
   معصومه طاهری
دکت�ر طناز بحري را بس�ياري با برش�ي از مس�تند 
ميراث آلبرتا که در فضاي مجازي منتش�ر شده بود، 
مي شناسند. پزشک موفقي که رئيس بخش کلينيک 
هماتولوژي و عضو هيئت علمي دانش�گاه هلند بود 
و با وجود شرايط ش�غلي ممتاز مهاجرت به ايران را 
ترجيح داده اس�ت،آن هم در شرايطي که از کودکي 
در غرب بزرگ شده است. او به برکت قرآن زندگي اش 
متحول ش�د و با تعبي�ر اينکه ايران کش�تي نجات 
است و مي خواهم به ايران برگردم تعجب خيلي ها را 
برانگيخت. هرچند  ايران شرايط شغلي و مالي هلند را 
ندارد اما با افتخار خود را يک ايراني مسلمان مي داند و 
معتقد است هيچ جاي دنيا هر چقدر هم پيشرفته باشد 
مانند ايران نيست. »جوان« با وي که مهمان انجمن 
شهيد ادواردو آنيلي بود، به گفت وگو نشسته است. 

    
فعاليت شما در هلند براي بيماران سرطاني 

بود، درست است؟
بله، در دوران دانشجويي تشکلي تشکيل داده بوديم. 
دانشجويان مختلفي از کش��ورهايي چون افغانستان 
و پاکس��تان و عراق بوديم که براي بيماران س��رطاني 
فعالي��ت و دارو تهيه مي کرديم. در زمان دانش��جويي 
دانشگاه هاي هلند اعالم کرده بودند که بر اساس اعالميه 
جهاني و تحريم هاي امريکا از پذيرش دانشجويان ايراني 
در بعضي رشته هاي خاص معذور هستند چون ممکن 
است به مسائل هسته اي مرتبط باشد. به همين خاطر 
من با همراهي دوس��تان ايراني طرح دعوي و از دولت 
هلند شکايت کرديم تا مجبور به حذف اين قانون شد. 
شما تا دوره دانشجويي حجاب نداشتيد؟ 

بله، از زمان مهاجرت به هلند تا بزرگسالي يعني 2012 
بدون حجاب بودم. خانواده م��ن از نظر مذهبي ضعيف 
هس��تند. من از 9 س��الگي با خان��واده در هلند زندگي 
مي ک��ردم و طبيعتاً همرن��گ محيط ب��دون مذهب و 
الئيک آنجا شده بودم. به نوعي داشتن حجاب را جدي 
نمي گرفتم و برايم مسئوليت سنگيني بود که به عنوان 

مسلمان حجاب داشته باشم. 
چرا فک�ر مي کردي�د حجاب مس�ئوليت 

سنگيني است؟
زماني که تحقيقاتم را شروع کردم، اعتقاداتم کمرنگ بود و 
حجاب را جدي نمي گرفتم ولي هميشه احساس مي کردم 
ناقص هس��تم و در دوران دانشجويي مي خواستم حجاب 
بگذارم ولي مي ترسيدم چون ديده بودم هلندي ها با دوستان 
پاکستاني يا افغانستاني که محجبه بودند بعضاً رفتارهاي 

نادرستي داش��تند براي همين فکر مي کردم اگر محجبه 
شوم به عنوان يک زن محجبه رفتارها و گفتارهايم بيشتر 
زير ذره بين مي رود و ديده مي ش��ود و اين برايم مسئوليت 
سنگيني خواهد داشت و از آن به بعد هر کار انجام بدهم به نام 

