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شاعر و مترجم

رضا افشار نادری؛ ترجمه ی فهیمه مهابادی

مصائب پاریسی دانشجویی از سرزمین پارس

از حضور من در شهری که پیش ترها چشم و چراغ دنیای غرب به شمار می رفت، سال ها می گذرد. هنوز هم آن لحظه ی ترک 
ایستگاه »انولید«1 خاطرم هست؛ همراه سفر، چمدانی بود سنگین، پُر از کتاب های مجموعه ی »الگارد و میشار«2، حکایِت تاریخ ادبیات 

فرانسه از قرون وسطی تا قرن بیستم.
از »انولید« تا »سن ژرمن«3

چه فکری در سرم بود که این شش جلد کتاب سنگین را با خود آورده بودم؟ تمام این سال های پس از ترک فرودگاه »اورلی سود« 
و راهی شدن به سوی شهر نور و روشنایی، به ندرت این کتاب ها را باز کردم. کتاب ها را شاید به این دلیل با خودم آوردم که معرف دانشی 
بنیادین بودند؛ چیزی شبیه فرهنگ واژگان که به هنگام مواجهه با کلمه   ای جدید، ورق شان می زنیم تا صفحات شان روشنگر معنای 
دقیق واژه ای باشند که سر راه تان قرار گرفته است. قرار بود تاریخ ها، مکاتب و جنبش های ادبی، و تمام آن وقایع عمده ای که طی سده ها 

مسیر رود باشکوه و خروشان ادبیات سترگ فرانسه را مشخص کرده بودند، در زندگی جدید همراهی ام کنند.

1. Les Invalides
2. Lagarde et Michard
3. Saint-Germain
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حال آن که پشت سرم، در ایران، جامعه ای به جا مانده بود مبتال به فقر فرهنگی؛ 
و این فقر بهایی بود که می بایست برای دستیابی به آسایش مادی بی ریشه ای که از 
خارج آمده بود، پرداخت می شد؛ چرا که الگوی جدید زندگی در ایران نشأت گرفته از 
فرهنگ صادراتی عموسام به اقصی نقاط کره ی زمین بود. روزی که پا به فرانسه گذاشتم، 
زادگاهم در مسیر همین فرهنگی گام برمی داشت که جلوه های مرئی اش، گاه مرکب های 
آهنین هارلی دیویدسون بودند که در شاهراه های تهران هیاهویی به پا می کردند، و گاه 
در دل خیابان های عباس آباد یا پهلوی گم می شدند، همان خیابان هایی که نشان های 
پیروزمندانه ی صنعت آمریکای شمالی را بر چهره داشتند: پونتیاک، شورلت، فورد، 
فاتح  الگوی  با آن پس زمینه ی  آمریکایی  استکباری  این خوی  کادیالک،... همه جا 

مصرف گرایِی دیوانه وار خودنمایی می کرد.
برای سیراب کردن عطش علم و دانش از فرهنگ فرانسوی، این چشمه ی جهانی 

شناخت و معرفت، باید ایران را رها می کردم و می رفتم.
اما شکوه و جاللی که در فرانسه و در شهر پاریس دیده می شد، شبیه آن رنگ ولعاب 
مکانیزه و نخوت تکنولوژیِک »دنیای نو« نبود. طراحی اتومبیل ها ساده و منطقی بود و 
البته سرشار از ظرافت؛ اما شکوه و عظمت، در افکار و اندیشه ها بود. در دنیای این بزرگان 

تمدن کهن اروپایی، نشانی از غلو نبود؛ همه چیز رنگ خویشتنداری و متانت داشت.
هنوز درست مستقر نشده بودم که لحظه ای از رفتن به کناره های چپ رود سن، 
پاتوق نخبگان روشنفکر فرانسوی، دست نمی شستم. در واقع، کمان رود سن خط ممیزی 
است میان جنوب، که پایگاه »اهل دانش« است، و شمال، که پایگاه دیگر شهروندان 
پاریسی است. سر زدن به تراِس کافه رستوران های ناب »دو َمگو«1 یا همسایه اش، »کافه 
دو فلور«2، که در همان جا که باید واقع شده بودند، چیزی از زیارت کم نداشت. »کافه 
دو فلور«، میعادگاه اسطوره های ادبی، روزگاری پذیرای گیوم آپولینر، آندره برتون، لویی 
آراگون و ... چهره های شاخص مکاتب سورئالیسم و داداییسم بود. و از یاد نبریم که ژان 
پل سارتر و سیمون دو بووآر نیز آنجا را بدل به »مقر اجتماعی«شان کرده بودند. »کافه 
دو َمگو« هم، در اطراف میدان »سن ژرمن دپره«3، در گذر قرن ها، کافه نشین های نام آور 

خود را داشته است. 
کسانی همچون رمبو، ورلن، ماالرمه، ژید، پیکاسو، پره ور، همینگوی، ...  میز تراس ها 
در تملک آدم هایی بود که روبه روی کیوسک های روزنامه فروشِی لبریز از نشریه های 

گوناگون، یا به خواندن روزنامه مشغول بودند یا کتاب های قطور.
میزبان  »الکوپُل«5  »مونپارنس«4،  محله ی  در  رود،  سوی  همین  در  هم  باز 
شب هایی فراموش نشدنی بود که با حضور روشنفکران و نویسندگان پرآوازه شکل 

1. Deux Magots
2. Café de Flore
3. Saint-Germain-des-Prés
4. Montparnasse
5. La Coupole

بودند،  این چنین  »لوُدم«7  یا  می گرفت؛ همچنان که »الروتوند«6 
همچون بوته های آزمایش برای فعالیت های پرُجنب وجوش هنری، 
میعادگاه هایی برای گرد هم آمدِن چهره های آزاداندیش: بلز ساندرار، 

