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. شش ايرانی جريان دارد. نخست روايتی است از شش روز زندگی چهار مهاجرو با دو روايت داستان در دو سطح 
و اکنون  در آلمان. چهار مهاجری که به داليل سياسی ناگزير به ترک زادگاه خود شده ٢٠١٨روز از ماه ژانويه سال 

اند. روايت نخست نگاهی است رو شدهتعريف خود در بافت جديد زندگی روبه چالشسی و اندی سال پس از مهاجرت با 
  .های زندگی اين چهار مهاجرگذرا به فراز و فرود

 
همچون  هايیسخن از مفهوم. مهاجرتبه مشکالت عمومی برخاسته از زندگی در دوم داستان نگاهی دارد  روايت

کتاب در روايت دوم، نگاهی است فلسفی و آيند. می در اين روايت دوم به ميان ، تخيل و توهمتنهايی، عشقهويت، 
انسان پی گرفته  دوم، نقش زمان و مکان در سرنوشت روايتزندگی. در اين  خود و شناسانه به نياز بازتعريفروان

  خورند.الياف گذشته و آينده در هم گره می .شودمی

 
نبوده تا مخاطب را  در پی آننوشته نشده و نويسنده  لحظات تهی از مضمون، برای گذران وقتکتاب برای پر کردن 

هايی که زندگی در برابر هر سرگرم کند. کتاب با اين هدف نوشته شده است که خواننده را درگير خود کند. درگير پرسش
کوشيم خود را از می سطحیهای برخاسته از رويکردی خيالینهد و ما گاهی با پناه بردن به خوشيک از ما می

  .برهانيم يیهاپرسش چنين هایترکش
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  بخشی از رمان:



کامران به آيدا گفته بود که توهم و تخيل هر دو «
ريشه در فاصله گرفتن از واقعيت دارند، فاصله گرفتن 

بار. فاصله گرفتن از دود اسارتبينی از اين واقع
شود. از اينکه هر کس سياهی که مانع از ديدن آدم می

شود که قادر به ديدن در اين فضای دودآلود مدعی آن می
آن چيزهايی شده است که از نگاه ديگران به دور مانده 
است. اما تخيل و توهم گرچه ريشه مشترکی دارند، گرچه 

گيرند، ز واقعيت شکل میهر دو در اثر فاصله گرفتن ا
اما با يکديگر تفاوت دارند. تخيل از واقعيت فاصله 

گيرد، تا چيزی بيافريند و توهم از واقعيت فاصله می
گيرد تا چيزی را ويران کند. حتی اگر آن فرد متوهم می

به توان ويرانگری نهفته در انديشه و عمل خود آگاهی 
که مثل خوره نداشته باشد. آگاه نبودن از آن توهمی 

افتد و روح و جان او را از خود پر به جان آدم می
  »های متوهم است.ی آدمهمه کند، ويژگیمی

؟ چيستتخيل کودکانه در بزرگساالن  آننی سرنوشت ادمی«
کم بخشی از تخيل را يا دست آن نتواننداگر بزرگساالن 

، همان تخيل کودکانه جای خودش را بدهندآن را نجات 
. اگر تخيل منبع آفرينش و خالقيت بشر ددهتوهم میبه 
، توهم سرچشمه ويرانی و بشودو باعث پيشرفت بشر  دباش

به خود آدم آسيب  تواندمی. هم است ويرانگری بشر
به ديگران و حتی به جامعه و  تواندمیو هم  برساند

. نخبگان هنر و علم معموال کسانی بزندجهان لطمه 
، بخشی از آن تخيل کودکانه را نداشدهکه موفق  دهستن

 واندت، نمیدکن. کسی که در واقعيت زندگی میدحفظ کنن
. تخيل و توهم هر دو جهان بدهدواقعيت را تغيير 
. پيکاسو و استيو جابز دهندمیواقعی را تغيير 

بر بستر تخيل خود چيزی به جهان واقعی  دتوانستن
 خواهدیمو کسی مثل ترامپ با توهم خود  داضافه کنن

  ».دجهان خود و جهان ديگری را نابود کن

  

 


