
پيمان اسماعيلي با مجموعه داستان»جيب هاي 
باراني ات را بگرد«، حضور خود را در عالم ادبيات 
داستاني كش�ور اعالم كرد و بعد ازآن، مجموعه 
»برف و س�مفوني ابري« از او منتش�ر شد. رمان 
»نگهبان« س�ومين گام اين نويس�نده در حوزه 
ادبي�ات داس�تاني ب�ود و آخري�ن كتاب�ش هم 
مجموعه داستاني با نام »همين امشب برگرديم« 
اس�ت كه چاپ جديدش هم اكنون دربازار كتاب 
يافت مي ش�ود. با اين نويس�نده پيرامون جهان 
نويس�ندگي اش به گفت وگو نشستيم كه شامل 
بحث هايي پيرامون ادبي�ات مهاجرت، وضعيت 
جوايز ادبي در ايران و چرايي فراگير نشدن ادبيات 

ما در سطح جهان است. 
 

  اجازه بده از كتاب آخرت يعني»همين امش�ب 
برگرديم« ش�روع كنيم. هميش�ه ب�راي من اين 
پرسش مطرح بوده كه چرا فهم نويسندگان ما از 
پديده اي به نام »ادبيات مهاجرت« ت�ا اين اندازه 
فهمي ناصحيح اس�ت؟ منظ�ورم اين اس�ت كه 
درمواجهه اوليه با كارهاي نويس�ندگان مهاجر، 
ش�اهد نوعي عصبيت نس�بت به خ�ود و موطن 
خود هس�تيم. يعني موضوعي كه كمتر مي شود 
ردپايش را در آثار نويس�ندگان مهاج�ر از ديگر 
كشورها پيدا كرد. خوبي آخرين كتاب تو اين است 
كه هم در زمره ادبيات مهاج�رت مي گنجد و هم 
»داستان« اس�ت. تو تالش كرده اي نوعي ديگر از 
اين گونه ادبي را براي مخاطبت عرضه كني. از اين 
مجموعه بگو و حال و هوايي كه داس�تان هايت را 

ساخته. 
نمونه هايي در ادبيات مهاجرت ما هس��ت ك��ه با اين 
الگو همخواني ندارد. مثل »همنوايي ش��بانه اركستر 
چوب ها« نوشته رضا قاسمي. ولي دركل مشكلي كه به 
آن اشاره كردي مساله درستي است. يكي از مهم ترين 
داليل آن هم به انتظاري برمي گردد كه جامعه مقصد 
از نويسنده مهاجر دارد. معموال جامعه مقصد به دنبال 
بازتوليد الگوهايي اس��ت ك��ه در پس زمينه ذهني آن 
جامعه نسبت به كشور مبدا نويسنده وجود دارد. پيش 
فرض هايي راجع ب��ه خاورميانه، ايران، زنان، اس��ام، 
سانس��ور، مش��كات داخلي و چيزهايي از اين دست. 
هرنوع هماهنگي با اي��ن پيش فرض ها امكان موفقيت 
يك نويس��نده را در جامعه مقصد باال مي برد. اين البته 
منحصر به نويسندگان ايراني نيس��ت. به عنوان مثال 
نويسنده اي مانند »خالد حسيني« هم از اين الگو پيروي 
مي كند. مدتي پيش مصاحبه اي مي خواندم از »جومپا 
الهيري« كه به شكلي به همين مساله اشاره مي كرد. 
يعني نويس��نده اي در س��طح الهيري هم در جايي از 
زندگي با چنين چيزي درگير بوده. مس��اله البته اين 
نيست كه تمام اين پيش فرض ها غلط هستند يا فقط 
توهم جامعه مقصدند. چيزهاي زيادي هس��ت كه من 
نويسنده را آزار مي دهد و در داستان هاي من هم نمود 
پيدا مي كند. نكته اين است كه معموال از مِن نويسنده 
انتظار مي رود كه همان پيش فرض ها را در داستان هايم 
تاييد و بازتوليد كنم. به همان شكلي كه جامعه مقصد 