آندره برتون، هنری میلرو ... .
چه بسا رحل اقامت افکندن در همین تراس هایی که چنین 
شخصیت هایی در آنها لَختی درنگ کرده بودند، راهی بود برای 
بهره مندی از میراث معنوی به جای مانده از آنها. از هیچ فرصتی 
برای رفتن به این میعادگاه ها دریغ نمی کردم تا شاید، به لطف همین 

حضور، پا جای پای آنها بگذارم.
پاریس برای خود جایگاهی داشت. هوش، جذبه و افسون، ادب 
و خوش محضری، زیبایی، حضور ذهن و اندیشه، همه و همه را در 
اینجا می شد سراغ گرفت. اما نباید فراموش کرد که هستند آدم هایی 
که در نگاه و کالم شان کمی هجو، کنایه، طعنه، شوخی و تمسخر، 
البته تحت لوای ظرافت طبع وجود دارد که مانع از آشفتگی مخاطبی 
نمی شود که عمق عزت نفسش نشانه گرفته شده است. ظرافت در 
قالبی بی وقار. پس، واقعیت این بود که پاریس چیزی جز ... توهم 

نبود. مدت ها گذشت تا این را فهمیدم.

روی نیمکت  های سواد
دیری نپایید که در پِی ثبت نام در دانشکده های مرتبط با موضوع 
رساله ام، به عمق تنهایی پژوهشگر علوم انسانی پی بردم. استادها 
در کالس های درس فقط سخن سرایی می کردند. نشسته بر کرسی 
که  می دادند  دانشجویان  تحویل  عالمانه ای   فرمول های  استادی، 
پایان ناپذیر بودند و اذهان خام شان را متحیر و مسحور می کرد. در 
پایان نیز، استاد یادداشت هایش را داخل کیف می گذاشت و بی درنگ 
راهی کالس ها و سمینارهای دیگر می شد. آمفی تئاتر در نگاه من، 
مکانی فراخ بود که راه به برقراری ارتباط نمی داد. کوچه ای بن بست 
در اختیار استادان باسواد دست نیافتنی. کتاب های مرجعی معرفی 
می کردند که ناگزیر باید می خواندیم. من را بگو که انتظار ارتباط دو 
طرفه ی مرید و مرادی داشتم! من را بگو که به انتقال بی واسطه ی 
دانش از استاد به شاگرد باور داشتم! هیچ خبری از اینها نبود! بعضی از 
اساتید - اغلب از جناح چپ-، گاهی در شلوغی و هیاهوی گفتگوها در 
تراس یک کافه، کمی از وقتشان را نیز با دانشجویان سهیم می شدند. 
شگردی بود برای این که خود را در دسترس نشان دهند؛ نه چیزی 

6. La Rotonde
7. Le Dôme
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دیگر. واقعیت این بود که این بزرگان علم و دانش، نامرئی ترین و 
غیرقابل دسترس ترین افرادی بودند که دانشجویان می توانستند با آنها 

قرار مالقات بگذارند.
آمد وشد  جز  چاره ای  تحقیقاتی ام،  کارهای  پیش بردن  برای 
مستمر به کتابخانه ها نداشتم: کتابخانه ی سوربن، کتابخانه ی ملی 
و کتابخانه ی مرکز ژرژپمپیدو8 که در محله ای مردمی قرار داشت 
و فرصتی برایم فراهم می کرد تا بعد از تحمل سکوت و سنگینی 
سالن های مطالعه ی قدیمی که خود را شانه به شانه ی آدم هایی 
می بینیم که با چهره های اندوهبار غرق بررسی کتاب های نامفهوم 

قطور و قدیمی نشسته اند، مجالی برای تنفس ایجاد شود.  
از این جا به بعد بود که باید تنهای تنها زمان را در تجزیه و تحلیل 
سرودهای مقدس منتسب به زرتشت )گات ها( در می نوردیدم. تنهای 
تنها، پاره هایی از حماسه های صرف شده به زبان پارسی باستان یا 

میانه می خواندم. 
تنهای تنها، به سراغ واژه نامه ها و فرهنگ های لغت پیش و پس از 
اسالم می رفتم تا درباره ی بخش هایی از شاهنامه، این بنای ادبی ایران 
باستان، شفاف سازی کنم. از میان تمام اساتیدی که با آنها معاشرت 
کردم، تنها یک نفر بود که پذیرفت به شیوه ای منظم کار مرا دنبال 
کند. ساکن پاریس نبود؛ ایتالیایی بود. این مستشرق مشهور، در گپی 
غیررسمی و دوستانه، نشانم داد که ارتباط استاد و شاگردی در ایتالیا 
بیش از فرانسه، »دیالکتیک« است. این شیوه ای بود برای تأکید بر 
فقدان تبادل میان اساتید و دانشجویان در دانشگاه های فرانسه. نام این 
اومانیست ایتالیایی آنجلو میکل پیمونتزه است. مرهون محبت های 
اویم که دست مرا گرفت، آن هم در این برهوت غیرانسانِی دانش 
عالی فرانسوی که ابتدا در سوربن حیات پیدا کرد و از آنجا به تمام 

