿِﻊ ﺗﺎ ﻣﯽﺷد ﺑﯽطرف ﻣوﻗﻌﯾت را ﺗﺻوﯾر ﮐﻧم .ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ اﮔر داﺳﺗﺎن ﻣن را ﺧواﻧدﻧد ،دﯾد ﻋﻣﯾقﺗری ﻧﺳﺑت
ﺑﮭﺷﺎن داﺷـﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻘط ﻧﮕوﯾﻧد »اﯾن ﻗﺎﯾﻘﯽھﺎ« .ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھم ﭘوﺳت و ﮔوﺷت و اﺣﺳﺎس و ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﭼﯾز ،درد دارﻧد .درک
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ﮐﻧﻧـد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎوت ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭘروﻧـدهﺷﺎن را ﺑﺑﻧـدﯾم .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾدوارم ﺑودم ،ﯾﮏ ﻧﻔر از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻗﺻد آﻣدن
دارد از اﯾن طرﯾق ،ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﯾﺎ ﺷﻧﯾدن داﺳﺗﺎﻧم ،ﻣﻧﺻرف ﺷود .ﯾﮏ ﻧﻔر ھم ﯾﮏ ﻧﻔر اﺳت.

در ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺗﺎﺑﺗـﺎن ﻧوﺷـﺗﮫاﯾـد ﮐﮫ »واﻟس ﺑـﺎ آبھـﺎی ﺗﺎرﯾﮏ« از ﻣﻧظر اﯾـده ،ﺧط
ﻓﮑری داﺳــﺗﺎنھـﺎی ﻗﺑﻠﯽام را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯾرد «.آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﺷﺎھـد اداﻣـﮫی اﯾـن روﻧـد در
ﮐﺎرھﺎی ﺑﻌدیﺗﺎن ﻧﯾز ﺧواھﯾم ﺑود؟
ﻣن دﭼﺎر دردھﺎی ﺷﺧﺻـﯽ ﺧودم ھﺳـﺗم .ﺑرای ﺳـرﮔرﻣﯽ ﻧﻣﯽﻧوﯾﺳم ،ﺑرای ﺗﻔرﯾـﺢ دﯾﮕران ھم .ﺑﻌـد از ﺧواﻧـدن اﮐﺛر ﮐﺎرھﺎی ﻣن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾـد ﺑﮕوﯾﯾـد »ﺧوش ﮔذﺷت« .ﭼون ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ ﺷـﻣﺎ ﺧوش ﺑﮕذرد .ﻣﯽﺧواھم ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻧﺷـﯾﻧﯾم و ﺑﺎ ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯾم .ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﺎ اﯾن
زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ،ﺑﺎ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫاﯾم ﭼطور ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﮐﻧﯾم .ﻣن اﯾن طور ﺣرف ﻣﯽزﻧم ﺑﺎ اطراﻓﯾﺎﻧم .ﺣﺎﻻ اﮔر دردھﺎی
ﻣن اﻣﺗداد ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در داﺳـﺗﺎنھﺎی ﺑﻌدی ھم رد ﭘﺎﯾﺷﺎن را ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﮐرد .آدم ﯾﺎ آدمھﺎﯾﯽ را ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ وﺿﻌﯾت
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﮔﯾر اﻓﺗﺎدهاﻧد و …

و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺷد اﺛرﺗﺎن را ﺑﺻورت ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ ھم اراﯾﮫ ﮐردﯾد؟

