رمان "انقﻼب و کيک توت فرنگی"
جمشيد فاروقی

داستان در دو سطح و با دو روايت جريان دارد .نخست روايتی است از شش روز زندگی چهار مهاجر ايرانی .شش
روز از ماه ژانويه سال  ٢٠١٨در آلمان .چهار مهاجری که به دﻻيل سياسی ناگزير به ترک زادگاه خود شده و اکنون
سی و اندی سال پس از مهاجرت با چالش تعريف خود در بافت جديد زندگی روبهرو شدهاند .روايت نخست نگاهی است
گذرا به فراز و فرودهای زندگی اين چهار مهاجر.
روايت دوم داستان نگاهی دارد به مشکﻼت عمومی برخاسته از زندگی در مهاجرت .سخن از مفهومهايی همچون
هويت ،تنهايی ،عشق ،تخيل و توهم در اين روايت دوم به ميان میآيند .کتاب در روايت دوم ،نگاهی است فلسفی و
روانشناسانه به نياز بازتعريف خود و زندگی .در اين روايت دوم ،نقش زمان و مکان در سرنوشت انسان پی گرفته
میشود .الياف گذشته و آينده در هم گره میخورند.
کتاب برای پر کردن لحظات تهی از مضمون ،برای گذران وقت نوشته نشده و نويسنده در پی آن نبوده تا مخاطب را
سرگرم کند .کتاب با اين هدف نوشته شده است که خواننده را درگير خود کند .درگير پرسشهايی که زندگی در برابر هر
يک از ما مینهد و ما گاهی با پناه بردن به خوشخيالیهای برخاسته از رويکردی سطحی میکوشيم خود را از
ترکشهای چنين پرسشهايی برهانيم.

ناشر کتاب "نشر فروغ" در شهر کلن است .امکان سفارش آنﻼين کتاب:
http://ketab-online.net/fa/
يا از طريق تماس با آدرس ايميل کتابفروشی فروغ
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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
از اين واقعبينی اسارتبار .فاصله گرفتن از دود
سياهی که مانع از ديدن آدم میشود .از اينکه هر کس
در اين فضای دودآلود مدعی آن میشود که قادر به ديدن
آن چيزهايی شده است که از نگاه ديگران به دور مانده
است .اما تخيل و توهم گرچه ريشه مشترکی دارند ،گرچه
هر دو در اثر فاصله گرفتن از واقعيت شکل میگيرند،
اما با يکديگر تفاوت دارند .تخيل از واقعيت فاصله
میگيرد ،تا چيزی بيافريند و توهم از واقعيت فاصله
میگيرد تا چيزی را ويران کند .حتی اگر آن فرد متوهم
به توان ويرانگری نهفته در انديشه و عمل خود آگاهی
نداشته باشد .آگاه نبودن از آن توهمی که مثل خوره
به جان آدم میافتد و روح و جان او را از خود پر
میکند ،ويژگی همهی آدمهای متوهم است«.
»میدانی سرنوشت آن تخيل کودکانه در بزرگساﻻن چيست؟
اگر بزرگساﻻن نتوانند آن تخيل را يا دستکم بخشی از
آن را نجات بدهند ،همان تخيل کودکانه جای خودش را
به توهم میدهد .اگر تخيل منبع آفرينش و خﻼقيت بشر
باشد و باعث پيشرفت بشر بشود ،توهم سرچشمه ويرانی و
ويرانگری بشر است .هم میتواند به خود آدم آسيب
برساند و هم میتواند به ديگران و حتی به جامعه و
جهان لطمه بزند .نخبگان هنر و علم معموﻻ کسانی
هستند که موفق شدهاند ،بخشی از آن تخيل کودکانه را
حفﻆ کنند .کسی که در واقعيت زندگی میکند ،نمیتواند
واقعيت را تغيير بدهد .تخيل و توهم هر دو جهان
واقعی را تغيير میدهند .پيکاسو و استيو جابز
توانستند بر بستر تخيل خود چيزی به جهان واقعی
اضافه کنند و کسی مثل ترامپ با توهم خود میخواهد
جهان خود و جهان ديگری را نابود کند«.