دانشگاه های فرانسه گسترش یافت. 
هم  این  می شویم«.  پاریسی  نمی آییم،  دنیا  به  پاریسی  »ما 
جمله ای بلیغ که تقلیدی ادبی از جمله ای معروف است: »ما زن به 
دنیا نمی آییم، زن می شویم«؛ جمله ای برگرفته از جستار پرآوازه ی 
سیمون دو بووآر، »جنس دوم«. در تقلید از این جمله و نسبت 
دادنش به شهر نور و روشنایی، چنین جمله ای حاصل می شود: 
»ما پاریسی به دنیا نمی آییم، پاریسی می شویم«. بی مقدمه به ما 
می فهماند که پاریسی بودن به اصل ونسب و ریشه نیست. به بیانی 
دیگر، توصیه اش این است که باید گذشته و دلبستگی ها را به دست 
فراموشی سپرد، تا بتوان به انجمن های پاریسی پیوست، البته مشروط 

8. Centre Georges Pompidou

به این که چنین انجمن هایی خواهان شما باشند.
در حوزه ی دانش، پاریس به هیچ وجه سرزمین دموکراسی نیست. شهر فرقه ها و 
طبقات اجتماعی و محفل هاست. در رأس هرم روشنفکری اش، عالمان صاحب قدرتی 
هستند که همه چیز را به میل خود پیش می برند. به واقع، اینها گونه ای »برهمن« 
هستند که تنها علم ارزشمند را در اختیار دارند. و بعد، به قاعده ی هرم روشنفکری 
می رسیم که خاص دانشجویان است، همان ُخرده »تولیدکنندگان« علوم دانشگاهی. اما 
همین دانشجویان نیز، به وقت نیاز، و به محض اینکه گرایش سیاسی شان اندکی به سمت 

راست متمایل می شود، به برچسب »طرد شدگان« مزین می شوند.



179

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 1

انجمن »دانش ورزان«
هویت پاریسی در صورتی اطالق می شود که دیگر اعضای گروه شما را بپذیرند؛ 
درست شبیه شکل گیری هویت در فرقه ها. این فرقه ها در پایتخت فرانسه به وفور یافت 
می شوند که با انجمن روشنفکران، در رأس این رده بندی اجتماعی و فرهنگی، آغاز 
می شود. نشریه های پرمخاطبی همچون »نوول اوبسرواتور«، »لیبراسیون« یا »لوموند«، 
این روشنفکران و هم قطارانشان را به شدت رسانه ای کرده اند. همین نشریات هستند که 
فضاسازی می کنند و شیوه های درست فکرکردن را به شما می آموزند و خود را پاسدار 
ارزش های واقعی قرن می خوانند. بی تردید، در نگاه چنین نشریاتی، راه راست از مسیر 
پیروی از حزب چپ می گذرد؛ مسیری برای رسیدن به جهانی آرمانی و عاری از سنگینی 

گذشته.
در نخستین سال های زندگی در فرانسه، با استیالی تفکرات کمونیستی همراه شدم؛ 
آرمانی که در پی استقرار عدالت اجتماعی بود. در دانشگاه، گروه های دانشجویی این 
ارزش ها را دست به دست ترویج می دادند و کسانی را که از این مسیر تخطی می کردند، 
انگشت نما و برایشان حکم اجتماعی صادر می کردند. مائوئیست یا تروتسکیست بودن، 
گزینه ای بود ارزشمند که تمام درها و قلب ها را به روی شما می گشود. این نیز تصویری 

بود از گونه ای چپ فرانسوی... .
به این ترتیب پیرامونم را دانشجویاني فراگرفتند که در نشست هایي افراطي، یک صدا 
عقب ماندگان بورژوآ و  سرمایه داران خرد و کالن را محکوم می کردند. استادان دانشگاه 
نیز به خاطر وابستگی های روشنفکری شان از تیررس مصون نمي ماندند. در یک سو، 
طرفداران مکتب های اصالح طلب و ترقی خواه بودند که در حوزه علوم انسانی، کسانی 
چون روالن بارت، تزوتان تودوروف، ژاک الکان، ژرار ژنت، ژولیا کریستوا یا رومن یاکوبسن 
را اندیشمندان خود می خواندند؛ سوي دیگر، گروه گذشته گراها، دنباله روها یا مرتجعین 
قرار داشتند؛ همان ها که به تاریخ ادبیات می پردازند و روی زندگی نامه نام های بزرگ 

گذشته تامل می کنند.  
در میان تمام اینها، جهان سوم موضوع بحث هایی است که هیچ گاه پایان پذیر نبود. 
دوستان چپ گرایم، همگی با شور و شوق خود را وقف آمد وشدهای فرهنگی مشخص 
کرده بودند. پرتره فیدل کاسترو و چه گوآرا باالی قفسه های کتابخانه هایشان جای داشت. 
آهنگ هایي که گوش مي دادند، آهنگ های خواننده متعهد آرژانتینی، آتاهوآلپا9،  و 
خواننده انقالبي کوبا، کارلوس پوابال10، بود؛  و البته گروه شیلیایی کیالپییون11 که اعضاي 

آن به فرانسه، پناهگاه محکومان سیاسی، پناهنده شده بودند.
 کتاب مقدس شان، »دوزخیان روی زمین«12 بود؛ کتاب نمادین و مرجع جنگ های 
آزادی خواهي اثر فرانتس فانون. چه شب هاي درازي که با آنها براي ساختن دوباره دنیا 
سپري نکردم. تا این که یک روز، دور میز رستوران دانشگاه، مرتکب اشتباهی خطیر شدم 

9. Atahualpa Yupanqui
10. Carlos Puebla
11. Quilapayun
12. Les Damnés de la terre

و این سوال را از آنها کردم که آیا بین عقاید مترقي شان و اینکه بین 
دوستانشان، حتی یک شهروند عرب یا شهروندي از آسیای شرقی 
یا آمریکای التین نیست، هیچ منافاتي نمي بینند. اعتراف کردم که 
به نظر من، تعهدشان انگار از چارچوب کتابخانه ها و سینماتک ها 
و نشریات به اصطالح پیشرو فراتر نمي رود. این اظهارنظر، فریادها 
و تعجب هایی خشمگینانه در پي داشت. حالي ام کردند که کار 
خطرناکی کرده ام و دادگاه و محاکمه راه انداخته ام. اما پاسخی براي 
سوالم دریافت نکردم و باید به این پیام هشدارآمیز رفقاي شاکی و 