زن محجبه تمام مي شود و ُخب اين برايم سخت بود. 
چگونه از اين دو راهي بيرون آمديد؟ 

به خدا متوسل شدم تا کمکم کند چون کار و تحصيل 
داشتم نمي توانستم آن را کنار بگذارم. در هلند اگر يک 
متخصص پزش��کي محجبه و مس��لمان شود محدود 
به پزش��ک خانواده مي گردد و اين محدوديت با وجود 
کارهاي تحقيقاتي برايم س��خت بود به همين خاطر 
تصميم گرفتم اخالقم را درست کنم و موفق شدم. بعد 
از خدا خواستم که در جواني به موهبت داشتن حجاب 
برس��م و لطف خدا بود که در تصميم��م کمکم کرد تا 
حجاب داشته باشم. هرچند واقعاً در آن محيط سخت 
بود. عالوه بر اين خانواده مقيدي هم نداشتم و با حجاب 

شدنم در کل عکس العمل اطرافيان را در پي داشت. 
عکس العمل همکاران در محيط کار چگونه 

بود؟
خيلي تعجب کردند. رئيسم با حجاب مشکل داشت و 
گفت بايد از قبل با من مش��ورت مي کردي. به او گفتم 
اين يک امر شرعي و شخصي است لزومي ندارد با کسي 
مشورت کنم چون اتفاقي است بين من و خداي من، به 
بندگان او ارتباط ندارد دليلي نمي ديدم با شما از قبل 
مطرح کنم يا اجازه بگيرم. قصد اخراج من را داشت اما 
همکارانم هر چند بدون حجاب بودند و اصاًل انتظار اين 
پوشش را براي من نداشتند بر اساس همان لطف خدا و 
رفتارهاي درست به حمايت از من اعالم کردند که اگر 
من اخراج شوم و فش��ار کاري بر من وارد شود ما همه 
حجاب مي گذاريم و خدا باز هم کمک کرد تا تهديدات 

و فشارها تأثيري نداشته باشد. 
ريشه اين تحول ديني ش�ما در سرزميني 
که هيچ ارتباطي با مذهب و خدا ندارد، چه 

چيزي بود؟
من قبل از مهاجرت به هلند کالس چهارم دبستان بودم. 
معلم قرآن ما براي يادگيري سوره هاي کوتاه قرآن، آنها 
را روي نوارکاست ضبط مي کرد و به ما مي داد تا در خانه 
گوش بدهيم و حفظ کنيم. سوره هاي قرآن به دلم نشست. 
وقتي هلند رفتيم هرگز دوست نداشتم سوره هايي را که ياد 
گرفتم، فراموش کنم براي همين هر شب قبل از خواب آنها 
را مرور مي کردم و مي خواندم به طوري که از همان کودکي 
ملکه ذهنم شده بود. مطمئن هستم معجزه قرآن بود که 
من را از غرق شدن در زندگي غربي حفظ کرد و هميشه به 
من آرامش خاصي مي داد. يادم است دوستي ايراني داشتم 
که از يک خانواده بسيار مقيد بود. استخر مختلط نمي رفت، 
هرچيزي نمي خورد و همه مسائل شرعي را رعايت مي کرد. 
خيلي دوستش داشتم و به او غبطه مي خوردم تا اينکه از 
هم دور شديم و با خانواده به شهر ديگري از هلند رفتند. 
بعد از هفت سال او را ديدم که به کل تغيير کرده بود. خيلي 
برايم عجيب بود که او اينطور عوض شده بود. اصالً زندگي 
و رنگ و لعاب غربي به شکلي است که اگر ياري خدا نباشد 
ناخواسته همرنگ آنجا مي شويم. من چون از کودکي مدام 
قرآن مي خواندم خدا هم من را به واسطه قرآن محافظت 
کرد تا به جاي همرنگ محيط شدن بيشتر به او نزديک 

شوم و حجاب داشته باشم. 
 شما که توانايي خوبي براي کنترل خودتان 
داش�تيد از طرفي هم از موقعي�ت کاري و 
علمي نسبتًا خوبي برخوردار بوديد، چرا به 