دوست دارد يا انتظارش را مي كشد. از طرفي متاسفانه 
بخشي از نويسندگان مهاجر ما امكان ارتباط درست و 
منطقي با داخل ايران را از دست داده اند. به داليل زيادي 
كه بخش مهمي از آن داليل هم برعهده كسي به غير 
از آن نويسنده است. در چنين وضعيتي تمايل نويسنده 
براي پذيرش پيش فرض هاي جامع مقصد بيشتر است. 
نتيجه هم داستان هايي اس��ت كه خواندن شان آدم را 
متعجب مي كند. يعني يك نويسنده كاربلد داستاني 
را نوشته كه فقط باز توليد كليشه هاي مورد عاقه يك 
جامعه ديگر است. البته اين هم مساله اي طبيعي است. 
يعني اينجوري نيست كه دست هايي پشت پرده در كار 
باشند تا هويت ملي نويسنده ما را به تاراج ببرند. مساله 
به س��ادگي به عرضه و تقاضا و نيازهاي بازار ربط دارد. 
كتاب بايد در جامعه مقصد بفروش��د. بايد كسي قبول 
كند كه براي كتاب بازاريابي كند و بازاريابي بدون امكان 
موفقيت در بازار بي معني است. براي همين خود به خود 
كتاب ها و داس��تان هايي مورد توجه قرار مي گيرند كه 

بازار بهتري دارند. 
در مجموعه »همين امشب برگرديم« بيشتر از هرچيز 
موقعيت آدمي براي من مهم بود ك��ه به جاي جديدي 
مهاجرت ك��رده و دارد زندگي روزم��ره اش را مي كند. 
اين مجموعه ش��رح تاش ه��ا و مب��ارزات آن آدم براي 
پذيرفته شدن در جامعه جديد نيست. آدم داستان هاي 
من يا پذيرفته شده يا قيد اين پذيرفته شدن را زده و در 
جهاني كه خودش براي خودش ساخته زندگي مي كند. 
گذش��ته اي دارد و هويتي كه مثل آب سيال شده. بين 
فرهنگ ها مي لغزد و به دنبال پيدا كردن شكل جديدي 
اس��ت؛ ش��كلي كه به راحتي ايجاد نمي ش��ود و همين 

مي تواند منشا  ايجاد اضطراب باشد. 
  نمي دانم چرا نتوانس�تم از رم�ان »نگهبان« به 
ان�دازه داس�تان هاي كوتاهت لذت ببرم. ش�ايد 
مش�كل از نوع خوان�ش من باش�د. نگهب�ان از 
نظر خ�ودت چگونه كتاب�ي اس�ت و چگونه بايد 
خواندش؟اين اثر به گمان من يك داستان كوتاه 
بود كه به زور ادامه دار شده. البته باز تكرار مي كنم 
شايد مشكل از نوع خوانش من باشد و مي خواهم 
يك بار ديگر بخوانم�ش. براي من و كس�اني كه 
مي خواهند اين كار را بخوانند، بگو چگونه بايد با 

آن مواجه شويم؟
اين سوال سختي است. به نظر من نگهبان يك داستان 
كوتاه بلند نيست. شرحي است از جنايتي كه اتفاق افتاده 
و مكافاتي كه از پسش مي آيد. به نظر من بهترين روش 
خواندن اين رمان نزديك شدن به درون شخصيت اصلي 
يعني سيامك است. ش��ناختن جهاني كه دارد و درك 

انگيزه هايي كه حوادث رمان را شكل مي دهد. 
  يكي از داليلي كه با عث آفت آثار نويس�ندگان 
مهاجر مي ش�ود، دور ش�دن از مناب�ع داخلي و 
بي خبري از روند رشد ادبي در كشور است. تو اما 
ظاهرا توانسته اي اين ارتباط را به خوبي حفظ كني 
چون مشكلي در نوع نوشتنت پديد نيامده. اين 