خشمگین بسنده می کردم.
در حوزه مطالعاتي ام، ادبیات، نیز خود را در موقعیتی بس دشوار 
می دیدم؛ تو گویي آدمي سرگردان بودم که شاهراهي را نشانش 
مي دهند که به هزار بن بست ختم مي شود. در مقام شهروندی آگاه 
نسبت به فرانسه ی مدرني که درهایي گشوده رو به دنیا داشت، باید 
مسیری را در پیش می گرفتم که با نور مکتبي برگزیده روشن شده 
بود؛  و این مکتب همان مکتب »فرمالیسم« بود که در نخستین 
دهه  های قرن بیستم در روسیه پاگرفته  بود. چاره ی دیگري نبود. 
انقالب ایده ها باید مسیرش را به این شکل دنبال می کرد تا در 

حافظه ها ماندگار شود.
فرمالیسم،  مکتبي فکری است که به ویژه مرا و افکارم را غرق در 
آشفتگی کرد؛ ناامیدي محض از یادگرفتن، از فهمیدن، از سیراب شدن 
از دانشی که تا این حد ولع آن را داشتم. به جای دست یافتن به 
خوراک روشنفکری مغذی که یاري ام کند تا جای خود را در جهان 
پیدا کند، خودم را در سلول یک محکوم، محبوس مي دیدم؛ محکوم 
به غل وزنجیر علوم جدید، از جمله  »ساختارگرایی« که در برابر محتوا، 
برتري را به فرم مي دهد. نام آن جزم گرایي جدیدي که بر همه اذهان 
استیال داشت، »نقد نو« بود. اساتید آن همگي از اکول نرمال سوپریور، 
مدرسه مطالعات عالی13، مرکز ملی پژوهش های علمی14 یا مدرسه 
مطالعات عالی علوم اجتماعی15 می آمدند؛ مراکزي که شاه نشین 

)المپ( آموزش و پرورش فرانسوی هستند.

پرسش هاي مداِم بي پاسخ
تمام این اذهان بزرگ در آزمایشگاه های بُریده از دنیا، به پختگی 
رسیده بودند. در این آزمایشگاه ها، افکار و اندیشه ها به زور آزمایش در

13. Ecole pratique des hautes études
14. Centre national de la recherche scientifique
15. Ecole des hautes études en sciences sociales 
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شناخت  طریق  از  نه  می گیرند،  شکل  سربسته  بوته های   
بي واسطه ي هستی و وجود. به ویژه شعر، همچون وضعیتي که در 
ایران داشت، دیگر حکایت از انسان و جهانی نداشت که به هم 
می نگریستند و سعی در هم سخني داشتند. شعر این استادان و 
بزرگان که دغدغه اي جز فرم و ساختار نداشت، صرفاً خودش را روایت 
مي کرد؛ همچون نارسیسی خودشیفته که با نگریستن در زیبایی های 
خویش، برای همیشه، خود را به نابودي مي کشاند؛ یا خود را کارگری 
مي دیدم با لباس کار، که دیوانه وار در گوشه ي عزلت کارگاهش، به 
نظاره ي ابزار کارش نشسته است، بي آن که هرگز برود جایی که 
زمین هایي براي آبادشدن، پي هایي براي ریختن و ساختمان هایي 

براي ساخته شدن انتظارش را مي کشند.
این اندیشه ي نوین که قصد دارد »انتقادي« نیز باشد، بی وقفه 
خود را سؤال پیچ می کند، بی آنکه هرگز پاسخی داشته باشد براي آن 
آدمي که در دام سؤاالتی که همیشه در پی او هستند، گرفتار آمده 
است. این شیوه ي بودن یا )نا(اندیشیدن، در »آرایه ها«16 اثر مرجع 
ژرار ژنت، به تصویر در می آید. در این کتاب، نویسنده با روشی بسیار 

سخت درباره ي »گفتمان«17 و »داستان«18 اندیشه ورزي مي کند. 
استادی از نسل »ترقی خواهان« که زین پس مسیر را در حوزه ي 
علوم انسانی نشان می دهد. به زعم او، در هر کتابي، معنای نشانه ها و 
تصاویری که نویسنده را درگیر خود می کند، قابل چشم پوشی است، 
همچنان که مسیر زندگی خود نویسنده. تنها مورِد حائز اهمیت، 
چارچوب و شیرازه است؛ مثل این می ماند که از فرد، فقط اسکلتش 
را نگه داریم و نگاهي از سر اغماض به گوشت، ماهیچه ها، اعصاب و 

عملکرد دستگاه بدن او داشته باشیم.
در این مسیر، روایت هاي اساسِي تاریخ بشر که حکم تاروپود 
مي شوند،  فراموشی سپرده  به دست  دارند،  را  انساني  ماجراهای 
همچنان که تمام اساطیر آفرینش جهان و انسان، اسطوره ها، افسانه ها، 
حکایت هایي که انتقال دهنده ی دانش بنیادین هستند. این پیروان 
ایدئولوژي جدید، این آدم هاي به اصطالح »ترقي خواه«، به جای اینکه 

اینها را در فرمي جدید بریزند و جان دوباره اي به شان 
ببخشند، تحت لواي اساتید جدیدي چون ژرار ژنت، تالش 
بسیار می کنند تا در متن، جایگاه روایت، دیالوگ و راوي را بر اساس 

اینکه در داستان یا خارج از داستان جای دارد، تعیین کنند. 