ايران برگشتيد؟
بله 12سال کار تحقيقي در هلند باعث شده بود تا موقعيت 
خوبي پيدا کنم و چون از کودکي آنجا بزرگ شده بودم به 
همه شرايط اشراف داش��تم اما نيرويي من را به کشورم 
مي کشاند چون با شهدا و زندگي آنها و همينطور اتفاقات 
تاريخي بعد از انقالب آشنا بودم و مي ديدم همه اينها نشان 
از ايستادگي و مقاومت در مقابل غرب و تهاجم آنهاست و 
خيلي ها براي حفظ آرمان هاي انقالب اسالمي جان خود را 
دادند به خودم مي باليدم و برايم ارزش داشت براي همين 
دوست داشتم سهمي در کشورم داشته باشم و صادقانه 
بدون رنگ و بوي شعارزدگي مي گويم به قصد خدمت به 
مردم کشورم به ايران برگشتم و به همه موقعيت هايي که 

در هلند داشتم، پشت کردم. 
االن احساس رضايت داريد؟

من خودم را به خدا س��پرده ام. هدفم از بازگش��ت به 

ايران خدمت به هموطنان خودم ب��ود و اين کار برايم 
لذتبخش اس��ت. اينجا معنويتي دارد ک��ه هيچ جاي 
دنيا از آن خبري نيست. دنبال رسانه اي کردن خودم و 

فعاليت هايم نيستم. 
ش�ما در يک محيط الئيک س�ال ها دور از 
وطن زندگي کرده ايد ولي اروپا را با همه زرق 
و برقش رها کرديد و به کشور بازگشتيد. در 
حالي که عده اي در کش�ور حسرت دنياي 
غرب را مي خورند و اينجا احس�اس کمبود 

دارند چه حرفي براي اين افراد داريد؟
در داخل کشور مش��کالتي وجود دارد ولي اين را بايد 
بدانيم که هر کس در مملکت اسالمي امتحان مي شود 
و بايد در محضر خدا پاسخگو باشد. به نظر من در ايران 
زندگي ک��ردن يک فرصت اس��ت به خص��وص اينکه 
مسئوليتي هم براي خدمت داشته باشيم. از اين طريق 
آخرت خود را مي سازيم. حاال اگر عده اي در مسئوليت 
خود کم کاري يا بد کاري دارند، آخرت خودشان را در 
جهنم مي سازند. اين يک وعده الهي است و اگر خدمت 
درست و صادقانه داشته باش��يم، به بهشت مي رويم و 
معتقدم نبايد همه چيز را به يک چوب بزنيم. خدا ناظر و 
شاهد بر اعمال همه ماست. نبايد ايران را به خاطر چند 

نفر زير سؤال برد و حس بدي به آن داشت. 
ايران را به کشتي نوح تعبيرکرده بوديد، چرا؟

همينطور است چون حضرت نوح در سرزميني خشک 
و برهوت سال ها در حال ساخت کشتي بود. همزمان هم 
مردم را به خدا و حقانيت او دعوت مي کرد مردم تعجب 
مي کردند. امروز هم انقالب اس��المي ايران در شرايطي 
اس��ت که دنيا را به حقانيت دعوت مي کند و همزمان از 
سوي استکبار جهاني و غرب تحت ظلم و فشارهاي زيادي 
است. در طول اين س��ال ها هم روند خود را طي کرده و 
نسبت به دنيا بي تفاوت نبوده است و همچنان در مقابل 
زورگويي غربي ها ايستادگي داشته و جوانان زيادي در 
اين راه به شهادت رسيدند اما کوتاه نيامده است. اين تفکر 
مقابله با غرب حرکت خوبي است چون نتيجه کمک و 
همراهي خداست؛ چيزي که در کشورهاي ديگر نيست. 
بهت�ر نب�ود در قالب ي�ک ُمبل�غ در غرب 