ارتباط دو سويه را چگونه مديريت مي كني؟
من بين ايران و استراليا در رفت و آمدم. دفعه قبل حدود 
بيست ماهي در ايران بودم. از طرفي االن تقريبا هر چيزي 
را مي ش��ود در اين تارنماي جهاني جس��ت. با هركسي 
ارتباط داشت. اگر به كتابي نياز هست سفارشش داد. به 

نظرم مديريت اين ارتباط دوس��ويه كار چندان سختي 
نيست. خيلي راحت تر از بيس��ت سال پيش است مثا. 
البته من نويسنده اي هستم كه هنوز به طور كامل متصل 
به جريانات داخلي كشورش است. عمل نوشتن براي من 
هنوز در ايران اتفاق مي افتد. نوشتن و ارتباط با مخاطب. 
هنوز كاري از من به طور درس��ت و كامل ب��ه زبان هاي 
پرمخاطب ديگري ترجمه نشده و مخاطب عامي به آن 
زبان ها ندارم. نويس��ندگاني كه زبان توليد اثر ادبي شان 

تغيير مي كند بيشتر در معرض اين انفصال هستند. 
  گرچه پاسخ به پرسش�ي كه مي خواهم مطرح 
كنم قابل پيش بيني است اما دلم مي خواهد بدانم 
اوضاع ادبيات معاصر ما در كشور استراليا چگونه 
اس�ت و آيا ميلي براي ش�ناخت ما در اين زمينه 

وجود دارد؟
جديدا رماني از يك نويسنده زن ايراني در اينجا نامزد يكي 
از جوايز ادبي شد. رمان البته در زمره رمان هايي است كه 
در باال اشاره شد. يعني در راستاي تاييد پيش فرض هاي 
يك جامعه غرب��ي از زندگي در اي��ران و دقيقا به همين 
دليل هم مورد توجه قرار گرفت. در چند دانش��گاه هم 
مطالعاتي روي ادبيات معاصر ايران انجام شده است. ولي 
دركل جرياني براي ش��ناخت ادبيات ما وجود ندارد كه 
البته دليلي هم بر وجود داشتنش نيست. جريان ادبيات 
فارسي آنچنان جريان نيرومندي نيست كه در كشوري 

مثل استراليا ميل چنداني براي شناخت ايجاد كند. 
  برگرديم به خودت و داس�تان هاي�ت. كارهاي 
كوتاه تو هميش�ه از اي�ن زاويه ب�راي من جذاب 
بوده كه جوابگوي روحيه هاي پرسش�گر اس�ت. 
يعني خواسته يا نا خواسته، نوعي نگاه فلسفي را 
يدك مي كش�ند و در هيچ زمينه اي به»قطعيت« 
چي�زي معتق�د نيس�تند. براي م�ان بگ�و ك�ه 
اين شكل از نوشتن تا چه حد كوششي و تاچه حد 

جوششي است؟
به هر حال كوشش و جوشش با هم است. كوشش بيشتر 
به ايده داستان برمي گردد و تكنيكي كه براي نوشتنش به 
كار رفته است. ولي من هيچ وقت سراغ داستاني نرفته ام 
كه ميلي براي روايت كردنش نداشته باشم. يعني فقط با 
اين انگيزه كه مثا پرسشي مطرح كنم يا يك ايده فلسفي 
را در داس��تان بگنجانم. من در وهله اول بايد از داستاني 

كه مي نويسم لذت ببرم و متاس��فانه از چيزهاي خيلي 
خطي و سرراس��ت لذت چنداني نمي برم. براي همين 
هم سعي مي كنم خط داستاني را به سمتي بكشانم كه 
براي خودم هم جذاب باشد. عدم قطعيت يكي از همين 
جذابيت هاست يا مثا خلق اتمس��فرهاي خاص و حاد 
در داستان. زمستان هاي ناتمام. گرماي كشنده. در مرز 