16. Figures
17. Discours
18. Discours

کاري بسیار مغلق که برچسب های فهرست گونه اش به این ترتیب است: راوی 
است21  داستان  شخصیت های  از  خود  که  راوی اي  درون داستانی20،  برون داستان19، 
و داستانی دیگر نقل می کند، راوی اي که درون داستان است و داستان خود را نقل 
می کند22... هدف این است: انساني بُریده از متن. در هیچ یک از اشکال نقد ادبي نباید 
هیچ نشاني از انسان وجود پدیدار شود. و آنچه من کشف مي کردم، چیزی نبود جز شروع 
آشنایی با این ازدست دادگي معنا که در اندیشه ی جامعه نخبگان جوانه زده بود، چرا که 

در نگاه آنان، مدرنیته از مسیر انکار اصل و نسب و ریشه می گذشت.
این جا بود که کارهای اصحاب رساله )اصطالحي که امروز دانشجوی دکترا جایگزین 
آن شده  است( روی ادبیات کالسیک فارسی را کشف کردم. در این رساله ها، پژوهشگر از 
جایگاه راوی به عنوان »درون گرا«23 )که در داستان نقش دارد( یا »برون گرا«24 )خارج از 
داستان قرار دارد( پرده برمی دارد. چنین کاری بدون هیچ نقد و توضیحی کفایت می کرد. 
پس دیگر قرن ها انتقال دانش مخصوص یک منطقه جغرافیایی، یک عرض جغرافیایی، 
جنبش های فکری، قوانین زیبایی شناختي که خلق اثر را تحت تأثیر قرار داده اند، یا علم 
عروض و قافیه، چه اهمیتی داشت. پژوهش روي فرم صورت مي گرفت و دیگر چه 
اهمیتی داشت تسلط ناچیز دانشجو به زبان فارسی، همو که به  ایران سفر نکرده و از 
تاریخ این کشور هیچ نمی داند. در اینجا متن است که متأثر از قدرت نافذ نظریه پردازي 
فرانسوي، محرک شماری از بندبازی های ساختاری و زبانی است؛ و این نظریه پرداز همان 
صاحب نظر در »بوطیقا«ی ملهم از ساختارگرایی است که نشانه ي آن، گونه اي »گسست 
روشنفکرِی« الزاماً ترقی خواه، با هر آن چیزي است که پیش از این در زمینه ی شناخت 
و معرفت وجود داشته است. نام های بزرگ، پیشروان دنیای معاصر، کسانی چون روالن 
بارت، ژاک الکان، میشل فوکو یا لویی آلتوسر، وثیقه ی الزم برای این روش نقد را در 

اختیار گذاشتند.
نخستین تجربه ی دانشگاهی ام بی رحمانه و دردناک بود. دانشگاه سوربن، این معبد 
و قبله گاه علم و دانش جهانی، غافلگیری های بدی برایم کنار گذاشته بود. سال ها باید به 
آنجا رفت وآمد می کردم تا سطح نیرنگ و تزویري که در آن خانه داشت را درک کنم. 
تمام هنر این نهادهای آموزشِی معتبر و باشکوه در این نهفته است که شما را به این باور 
برسانند که از شما آدم هایي خواهند ساخت روشنفکر و آگاه، چه درباره ي خودتان و چه 
هر چیز دیگر. اما نه، چنین چیزي نیست. هنوز هم این جمله ی دانشجوی دختری که 

خیلی هم به جمله اش می بالید،  به خاطر دارم:
 »چیز خوبی که در دانشگاه هست، این است که یاد می گیریم با مفاهیم تردستی 

کنیم«. مفاهیم! پس تمام غایت آموزش و تعلیم،  همین بود.

19. Extradiégétique
20. Intradiégétique
21. Hétérodiégétique
22. Autodiégétique
23. Intradiégétique
24. Extradiégétique
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حزب چپ، الگوی اندیشیدن
فکر  این  به  گرفته ام،  فاصله  از گذشته  که کمي  روزها  این 
می کنم که آري درست است: تمام پاریس یک مفهوم است، یک 
تن،  از  گسسته  ذهني  ذهن،  بی چون وچرای  فرمانروایِی  انتزاع؛ 
قاعده ی تازه نوشته ي مطلِق هر دانشی. اینجاست که در نقطه ی 
مقابل دانش های ریشه دار، انتقال شناخت و حتی مفهوم میراث قرار 

مي گیریم. 
و  چپ گرا  روزنامه های  به مدد  فرانسوی،  بزرگ  روشنفکران 
ضامن  که  عالی،  آموزش  تصمیم گیرندگان  و  ناشران  همین طور 
شهرت و همچنین سودآوري تولیداتشان  هستند، به شدت وجهه اي 
رسانه ای پیدا کرده اند. دانشجوی بیچاره اي که به جست وجوی دانش 
و مدرک )دو هدفي که الزاماً با هم سازگار نیستند( برآمده،  اگر واقعاً 
خواهان این باشد که در این جنبش روشنگري قرن که گذشته را 
حقیر مي شمارد، نامي از خود به جاي بگذارد، چاره ای جز تن دادن به 
این قاعده و کاربست دستورالعمل های این اندیشمندان بزرگ ندارد. 
باید بدرود گفت با میراث فرانسوی عصر روشنگری؛ باید بدرود گفت 
با سنت ادبی بزرگ فرانسه که حاصل مکاتب رمانتیک و سمبولیستي 
است که به جهان روشنی عرضه داشته اند. روشنفکری فرانسوی،  
با طنین جنبش های بزرگ آزادی  بخش مردمی که تحت رهبری 
استالین و مائو زاده شدند، خود را از چنگال گذشته رهانید. اما آناني 
نیز که از دانش جدید روي برگرداندند یا از آن منحرف شدند، مورد 
حمله قرار گرفتند، تو گویي از دین خارج شده اند و باید داغ ننگ 
»مرتجع، فاشیست، کهن گرا یا تاریک اندیش« بر پیشاني شان بنشیند.