ﺗﺣﺻـﯾﻼت ﻣـن ،ﻏﯾر از دوره ﻓـوق ﻟﯾﺳـﺎﻧس ﮐـﮫ در طـول آن درﮔﯾر
دﻧﯾـﺎی ﺗﺋـﺎﺗر ﺑودم ،اﺻوﻻ ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و رﺳﺎﻧﮫھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل درﮔﯾر ﺑوده و ھﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧـد ﮐﮫ ﺳﺎز و ﮐﺎر دﻧﯾﺎی ھﻧر
اﻣروز را ﺑﮭـﺗر درک ﮐﻧم .ھﻣﯾﺷﮫ راهھـﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧـد ﺑرای اﯾن ﮐﮫ داﺳـﺗﺎنھـﺎ را ﺑﮭـﺗر و ﻣوﺛرﺗر ﺑﮫ دﺳت ﻣﺧـﺎطب ﺑرﺳـﺎﻧم .ھﻣﯾن
اﯾـدهھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷـد ﮐﮫ ﻓﮑر ﺳﺎﺧﺗن اوﻟﯾن داﺳـﺗﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ،روی ﺗﺎﯾمﻻﯾن ﻓﯾﺳـﺑوک ﺑﮫ ذھﻧم ﺑرﺳد و اﺟراﯾش ﮐﻧم .ﭘروژهای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی
اﻣﺗداد رﻣﺎن ﺷﮑﺎر ﺑود .ﺑﮫ ﻗول ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻓرﻧﮕﯽھﺎ ،ﺷﺎﯾد اﯾن اوﻟﯾن ﭘروژه از ﻧوع ﺧودش در ﺟﮭﺎن ﺑود .اﻣﺎ ﭼون رﺳﺎﻧﮫھﺎ طوری
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ازش اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﮑردﻧد ،ﺧﺎﻣوش ﺷد .در ﻣورد واﻟس… اﻣﺎ ،دﻟﯾل اﻧﺗﺧﺎب ﻣدﯾوم ﺻدا ﺷﺎﯾد ﺗﺟرﺑﮫی اﺧﯾرم در ﻣورد رﻣﺎن ﺷﮑﺎر
اﺳت .ﻣﺷـﻐول ﺻوﺗﯽ ﮐردن آن ھم ھﺳﺗﯾم .روزی ﮐﮫ ﻧﺷـر ﻧوﮔﺎم ﭘﯾﺷـﻧﮭﺎد ﺗوﻟﯾد اﯾن ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ را داد ،ﻧﺗواﻧﺳـﺗم ردش ﮐﻧم .ﻓرﺻت
ﺧوﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺳم .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮔروه را ھم ﭘﺷت ﺳـرم داﺷﺗم .ﭘس ﻗﺑول ﮐردﯾم و اﻧﺟﺎﻣش دادﯾم .در ﻋﺻری
ﮐﮫ ﻣردم رﻣق و اﻧﮕﯾزهای ﺑرای ﺧواﻧدن ﻧدارﻧد ،ﻣِن ﻧوﯾﺳـﻧده ﭼﺎرهای ﻧدارم ﺟز اﯾن ﮐﮫ اﯾﻧطور ﭘﺷت اﺛرم در ﺑﯾﺎﯾم و ھواﯾش را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم .اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺧﺎطبھﺎ در ھﻣﯾن ﭼﻧد روزی ﮐﮫ از اﻧﺗﺷﺎرش ﻣﯽﮔذرد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم درﺳﺗﯽ ﺑود.

در اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑودﯾد؟
ﺑﯾﺷﺗر از ھر ﭼﯾز ﻣﺣـدودﯾت زﻣـﺎﻧﯽ! اﯾن ﮐـﺎر ﺑﺎﯾـد در دو ﻣﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷـد .درﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دارم روی آﺧرﯾن ﻓﺻل ﺗزم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم.
ﺷبھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﯾدار ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ﺑرﺳد .ﮐﯾﻔﯾت ھم ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭم ﺑوده ھﻣﯾﺷﮫ .ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودﯾم ﭼﻧد ﺑﺎر ﺿﺑط ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﻌﺎﯾب ﺿﺑط در
ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻏﯾرآﮐوﺳﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﯾﺎﯾﻧد.

واﻟس ﺑـﺎ آبھـﺎی ﺗﺎرﯾـﮏ از ﭘرﺧواﻧﻧـدهﺗرﯾن آﺛـﺎر ﻧﺷـر ﻧوﮔـﺎم ﺑـوده اﺳت .آﯾـﺎ در
ھﻣﯾن ﻣـدتزﻣـﺎن ﮐوﺗـﺎه ،ﺷﺎھـد ﭼﻧﯾن ﻣوﻓﻘﯾـﺗﯽ در ﻣـورد ﻓﺎﯾـل ﺻوﺗﯽ اﯾن اﺛر ﻧﯾز
ﺑودﯾد؟
راﺳـﺗش ﭼون ھﻧوز ﮐﺎر دﯾﮕری ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮑردهاﻧد ،ﻧﻣﯽﺷود ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد .اﻣﺎ اﻣﯾدوارم ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﺷود ﭼﻧﯾن ﮔزارهای را ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑرد.