مي مانديد شايد مؤثرتر بوديد؟
درست اس��ت ولي براي من شخصاً بازگش��ت به ايران 
و خدمت علمي خيلي بيش��تر اهميت دارد. سختي و 
مشکالتي دارم اما ثمربخش تر اس��ت تا اينکه در هلند 
تبليغ اس��المي را مي کردم. اين تخصص من نيس��ت؛ 
البته به قدري رسانه ها هجمه وسيعي از ايران ستيزي و 
اسالم هراسي به راه انداخته اند که عموم به ما مسلمانان 
بدبين هستند. يادم اس��ت يک بار آدرسي را از خانمي 
سؤال کردم چون محجبه بودم کمي عقب ايستاد. خيلي 
سخت اس��ت تا نگاه منفي نهادينه شده آنها به اسالم و 
ايران را عوض کرد. شايد اگر گردشگري را با عمق و قوت 
بيشتري ادامه بدهيم تا از نزديک با حقيقت آشنا شوند 
و در همين رفت و آمدها آنها را با زيبايي اس��الم آشنا 

سازيم، تاثيري به مراتب بيشتر داشته باشد. 
 با توجه به تجربه زندگي در غرب تفاوت بين 

شرق و غرب را چطور مي بينيد؟
غربي ها با وجود تکنولوژي و توسعه علمي افرادي تنها 
هستند؛ در حالي که در شرق خانواده اهميت دارد و اين 
فرهنگ ارزشمندي است البته در غرب به دليل سيستم 
جريمه س��نگين مردم ملزم به رعايت قوانين شده اند 
چيزي که کم کم به فرهنگ درآمده ولي شرقي ها کمتر 

به اين مسئله اهميت مي دهند.
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 براي من شخصاً بازگشت به ايران و خدمت 
علمي خيلي بيشتر اهميت دارد. سختي 
و مشکالتي دارم اما ثمربخش تر است تا 
اينکه در هلند تبليغ اسالمي را مي کردم. 
اين تخصص من نيس�ت؛ البته به قدري 
رسانه ها هجمه وسيعي از ايران ستيزي و 
اسالم هراسي به راه انداخته اند که عموم 

به ما مسلمانان بدبين هستند

در هلند  اگر يک متخصص پزشکي محجبه 
و مسلمان شود محدود به پزشک خانواده 
مي گردد و اين محدوديت با وجود کارهاي 
تحقيقاتي برايم سخت بود به همين خاطر 
تصمي�م گرفتم اخالقم را درس�ت کنم و 
موفق شدم. از خدا خواستم که در جواني 

به موهبت داشتن حجاب برسم

زندگي در ایران یک  فرصت است
گفت وگوي »جوان« با طناز بحري پزشک نخبه اي که به کشور بازگشت و از ايران به عنوان کشتی نجات ياد کرده بود

   مرتضي شمس آبادي
 از مجيد اسطيري پيش از اين مجموعه داستان »تخران« را 
خوانده بوديم و داستاني که در کتاب »کجا بودي الياس« با 

همراهي جمعي از نويسندگان گردآوري شده بود. 
اسطيري دغدغه ش��خصيت ها و آدم هاي طبقه متوسط و 
معمولي را در داستان هاي کوتاهش داشت و حاال در »رمق« 
اولين رماني که از او منتشر شد، هم دست روي همين طبقه 

مي گذارد و روايتگر زندگي اين مردمان است. 
»رمق« از جواني فوتبال  دوس��ت مي گويد. امجديه مي رود و 
ورزشگاه، بازيکنان و تماش��اچيان را نگاه مي کند و به عالمي 
مي رود که او را آرام مي کند. براي رئوف، ورزشگاه با آن همه سر 
و صدا و تماشاچي و بازي و صداي گزارشگر و. . . محلي است 
براي فاصله گرفتن از دغدغه هاي بيرون از زمين بازي و خلوت 

کردن با خود و فکر کردن و در درون تأمل کردن و ماندن. 
»رمق« از گروهي مي گويد که خس��ته اند از وطن فروشي ها 
و ذلت پذيري هاي شاه و مي خواهند زهرچشمي از اسرائيل 
بگيرند. گروهي از بچه هاي مس��جد. گروه��ي که تا همين 
چندي پيش رئوف ه��م آنجا بود و به خاط��ر اختالفاتي که 
با سبحان داش��ت ديگر در جلسات ش��رکت نکرد و نرفت. 
حاال زماني مي رس��د که اين گروه و آن ورزشگاه به هم گره 
مي خورند و شاخک هاي رئوف را مي جنباند که اتفاقي دارد 
مي افتد و او اگر سهمي در اين اتفاقات ندارد، الاقل بايد بداند 