و اما من، این دانشجوی خارجی تشنه ی دانش، خود را در 
ورطه ي این گردابی مي دیدم که با تفکري جزم اندیش و تعمقي 
بي معنا و تو خالی و جهل آفرین به حرکت درمی آمد و همچون ابری 
سیاه و تاریک بر فراز آسمان شهر متکبِر نور و روشنایی گسترانیده 
مي شد. اینک آن شهری که چشم وچراغ غرب بود، عالئمي از رخوت 
و انحطاط قدرت فرهنگی نشان مي داد. بعدها بود که خط و خطوط 
این عالئم را زیر نور زمخت خبرهای خشن و وحشیانه مشاهده کردم، 
که ثمره اش همان »نزاع تمدن ها«یي بود که من نیز از تماشاگران 
نزدیک آن بودم. واضح بود قوم متعصبی که از جاهای دیگر آمده 
بودند نابودی غرب را می خواستند؛ و در گام نخست نیز، هدف شان 
فرانسه بود، آن هم به خاطر روح نافرمان و سرکشي که نسبت به 
به  نسبت  فرهنگي که مسامحه اي  به خاطر  و  داشت  جزم گرایي 

جزم اندیشي نداشت.

گریزی به گذشته
در تهران، شمال شهر و جنوب شهر داریم. صعود طبقات اجتماعی همگام است با 
شیبي باال رونده که از محله های پرجمعیت  جنوب شهر به سمت محله های مرفه نشین 
شمال شهر حرکت مي کند. جنوب شهر، پرپیچ وخم، آشفته، آلوده، درهم وبرهم و 
دست و پاگیر است. شمال شهر پشت به نخستین تپه های رشته کوه البرز دارد، دلباز 
است و آزاد و با هوای تازه. تصویري که یک تهرانی از یک شهر بزرگ در ذهن دارد این 
است که به هنگام بارش  شدید، باران روی آسفالت محله های شمال شهر می لغزد تا تمام 
گردوغبار و آلودگي ها را بشوید و به سمت جنوب شهر ببرد. شمال شهر رو به کوه است 
و ملک های اعیاني، مکان های آرامش و آسایش و ییالق. داشتن یک نشانی در شمال به 

معنای فرادست بودن نسبت به مردم سخت کوش و پرکار پایتخت است.
دروازه ی  مابین  پاریس،  شمال  است.  دیگری  گونه ی  به  وضع  اما  پاریس  در 
»الشاپل«25 و دروازه ی »سنت اوئن«26، محله های عامه نشین موسوم به »چند قومیتی« 
را در برمی گیرد. محله های اعیان نشین بیشتر در غرب پایتخت هستند. بعد، نوبت به 
معماری شهری می رسد. معماری بسیار استثنایی پایتخت، اثر هنری معماری بزرگ 
به نام بارون هوسمان است که با نبوغ فوق العاده اش این شهر عجیب و خارق العاده ای را 
که پاریس امروز است، بنا نهاد. این شهر، با آن بلندی همگون ساختمان ها، با آن پهنای 
درهای کالسکه رو، با آن نظم آگاهانه ی پارک ها و بوستان ها، با آن هارمونی جزئی نگر رنگ 
خاکستری بناها و رنگ فلزی پشت بام ها، با آن جدیت و معنای توازن، هارمونی و درستی 

که ویژگی بارز ذهن و روح فرانسوی است، خود گویای همه چیز است.
 و سپس این نشانه های باشکوه هستند که همچون پرچم هایی در مرکز میدان های 
مشهور برافراشته شده اند: تندیس میدان انقالب )رپوبلیک(، مجسمه ی میدان باستیی، 

ستون واندوم، طاق نصرت، کلیسای جامع نوتردام، کلیسای سکره کور ...

جغرافیایی از ظرافت و جدیت
یک وجب از این پایتخِت اشباع شده از بناهای افسونگر و باشکوه، خالی نمی ماند. 
خود را با مردمی سازنده و صاحب افکار واال مواجه دیدم. مردمی با اندیشه ی پیچیده 
و زبانی بسیار ظریف. برای برقراری ارتباط کالمی با چنین مردمی باید زیاد خوانده و 
مطالعه کرده باشی. می بایست در هماوردی های کالمی آبدیده شده باشی، چرا که در 
این مبارزه، فرهنگ های بعضی ها به نبردی سخت با فرهنگ های دیگران فرا خوانده 
می شود. در این تبادل کالم ها، مکاتب هنری و فکری چون کالسیسیسم، آکادمیسم 
و سمبولیسم، بر فراز واژگان و شرکت کنندگان رژه می رفتند و جایی برای غفلت و 
ناشی گری باقی نمی گذاشتند. این تبادل کالمی، سخت و خشن بود و به همان اندازه، 
ظریف و دقیق. و مِن دانشجوی ایرانی نیز چاره ای نداشتم جز این که در حد و اندازه های 

چنین شاهکارهایی در حوزه ی تخیل و تفکر باشم.