بودن. چه اخاقي چه فيزيكي. 
  وجه�ي ديگ�ر از داس�تان هاي ت�و، ريش�ه در 
گرايش�ي »گوتيك« دارند. رگه اي كه در داستان 
»مرض حيوان« از مجموعه »برف و سمفوني ابري« 
به اوج خود رس�يد و كم و بيش در داس�تان هاي 
مجموعه آخرت ه�م ديده مي ش�ود. اين هراس 
پنهان و آشكار شخصيت هاي داستاني ريشه در 

چه عواملي دارند؟
اصطاح گوتيك تا حدي در مورد داس��تان هاي كتاب 
برف و سمفوني ابري صادق است ولي به »همين امشب 
برگرديم« تس��ري پيدا نمي كند. تم داس��تان هاي اين 
مجموعه بيش��تر از اينكه درباره هراس يا ترس باش��د 
درباره اضطراب است. اينجا قرار نيس��ت كه خواننده از 
چيزي بترسد. در داستان هاي اين مجموعه ما با آدم هايي 
طرفيم كه از چيزهايي كه براي ش��ان آرامش داشته دل 
كنده اند و به دنياي جديدي پا گذاش��ته اند. دنيايي كه 
همه چيزشان را تحت تاثير قرارداده. هويت شان عوض 
شده. ارزش هاي ش��ان. اخاق ش��كل جديدي به خود 
گرفته. اسطوره هاي شان حتي زير س��ايه اسطوره هاي 
جديد رفته. از طرفي هم اين آدم ها با نتايج تصميم هايي 
دست به گريبانند كه براي رسيدن به اين سرزمين جديد 

گرفته اند. ريشه هاي اضطراب  در همين هاست. 
  تو ازآن جمله نويس�ندگاني هستي كه زياد 
جايزه ادبي گرفته . گرچه پيرام�ون اين نوع از 
جوايز، حرف و حديث زياد است اما مي خواهم 
بدانم اي�ن موفقيت ه�ا تاثي�ري هم ب�ر روند 

نوشتنت داشته يا خير؟
حرف و حديث از چه منظر؟ منظور اين است كه به طور 
كلي درباره جايزه هاي ادبي حرف و حديث زياد است يا 
در مورد يكسري از آنها حرف و حديث هست و در مورد 
بقيه نيست؟ اصا كدام جايزه اي در ايران تا به حال برگزار 
شده كه درباره اش حرف و حديثي نباشد؟ جايزه بيست 

سال ادبيات داستاني؟ گلشيري؟ نويسندگان و منتقدين 
مطبوعات؟ ج��ال آل احم��د؟ روزي روزگاري؟ احمد 
محمود؟ مهرگان؟ ش��هيد حبيب غني پور؟ ريشه اين 
حرف و حديث ها كجاست؟ به خصوصي يا دولتي بودن 
جايزه برمي گردد؟ به داوران؟ برن��دگان؟ بازندگان؟ به 
نظرم بهتر است به جاي نگاه بسته و موردي به يك جايزه 
به روند جوايز ادبي در ايران نگاه كرد تا به آسيب شناسي 

بهتري  رسيد. 
  اگر يادت باش�د من و تو داوران دوره اول جايزه 
ادبي روزنامه نگاران بودي�م اما خيلي زود متوجه 
شديم كه اين جايزه هم دارد به مرز محفلي بودن 
و دوست بازي نزديك مي شود و كنار كشيديم. از 
اين دست جايزه ها در كشور فراوان است و مانند 
گذشته دستاوردي هم ندارد. منظورم همين نوع 