که چه خبر است و دارد چه مي شود. 
اس��طيري با گذر و نگاهي که به »خاطرات عزت ش��اهي« 
داشته، همچنين اس��تفاده از فضاي فوتبال و شور مسابقه 
و تنفِري که از اس��رائيل در دل ها داريم، رماني نوش��ته که 
مي توانست با اندک تغييرات جزئي، رماني مناسب و خوب 

براي نوجوانان هم باشد. 
»رمق« اما بيش از همه داستان پيدا کردن موقعيت است. اينکه 
هر کس بايد جايگاه خودش را در دنيا پيدا کند و برود سراغش. 
کارش را بکند، اثرش را بگذارد و زندگي اش را متناسب با جايي 

که هست و قرار است باشد جلو ببرد و بچيند. 
»توي اين دنيا هيچ خبري نيس��ت جز اينکه هر کسي بايد 
در »موقعيت« خ��ودش قرار بگي��رد نه اينکه ف��رار کند و 
همين »قرار« گرفتن عجب چيز س��ختي بود. هزار تا چيز 
ديگر هستند که نمي گذارند سر جايت بايستي. هزارتا چيز 
ترسناک مثل نگاه يک مأمور يا حتي يک عابر معمولي يا اصاًل 

نگاه پرسشگر يک گربه سياه.«
يک جاهايي اين پيدا کردن جايگاه ممکن است به اختالف 
و سوءتفاهم هم بکشد. مثل اتفاقي که براي رئوف و سبحان 
مي افتد و تنش هاي��ي که با هم پي��دا مي کنن��د.  گاه اين 
خودشناس��ي به حس��ادت و غبطه خوردن مي کشد. مثل 
آنجا که رئوف، خانواده و هفت پشت س��بحان را با عزت تر 
از خانواده خ��ود مي داند و هرچند پ��درش مي گويد که ما 
خان زاده هس��تيم اما رئوف دلش پيش خانواده س��بحان 
است که خان زاده نبوده و نيستند و براي زندگي و حياتشان 
وابسته به هيچ خان و خان زاده اي نبودند و بي  اينکه از ايشان 

بترسند کار خودشان را کرده اند. 
گاه ضعف و خودکوچک پنداري مي شود و تو را مجبور مي کند 
که شيفته و همراه کسي شوي که شايد هيچ نسبت و تناسب 
خاصي با او نداش��ته باش��ي اما به خاطر اينکه او مي داند چه 
مي خواهد بکند و در جاي خود نشسته است. ولو اينکه تنها 
و تنها نشسته باش��د و هيچ کار خاصي هم نکند و يک اندک 
حس آرامش��ي به تو بدهد، خودت را همراهش مي کني و به 
همنشيني با او تن مي دهي. ش��بيه رئوف و بابک. بابکي که 

جايگاه و مس��ير خود را در هيپي بودن يافته و چه بسا او هم 
مسيري مانند رئوف را پيموده و به اين سبک زندگي رسيده و 
االن در تقابل با خانواده و جامعه اي است که طرز تفکرش در 
آنها جايگاه و ارزش و احترامي ندارد. شايد راهش و موقعيتش 