25. La Chapelle
26. Saint-Ouen
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در مواجهه با شکوه و عظمت ساختمان ها و خیابان های پاریس، چقدر خودم را دور 
می دیدم از معماری بی دروپیکر تهران، از خانه های اعیانی یا معمولی ای که بی هیچ قانونی 
و هیچ منطق تعریف شده ای در این شهر پراکنده شده اند، و از ساختمان های استیجاری 

که رودرروی زمین های بایر، یا گاه رودرروی زمین های تخلیه ی زباله بنا شده اند.
قدم زنان در فضای این دکورهای شکوهمند پایتخت فرانسه که بر مبنای اصول 
مبتنی بر عقل و سلیقه سازمان یافته بودند، باید ضمن نظم بخشی به ایده هایم، خود را 

شایسته ی این مکان زندگی جدید نشان می دادم.
شوک دیگر، قالب دیگر روشنفکری بود. ورودم به فرانسه همزمان شده بود با موج 
ادبی گسترده ای به نام »رمان نو«. ورودم به این خاکی که روشنفکران خارجی آن را به 
سبب غنا و سخاوت فرهنگی اش، تقدیس کرده بودند، بی شک به سد عظیم عدم درک 
متقابل برخورد می کرد. با مطالعه ی کتاب ژرار ژنت، خود را ناگزیر به خواندن آثار رمان 
نو می دیدم.  »نو بودن« به هر قیمتی، این هنجاری بود که باید دنبال می شد. اساتید 
و دوستان هم کالسی ام مرا به خواندن نوشته های آلن رب گریه، ناتالی ساروت یا ژرژ 
پرک دعوت می کردند، که در نثرشان، کمر به حذف هرگونه پیرنگ، روانشناسی یا 
حتی شخصیت بسته بودند! داستان، بی داستان. روایت، بی  رویداد. فهرستی از اشیاء و 
دکور کفایت می کرد. این بود مسیر »رمان نو« که همچون ساختارگرایی، که چه روزها 
و شب های بی پایانی، برایم فقط بی حوصلگی و خستگی به همراه آورد. مد جدید ادبیات، 
عبارت بود از »فروپاشاندن کدها«. نویسنده ی رمان نو نمی بایست داستان تعریف می کرد، 
بلکه باید مدام، درباره ی صیرورت روایتش و جایگاهی که خودش در رمان داشت، »برای 

خودش طرح پرسش می کرد«. هنر تام پس روی.
این گونه بود که یاد می گرفتم چطور در سرزمینی که بیش از پیش برایم ناشناخته 
می شد، با تنهایی کنار بیایم و کارهایم را پیش ببرم. در سراب های دانش و معرفت 

سرگردان پرسه می زدم.
راه  ادامه دهندگان  بودند  اینان  فرانسه؟ پس  ادبی  ادامه ی سنت کبیر  بود  این 
رمان نویس های بزرگ که ادبیات دنیا را متأثر کردند؟ آری، این بود آنچه بر سر اَخالف 
هکتور ملو، الکنتس دو سگور، ویکتور هوگو، پل فِوال یا الکساندر دوما آمد. پس از 
»بی خانمان«27، »مسافرخانه ی فرشته ی نگهبان«28، ژنرال دوراکین، ژان وال ژان، شوالیه 

الگاردر، سه تفنگدار یا »ملکه مارگو«29.
 یعنی تمام این آثاری که سراسر کودکی ، نوجوانی  و جوانی ام را آکنده از شور و 
خوشبختی کرده بودند، اینک شاهد احتضارخانه های معنا و خیال پردازی ای بودم که نام 

»تغییرات«30، »عصر بدگمانی«31، »چیزها«32 و ... را بر آنها نهاده بودند. 

27. Sans famille
28. L’auberge de l’ange gardien
29. La Reine Margot
30. Modifications
31. L’Ere du soupçon
32. Les Choses

فقدان داستان و فقر کالمی، عاملی بود که غنا و گستره ی کالم 
خاطره انگیز و افسونگر معانی و دانش را از تخت به زیر می افکند. بعدها 
بود که با واژه ای آشنا شدم که به تنهایی چنین موقعیتی را در خود 

خالصه می کند: »نیهیلیسم«33.
 دیروز، در خاک پارس، من پیرو قاعده  ی بی چون و چرای 
تقلید از بزرگان و دانش اندوزی بودم. نامش نخبگی است. امروز، در 
خاک فرانسه، دیگر جزم اندیشی های اندیشمندان معمایی، جایگزین 

قاعده ای هزارساله می شود که با آن از نزدیک آشنا بودم.
بار دیگر به حال خود رها شدم. دیگر کمترین اثری از شأن 
استاد و شاگردی در میان نبود. یا عبارتی دیگر، هیچ اعمال قدرتی 
در زمینه ی شناخت انسان به میانجی گری هنرها صورت نمی گرفت. 
اساتید جدید من، تنها و تنها دالالن »پوچی« بودند که بی پایان، 
درباره ی فرم ها و ساختارها سخن سرایی می کردند. فرم می بایست 

برای خود فرم مورد مطالعه قرار می گرفت و نه هیچ چیز دیگر.
پس در این شهر مغرور، در این قبله گاه علم جهانی، گام هایم به 
کدام سو باید می رفتند؟ وقتی برای تمدید کارت اقامت، به سالن های 
فرمانداری پلیس در »ایل دو ال سیته«34 مراجعه می کردم، وقتی در 
پیاده روهای کنار کاخ دادگستری پرسه می زدم، خود را در قامت 
می کردم؛  احساس  بی روح  و  بی نام ونشان  بی حق وحقوق،  آدمی 
دانشجوی دکترایی که در راه های پیچ درپیچ پایتخت گم شده  است 