آﯾﺎ اﻣﯾدی ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر آﺛﺎرﺗﺎن در آﯾﻧده و در اﯾران دارﯾد؟
ﺑﺳـﺗﮕﯽ دارد اﯾن آﯾﻧده دور ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ .راﺳﺗش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارم ﺑﺎ آزادی ﻗﻠﻣم ﻋﯾش ﻣﯽﮐﻧم؛ ﻋﯾﺷﯽ ﮐﮫ در وزارت ﻓرھﻧﮓ و
ارﺷﺎد اﯾران ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎی ودﮐﺎ ﻧﻣﯽﻧوﯾﺳم ﻧوﺷـﯾدﻧﯽ ،ﺷﺧﺻـﯾتھﺎﯾم ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھﻧـد ﻣﯽﮔوﯾﻧد؛ ﻓرﺻت ھم دﺳت ﺑدھد ﻟب
ﻣﺑﺳوطﯽ از ﯾﺎر ﻣﯽﮔﯾرﻧـد .اﯾﻧﮭﺎ در دﻧﯾﺎی ﻣن ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊاﻧـد .اﺻـﻼ دوﺳت ﻧـدارم در ﻣوردﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺳـﯽ ﭼﺎﻧﮫ ﺑزﻧم .اﯾن را ھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻧوﯾﺳـﻧده از اﯾران ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود ،ھم آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد ،و ھم ﮔﺎھﯽ ﺧودش ،ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣش ﺧواھد ﻣرد .از ﺧود
ﻓرد ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ھم زﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ھم و ﺷـﮑوﻓﺎﯾﯽ ادﺑﯾﺎﺗﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮕذرﯾم… ﻣن ﺧوﺷﺑﺧﺗم ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ دارم ،و ھﻣﯾﻧطور ﻣﺧﺎطﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھم در داﺧل اﯾران و ھم در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﮐﺎرھﺎﯾم را ﭘﯾﮕﯾری
ﮐﻧﻧـد .ﻋﺻـر اﯾﻧﺗرﻧت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺟﺎزی ﺑﮫ ﻣن اﯾن اﺟﺎزه را ﻣﯽدھﻧـد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺧﯾﻠﯽ از ﻧوﯾﺳـﻧدهھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن را آﻧﺟﺎ
ﭼـﺎپ ﻣﯽﮐﻧﻧـد ،ﺧواﻧﻧـده ﯾـﺎ ﺷـﻧوﻧده داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷم و اﻟﺑﺗﮫ ھﻣـﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺑـدون ﺳـﺎﻧﺳور ﺑراﯾﺷـﺎن ﺑﻧوﯾﺳم .اﮔر ﭼﺎپ ﭼﻧدﺻـدﺗﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ھزارﺗـﺎﯾﯽ ﮐﺗـﺎبھﺎ در اﯾران ﭼﻧـد ﺳﺎل طول ﻣﯽﮐﺷـد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳـد ،ﯾﺎ ﺧﻣﯾر ﺷود ،ﮐﺎری ﻣﺛل واﻟس… در ﻋرض ﮐﻣﺗر از ﭘﻧﺞ
ﻣﺎه ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ھزار ﺧواﻧﻧـده رﺳـﯾده .ﺗﻼش ﺧﺎص ﺧودش را ﻣﯽﺧواھـد اﻣﺎ روی ھم رﻓﺗﮫ ھﻣﮫی اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ
ﻧﮕران ﻣﻧﺗﺷـر ﻧﺷـدن ﮐﺗﺎبھﺎﯾم در اﯾران ﻧﺑﺎﺷم و راه ﺧودم را ﺑروم .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﺷـﺗﺎﻗم ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﭼﺎپ ﺷـدهام را روزی،
ھر ﭼﻧد دور ،ﭘﺷت وﯾﺗرﯾن ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺑﯾﻧم.
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ﺑرای دﯾدن ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ رادﯾو ﺷﮭرزاد اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای دﯾدن ﮐﺗﺎب ﺻوﺗﯽ در ﻧوﮔﺎم اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای دﯾدن ﻟﯾﻧﮏ واﻟس در راه دﯾﮕر اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
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