را اشتباه يافته باشد... 
فرقي نمي کند کجا باش��ي، چه کن��ي، کاري که مي کني و 
موقعيتي که داري چقدر از بيرون و از نظ��ر ديگران مهم و 
بزرگ و اثرگذار باشد يا نباش��د. تو بايد باشي، آنجا که بايد. 
اين مهم است. اين است که رئوف مي داند و ديگران هم به او 
مي گويند کاري که قرار است انجام دهي کار سختي نيست. 
اصاًل کار زيادي قرار نيست انجام دهي، اما خيلي مهم است. 
چه بسا مهم تر کساني که تو فکر مي کني بازيگران و طراحان 
اين بازي هستند. همين هم مي شود. رئوف در جايي که بايد 
قرار مي گيرد و آنجاس��ت که ديگر آن اضطراب و نگراني را 
ندارد براي تماشاي بازي. آنجاست که به راحتي از خانه بابک 
بيرون مي زند؛ مثل چندين بازي که پيش از اين مي خواست 
چنين کند و خودش هم مي دانست که جايش آنجا نيست و 
رفاقت و دوستي عميقي هم با بابک نداشته و اين تنها بهانه اي 
بوده براي يافتن خودش و بايد راهي جايي، شهري ديگر شود. 
آنجاس��ت که حتي خودش را مي بيند که االن زمان عاشق 

شدنش شده و بايد برسد به آنکه دوستش دارد. 
اين يافتن موقعيت، بي سؤال و اما و اگر امکانپذير نيست. از 
دل هزاران سؤال بيرون مي آيد. يکي اش مي شود حرف پدر 
رئوف که در لحظه اي مهربانانه ب��ه او مي گويد که وقت زن 
گرفتن است برايت. عاشق شدن و عاشقي کردن براي جواني 
چون رئوف. يک خانه ديگر. يک پله ديگر براي باال رفتن. يک 
موقعيت ديگر که بايد ببيند مي تواند در آن قرار بگيرد؟ عاشق 

چه کسي بشود؟ و آيا امروز وقت آن رسيده يا هنوز نه؟
سبحان هم شخصيت خوش پتانسيلي در رمان داشت. از هادي 
که سرگروه مسجد بود خوانديم و اندک ديداري داشتيم. اما 
س��بحان با اينکه تنش هاي زيادي مي��ان او و رئوف بود، چيز 
زيادي نخوانديم و نديديم از او. خوانديم اما کافي نبود. اگر راوي 
سوم شخص بود راحت تر مي شد قصه سبحان و نظر و افکارش 
را براي خواننده ترسيم کرد اما با روايت رئوف هم مي توانستيم 
از زندگي و احوال سبحان بيشتر بدانيم و اين تضاد و کشمکش 

را بيشتر بشناسيم و بسنجيم. 
اسطيري چيز زيادي از عاطفه ميان رئوف و نيکو نمي گويد. 
اگرچ��ه هنوز عاطف��ه اي هم در کار نيس��ت و تنه��ا افکار و 
احساسات تازه شکفته رئوف اس��ت. رئوف مي گويد از اندک 
دغدغه هاي احساسي اش نس��بت به نيکو که آن هم آنچنان 
عميق نيست. اما همان احس��اس سطحي شيريني در خود 
دارد. نويسنده از يک جاي رمان به بعد گاه از اين زيبايي براي 
شيرين کردن دهان خواننده اس��تفاده مي کند. محبتي که 
رئوف و مجيد اسطيري با هم روايت مي کنند، محبتي است 
صادقانه، صاف، پاک و دغدغه مند. محبتي که کاش بيشتر از 
آن مي خوانديم و کاش نويسنده بيشتر درباره آن مي نوشت. 
احساس نيکو را مي دانس��تيم و از آنچه در سر او مي گذرد با 

خبر مي شديم و. . . 
حيف ش��د که اين احس��اس و اين ابراز در حد چند سطر و 
صفحه اي باقي ماند. اسطيري داس��تان محبتي که تعريف 
مي کند از سر دل سيري و سرخوشي و بيکاري آدم ها نيست. 
سعي دارد آن را در موقعيتي خاص روايت کند که به معناي 
حقيقي عشق نزديک تر باش��د و صادقانه تر و اين زيبايي را 
بايد در رماني با درونمايه اصلي عش��ق در کارهاي بعدي او 

بخوانيم و بسنجيم. 

نگاهي به »رمق« اولين رمان مجيد اسطيري 

روايتي از عشق و خودشناسي
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