جايزه هاست. 
خب البته با تو موافق نيس��تم. من در دو دوره داور جايزه 
نويسنده و منتقدين بودم- و البته اين جايزه تنها جايزه اي 
براي كتاب اس��ت كه تا به حال در آن داور بوده ام- كه در 
هر دو دوره كتاب هاي برگزيده در آن سال جزو كتاب هاي 
خوب آن س��ال بودن��د. دوره اول كتاب هيس نوش��ته 
محمدرضاكاتب برگزيده شد كه از بهترين رمان هاي اين 
سال هاست. منظور من اين است كه مثا در مورد جايزه 
جال حاشيه وجود ندارد؟ در مورد جايزه گلشيري يا بقيه 
جوايز؟ وقتي مي گويي »همين ن��وع جايزه ها« دقيقا به 
كدام نوع از جوايز اشاره داري؟ خودت يك جايزه داخلي را 

مثال بزن كه از نظر تو شامل اين »انواع« نشده است. 
  از اين مساله بگذريم چون ادامه دادنش حكايت 
هفتادمن كاغذ است. به هر شكل حتما قبول داري 
كه جوايز ادبي سطح كيفي ش�ان پايين آمده. اگر 
قبول داري بگو اين مساله ريش�ه در چه عواملي 

دارد؟
درس��ت اس��ت. به هر حال جوايز ادب��ي در حال حاضر 
تاثير قبلي خودش��ان را ندارند. داليل بسياري هم دارد 
كه بخش مهمي از آن به وضعيت كل��ي جامعه امروز ما 
برمي گردد. چيزي كه حتي فراتر از س��ازوكارهاي صرفا 
ادبي امروز در ايران اس��ت. هرچند من ج��واب خودم را 
نگرفتم. به هر حال س��والت در مورد حاش��يه دار بودن 
جوايز بود. واقعا براي من جالب اس��ت بدانم در بيس��ت 
سال گذشته كدام جايزه را بي حاشيه مي داني در ايران؟ 
هر جايزه اي را كه اسم ببري مي شود كلي نظر مخالف از 

دوست و دشمن در موردش پيدا كرد. 
  برگرديم به جهان داس�تان هاي خودت. من از 
همان مجموع�ه اول كارهايت را دنب�ال كرده ام 
و مي دانم نوعي تعصب خاص به نوشتن داستان 
داري. شايد براي خيلي از جوان ترها كنجكاوي 
به وج�ود آمده باش�د كه پروس�ه نوش�تن يك 
داستان را از كجا ش�روع مي كني و كار را چگونه 

پيش مي بري؟
من خيلي به ايده داس��تان فكر مي كنم. تا ايده در ذهنم 
به پختگي كافي نرسد داستان را شروع نمي كنم. نوشتن 
داس��تان هم برايم در يك يا دو نشس��ت اتفاق نمي افتد. 
گاهي چند هفته پشت س��ر هم با يك بخش از داستان 
كلنجار مي روم تا در نهايت به شكل دلخواهم نزديك شود. 
گاهي هم يك داستان را براي چند ماه رها مي كنم تا از آن 
فاصله بگيرم و بهتر بتوانم از دور به آن نگاه كنم. تا ايده هاي 

جديدي به ذهنم برس��د كه لزوما درراس��تاي ايده هاي 
ابتداي داستان نيستند. داستان كه تمام شد چند نفري 
داستان را مي خوانند و نظرشان را مي شنوم. بعد تصميم 

مي گيرم كه باز هم داستان را تغيير بدهم يا نه. 
  نويسندگان داستان امروز كمي عجول شده اند. 
يعني احس�اس مي ش�ود زي�اد اهل بازنويس�ي 
نيستند. مرحوم گلشيري معتقد بود كه داستان 
خ�وب از دل بازنويس�ي هاي متع�دد درمي آيد. 
ب�ه نظ�رت بازنويس�ي هاي متعدد ش�امل همه 
نوشته هاي يك نويسنده مي شود يا گاهي مي شود 
احس�اس كرد مثال اين داس�تان در همان يك بار 

