
               ۹شماره                                                      آرمان                                                                

 

43 

 

 

 :لندن ایرانی مطالعات کتابخانه در فرهنگی رویداد

 ابراهیمی ناایال قلم به مروارید روایت کتاب رونمایی

  

 

 ۀکتابخان در ابراهیمی ناایال قلم به مروارید روایت کتاب ۲۰۱۹ مارچ دهم :آرمان

 .شد برگزار دوستان فرهنگ از کثیری جمع حضور با لندن ایرانی مطالعات

 یاستحی مردگان تمام نام ،معروفی عباس جدید رمان ،مراسم همین در همزمان

 آن ۀنویسند و مروارید روایت معرفی به آرمان از شماره این در .شد رونمایی نیز

  .پردازیم می ابراهیمی ایالنا

 

میالدی(  ۱۹۵۵خورشیدی ) ۱۳۳۴ایالنا ابراهیمی که در سال : ایالنا ابراهیمی در یک نگاه

در اصفهان زاده شد، در هفت سالگی به همراه خانواده در تهران اقامت گزید و پس از تحصیل 

های پیشاهنگ و شهناز پهلوی، به دانشگاه تهران راه  و دبیرستانیی در مدارس اتحاد نو و رسا

 دوره لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی را به پایان رسانید. او حین تحصیل، به کار در یافت و

 وقت وی تا کمتر از سه سال  اشتغال تمام   روزنامه اطالعات پرداخت که ده سال به درازا کشید.
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 انجام با  او   که  نگذشت  چندی یافت.   دوام اسالمی   جمهوری حکومت  برآمدن    از  پس

شناسی کودک، با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور طبق  انآمیز دوره رو موفقیت

مقررات جدید، نخستین مهدکودک و آمادگی ویژه کلیمیان را پس از انقالب در تهران ایجاد 

 میالدی( بـه انگلستان آمـد و  ۱۹۹۲) ۱۳۷۱در سال  خویش به دنبال ماموریت علمی همسرو  کرد

 

رداخت و با انجام ـت نیز به تحصیل و کار پـدر غرباو شـد.  ارنـاگزیر در شـهر لنـدن مانـدگ بـه

( طی مراحلی City and Guilds Collegeدو دوره آموزشـی در کالج سیتی اَندگیلد )

های متعدد و  موفق شد در یک موسسه خیریه به استخدام درآید. با پشت سرگذاشتنِ فعالیت

رود که بیست و دو سالگیِ خدمت خود را  اکنون در ردۀ مدیر، میوی متفاوت در آن موسسه، 

ای از خاطرات و زندگی شخصی و تجارب  این کتاب ضمن در برگرفتنِ گوشه پشت سرگذارد.

های متفاوت و گاه متضاد در ایران و خارج از کشور،  دراز مدت او در کار با افرادی از فرهنگ

یافتـۀ یهودیان  ندگان کشتار نظاماولی از زندگی چند تن از آخرین بازما واسطه و دست روایت بی

 .دارد ( را نیز عرضه میHolocaustتوسط آلمان نازی )هولوکاست/
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 مروارید روایت کتاب از هایی متن نمونه

 در شناخت معنا

ام بامـدادان تاریـک و روشـن تابسـتانی اسـت کـه بـه همـراه          یکی از زیباترین خـاطرات زنـدگی  

هـا   شـان در آن تپـه   کولیان در کوچ ساالنهرفتیم. آن روزها  های سرسبز ونک می ها به تپه زاده عمه

خـورد. بـه بـاالی تپـه کـه       شـدند. چادرهـای رنگارنگشـان از دوردورهـا بـه چشـم مـی        مستقر می

شـدیم از بـوی    مان ناتوان. اما به محض ورود، مست می رسیدیم خسته بودیم و زانوان کوچک می

دوزی و  گلـی و پولـک   ای گـل هـ  ها و بوی نان تازه. زنـان و دخترکـان کـولی بـا لبـاس      دود هیزم

مان، چـه مهربانانـه    های زیبا همراه با کودکانِ لُپ اناری، سرگرم کارهای روزانه. با دیدن روسری

های سوخته و سرشیر هنوز گرم و نان تـازه از   های پخته بر تکه چوب پذیرایمان بودند با تخم مرغ

 تنور برآمده.

و لبنیـات و    ن سـالنی انباشـته از وـروی شـیرینی    سـتاره، درو  ۵، در هتلـی  گو امروز در شهر پـرا 

آراسته و پیراسته با بوی تند عطر و ادکلن و رفتاری مصـنوعی،  یی ها های متنوع طبیعی و آدم میوه

 ای از لذت آن بامدادهای تاریک و روشن را ندارد. ذرهحتا برایم 

 داد. گویی آن روزها همه چیز بوی نان تازه می

 یالدی(م ۲۰۱۴)سفر پراگ، اوت 

 

 بوی وطن در خانۀ دوست

های ساحل مدیترانـه   ام، در ماسه و یار دوران کودکی هزاد هنگام با پاهای برهنه به همراه خاله شب

یم تـا بـه   گـوی  خ و شیرین دوران گذشـته سـخن مـی   زنیم و از عشق و جوانی و خاطرات تل قدم می