نوشتن تمام شده است. 
من اصا نويسنده يك بار نوشتن نيستم. به نظرم داستان 
حتما به بازنويسي هاي بسيار نياز دارد. البته االن نوشتن 
با صفحه كليد نسبت به نوشتن با قلم تفاوت هايي براي 
يك نويس��نده ايجاد ك��رده. مثا االن بازنويس��ي يك 
داستان اصا به سختي قبل نيست. در همان نشستي كه 
بخش هاي جديدي از داستان را مي نويسيم به راحتي به 
بخش هاي قبلي مي رويم، چند جا را عوض مي كنيم و باز 
دوباره برمي گردي��م و كار را از جايي كه رها كرده بوديم، 
از س��ر مي گيريم. هرچند به نظرم اگر نوشتن براي يك 
نويسنده مهم باشد نمي تواند يك داستان را همين طور 
ش��لخته و به هم ريخته تمام كند و بگذارد جلوي روي 

مخاطب . 
  همه ما مي دانيم كه زندگي و كار يك نويس�نده 
ايران�ي دركش�وري ديگ�ر اصال راحت نيس�ت. 
براي مان بگو ك�ه فعال در حال نوش�تن چه كاري 
هستي  و برنامه هاي نوش�تنت را چگونه تنظيم 

مي كني؟
هنوز مشغول داستان كوتاهم و البته يك رمان جديد كه 
هنوز در ابتداي كار است. نوش��تن در ايران يك فعاليت 
حرفه اي نيست. يعني نمي شود از طريق نوشتن گذران 
زندگي كرد . براي همين نويس��ندگان ايراني اغلب كار 
ديگري هم دارند به غير از نوشتن. كار من هم مهندسي 
است. ش��كل اين كار در ايران يا اس��تراليا براي من فرق 
چنداني ندارد. مشكات همان است و پيدا كردن وقت 

و انگيزه براي نوشتن در ميان اين مشكات هم همان. 
  يكي از مشكالت بچه هاي نويسنده كه از ايران 
مي روند اين اس�ت كه يا اعتماد به نفس شان را از 
دست مي دهند يا بعد از كمي نوشتن اين كار را رها 
مي كنند. من فكر نمي كنم تو از آن جمله افرادي 
باش�ي كه زياد بر مس�اله مهاجرت تاكيد كني. با 
همه اين حرف ها آيا آينده اي براي اين گونه  ادبي 

متصور  هستي؟
براي من نوش��تن به مهاجرت گره نخ��ورده. مهاجرت 
مي تواند ايده ه��اي جديدي براي داس��تان در اختيارم 
بگذارد؛ تجربه هاي جديد و نو ولي محدود كننده من به 
عنوان يك نويس��نده نيس��ت. پيش بيني اينكه رمان و 
داستان كوتاه به كجا مي رود كار چندان راحتي نيست. 
ولي آيا آينده اي براي اين گونه ادبي هست؟ حتما هست. 
بيست سال ديگر هم حتما آدم هاي زيادي هستند كه 
دوست دارند شب ها چند صفحه اي كتاب بخوانند يا توي 
ايستگاه مترو كتاب شان را ورق بزنند. حاال يا كاغذي يا از 

روي صفحه شفاف نمايشگر. 
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حرف و حديث فراوان است. اولين موردي كه به محض 
شنيدن اين گونه ادبي پر طرفدار در ايران مي شنويم 
اين است كه يك نويسنده مهاجر، به محض خروج از 
مرزهاي كش��ور ديگر آن توش و توان الزم براي خلق 
آثار ادبي را از دس��ت مي ده��د و اگر هم به نوش��تن 
اصرارداشته باشد، اثري توليد خواهد كرد كه به مذاق 
مخاطب خوش نخواه��د آمد. منظور اين اس��ت كه 
فعاالن ادبي در اي��ران، بيش از هرم��ورد ديگر در اين 
رابطه، به نيمه خالي ليوان نظر داشته اند و در مواجهه 
با آثار نويسندگان مهاجر، به كارهايي توجه داشته اند 
كه از سر سياست ورزي و نگاه يكسويه نوشته شده اند. 

اگر اهل تدقيق و تحقيق پيرامون اي��ن گرايش ادبي 
باش��يم، بي گمان درخواهيم يافت ك��ه ازميان ده ها 
كتاب منتشر شده نويسندگان ساكن ديگر كشورها، 
هستند كارهايي كه از زاويه هاي مختلف قابل توجهند 
و مي توان رگه هاي موثر از همگامي شان با رشد ادبيات 

داستاني در داخل كشور را مشاهده كرد. 
نكت��ه جال��ب توج��ه درمي��ان كارهاي درخش��ان 
نويس��ندگان بزرگ در سرتاس��ر جهان اين است كه 
بخش قابل توجه��ي ازآنها، ازس��وي نويس��ندگاني 
پديدآمده اند كه به اش��كال مختلف در كش��ور خود 
نبوده اند. اين دسته ازآثار كه اتفاقا در زمره بهترين هاي 
ادبي به ش��مار مي روند و موفق به دريافت جوايز ادبي 
معتبر هم ش��ده اند و در زادگاه نويس��نده هم طرفدار 
دارند، حامل اين پيام هستند كه هر نويسنده مهاجر، 
ضرورتا عنادي با وطن خود و مردم خود ندارد و به قول 
معروف، دست سرنوش��ت او را ازجايي به جاي ديگر 

پرتاب كرده است. 
با گشتي س��اده در بازار كتاب درمي يابيم كه بسياري 
از آثار پدپد آمده در حوزه ادبيات، به قلم نويسندگاني 
پديدآمده اند كه در كشور زندگي نمي كنند و درونمايه 
آنها هم چي��زي به جز دغدغه هاي نوش��تن به عنوان 

يكي از راه هاي شناخت خود و ديگران نيست. 
به نظر مي رس��د زمان آن فرا رس��يده كه به مفهوم 
مهاجرت و ادبيات مهاجرت، كمي مهربانانه تر نگاه 
كنيم و همه آثار پديدآمده در اي��ن زمينه را با يك 

چوب نرانيم. 

 لزوم تغيير نوع نگاه 
به ادبيات مهاجرت

    در مجموعه »همين امشب برگرديم« بيشتر از هرچيز موقعيت آدمي براي من مهم بود كه به جاي 
جديدي مهاجرت كرده و دارد زندگي روزمره اش را مي كند. اين مجموعه شرح تالش ها و مبارزات 
آن آدم براي پذيرفته شدن در جامعه جديد نيست. آدم داستان هاي من يا پذيرفته شده يا قيد اين 

پذيرفته شدن را زده و در جهاني كه خودش براي خودش ساخته زندگي مي كند.
   من بين ايران و استراليا در رفت و آمدم. دفعه قبل حدود بيست ماهي در ايران بودم. از طرفي االن 
تقريبا هر چيزي را مي شود در اين تارنماي جهاني جست. با هركسي ارتباط داشت. اگر به كتابي نياز 

هست سفارشش داد. به نظرم مديريت اين ارتباط دوسويه كار چندان سختي نيست.
    صادق هدايت هنوز شناخته شده ترين نويسنده ايراني است. نه فقط در خارج از ايران كه در داخل 
ايران هم. داليل اين قضيه خيلي زياد است كه البته به بزرگ بودن هدايت به عنوان يك نويسنده 
هم برمي گردد و همچنين به روزگار و زمانه اي كه در آن مي زيسته. نبود مراوده با جهان متاسفانه 

مساله اي بزرگ تر از ادبيات است.
     ترجمه شدن داستان ها حتما به نويسنده كمك مي كند. پيدا كردن مخاطب جديد. البته گاهي 
در اين كار زياده روي هم مي كنيم. مثال ممكن است قبل از اينكه يك داستان يا رمان ظرفيتش را بين 

مخاطب فارسي زبان نشان داده باشد به دنبال پيدا كردن مترجم براي ترجمه اش باشيم.
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