 رسیم. سحر می

ای روحـانی، چارقـد سـفید و جـوراب      زنـی بـا چهـره   روم.  بامدادان به دیدار آشنایی قـدیمی مـی  

هـای   اش را بـا لبـاس   گلـی و شـلوار کشـی    من در خیالم پیـراهن گـل   .ضخیمی در گرمای تابستان

های رنگارنگ و چند تابلو مینیـاتور بـر    دنیا و صفای خانۀ درهم و برهم و مٌخده طراحی شدۀ ینگه

 کنم. ها عوض نمی های شهر فرشته کاخ اش را با دیوارها و سفرۀ پالستیکی کوچکِ پذیرایی
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اثـر. گـویی زمـان     اند و گذر زمان بر آنان بی ها همچنان خودشان ها واقعی است. آدم جا چهره این

جا از تظاهر و اطوار ساختگی خبری نیسـت. او بـا سـماورِ مسـیِ قـدیمی کـه در        متوقف شده. این

رنگی که به یاد خانۀ پـدری   های خوش کیدار و پول زَنَد و بوی خوش چای هِل ل میقُگوشۀ اتاق 

 شود. های کمرباریکِ دورطالیی پذیرایمان می در غربت به دست خود پخته با استکان

 زند. این منزل گرچه در وطن نیست اما در آن بوی خوش وطن موج می

 

ای همچنان اسیر یافته باغ عدن و نجات  

یی ، یک روز بر حسب اتفـاق، توسـط آشـنا   (Sam)سَم اطالعی از  ها بی که پس از مدت تا آن... 

در خانۀ سالمندان مطلع شـدم و روز بعـد بـه مالقـاتش رفـتم. پـیش از آن، از انتشـار         شاز حضور

آگاه شـده بـودم. بـا خوانـدن      - Survivor»1»با عنوان  -کتاب خاطراتش در اردوگاه آشویتس 

 ..رفتارش پی ببرم. تلخیبه آن کتاب، توانستم 

 مرا به یاد دوران تلخ و تاریک جنگ ایران و فتگ که برایم می جهانی دوم آغاز جنگ سَم از... 

کـه صـدای   یی هـا و روزهـا   ؛ جنگی هشت ساله که قربانیان بسیار گرفـت. شـب  ختاندا عراق می

گرفتیم بـه پنـاه    ممتد آژیرهای خطر ما را در حالی که کودکان هراسان و گریان را در آغوش می

کشاند. صدای انفجارهای پیاپی در گوشه و کنار شـهرها و   های خانه می ها و پله بردن در زیرزمین

یهن از گناه و جوانانی که جـان خـود را بـرای دفـاع از مـ      به خاک و خون کشیده شدن مردمی بی

 دادند.  میدست 

 به منظـور که بدانم کلمۀ راست و چپ برای او یادآور خاطراتی تلخ است،  آن روزی دیگر، بی... 

سَـم بـا شـنیدن ایـن جملـه،       «کـدام طـری بنشـینم: چـپ یـا راسـت       : »ازش پرسیدمراحتی بیشتر 

چـه اشـتباهی در    کـه  ای خیره شد و من حیران از ایـن  که پاسخی دهد مدتی طوالنی به نقطه آن بی

   او را چنان غمین کرد   چیکالمم بود

پس از لحظاتی سنگین، به سخن درآمد و برایم از نخسـتین روز ورود بـه اردوگـاه گفـت کـه بـه       

هـای   کـه بداننـد چـه سرنوشـتی در انتظارشـان اسـت، در صـف        آن اعضای خانواده بیهمۀ همراه 

 های دستکش یک سرباز نازی با کتی سفید و طوالنی به ردیف ایستاده بودند و با اشاره انگشت 

                                                 
1. Survivor, by Sam Pivnik, London: Hodder & Stoughton, 2012. 
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  Survivor( ویراستار نسخه آلمانی کتاب Gotz Fuchsبا گاتز فوخس ) کاستولوه ۀبازماندسم )نشسته( 

 

سفید که به دست خیاطان یهودی دوخته شده بود، گروهی به راست و  گروهی به چـپ خوانـده   

های کار اجباری داشتند و  که در نگاه سرباز آلمانی قدرتی برای کار در اردوگاه یشدند. آنان می

گرفتند. سپس آنـان را بـرای خـالکوبی     یقرار م «سمت راست»سَم جوان نیز یکی از آنان بود، در 

ها بـر   بردند. سَم در زیر هر ضربۀ وحشیانه و دردناک سوزن به اتاقی می ،بر دستیی شناسا  شماره

و با ا .پوست خود، به فکر پدر و مادر و خواهرانش بود که چگونه این درد را تحمل خواهند کرد

شـده بـود، از سرنوشـت خـانوادۀ خـود       نگاهی معصومانه در حالی که اشک از چشمانش سرازیر

یعنـی   خود نگران آنان نباش؛ آنان تا به حال به مقصد»پرسید و سرباز با لبخندی مذبوحانه گفت: 

به فراموشی سپرده شد؛ آنـان   ،ها فرو رفتن سوزن دردِیی با شنیدن این جمله گو« .اند بهشت رسیده

 ...بعد امیدی به ماندن نبود.گرفتند از آن لحظه به  قرار می «سمت چپ»که در را 

 

 

 