و راه گریزی ندارد.
دادم.  کاری  همه  به  تن  معاش،  امرار  برای  گذشت.  سال ها 
شغل های نخست، شغل های فرودستی در مقیاس اجتماعی بود؛ به 

کارهای ناچیز رو می آوردم؛ کارت های تبلیغاتی پخش می کردم.
دکترا  مدرک  این که  از  فارغ  فرانسوی،  دانشجوی  زندگی 
است  بی پیرایه  و  ساده  باشد،  نداشته  یا  باشد  داشته  دست  در 
مختص  بزرگ  مدارس  کوچک«.  »شغل های  با  هماهنگ  و 
طبقات اجتماعی مرفه هستند؛ همان طبقاتی که آینده ی شغلی 

تأکید  خدا،  وجود  عدم  تأیید  و  بی خدایی  آمدن  با  که  فکری  مکتب   .33
بر لزوم نفی هر نوعی از آفرینش دارد. با این تعریف این جنبش در زمره 
نباشد همه چیز  نظرات داستایوفسکی قرار می گیرد که می گوید »اگر خدا 
از  غربی،  اندیشمندان  برخی  گفته ی  به  قرن«  »بیماری  این  است«.  مجاز 
اندیشمند  باکونین،  نظر  از  می سازد.  فردی«  »پادشاه  یک  موجودی  هر 
آنارشیست، »شور و اشتیاق ویران ساختن همچون شور و اشتیاق آفرینش 
است«. عقیده ای که نویسندگان و هنرمندان معاصر آن را از سر گرفته اند و 

در نیهیلیسم شکلی از روشن بینی می بینند.
34. IL de la Cité
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فرزندانشان را تضمین می کنند. اما شاگردانی که مسیر دانشگاهی 
در  به ویژه  که،  می روند  راه هایی  به  سمت  می گیرند،  پیش  را 
نیست. برای شان  پیشرفت چندانی  امکان  انسانی،  علوم  حوزه ی 

نظم فرهنگی نوین جهانی
در این اثنا، مرکز دنیا از پاریس به نیویورک منتقل شد. همان 
عمو سامی که از او گریخته بودم و در کشورم همه جا حی وحاضر و 
قادر مطلق بود، اینک در سرزمین مولیر35 به عنوان الگوی تمدن 
دوباره پدیدار شده بود. فرانسه جایگاه خود را به عنوان الگوی فرهنگی 
از دست می داد. داشت به هویتش و به »مشخصه ی فرهنگی« اش، به 
نفع کاالمحوری جهانی و »جهانی شدن« چوب حراج می زد. واقعیت 
این بود که در ُشُرف »آمریکایی شدن« قرار داشت. این آمریکاگرایِی 
اذهان و سبک  زندگی تا آن حد بود که روشنفکران و هنرمندان، 
بی آنکه خم به ابرو بیاورند، و چه بسا با شور و شوق، مهر تأییدی بر این 
نظم نوین لیبرال می زنند. زبان انگلیسی سرزمین فرانسه را به تسخیر 
درمی آورد و فرانسوی هایی که از »پایه« یا از اعضای جامعه ی نخبگان 

35. Molière

فرهنگی بودند، بی هیچ  خویشتنداری و مالحظه ای، واژه های انگلیسی و آمریکایی را 
در نوشتار و گفتار هر روزه شان تزریق می کردند. و خوانندگان فرانسوی که در پالتوی 
برنامه های پرمخاطب عامه پسند  به انگلیسی آواز می خواندند، زیر نور خیره کننده ی 

پروژکتورهای جشن ها، مضحکانه این ازخودبیگانگی را به نمایش می گذاشتند.
سال ها گذشت. امروز در سپیده دم قرن بیست و یکم، در شهر نور و روشنایی، 
روشنفکرانی که این روزها بیدار شده اند، در مورد آینده ی کشورشان از خود سؤال 

می کنند. آیا فرانسه همچنان خواهد توانست بزرگ و باشکوه بماند؟
در این آغازین سال های قرن، هرگز تا به این حد در رسانه ها درباره ی »هویت 
از  بی حدوحصر  ستایش  از  پس  مطبوعات،  بود.  نشده  مطرح  پرسش  فرانسوی« 
»چندفرهنگی گرایی«، اینک، از رهگذر تیترهایی همچون »جمهوری چیست؟ الئیسیته 
چیست؟ چگونه می توان فرانسوی بود؟«، درباره ی مسأله ی هویتی سؤاالتی مطرح 
می کنند. نظریه های داعیه دارِ این که فرهنگ، فقط فرهنگ جهانی، و یا به قول آخرین 
رئیس جمهور منتخب فرانسه، »فرهنگ فرانسوی وجود ندارد«، واکنش های بسیاری 
برانگیختند. واقعیت این است که طی چندین دهه، تنوع فرهنگی و پاک کردن نشانه  های 
هویتی مد بود. بر اساس برخی نظریه های »مدرنیستی«، برکندن از ریشه و اصل ونسب، 
یعنی مشارکت در یک مجموعه ی بزرگ فرهنگ جهانی. بر اساس چنین نظریه ای، تمام 
فرهنگ ها با هم برابرند. و از این به بعد، در نگاه برخی مطبوعاِت مشهور به »خوش اندیش«، 
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روشنفکرانی که داعیه ی میراث فرهنگ فرانسوی دارند، »نومرتجع« لقب می گیرند.
یک طرف پاریس بود و یک طرف شهرستان ها. ماجراجویی دیگری که به 
گونه ای دیگر سازنده بود. از هیچ فرصتی برای بازدید از شهرستان  ها فروگذار نکردم. 
قانوناً فرانسوی بودم، و آن گونه که باید، با جامعه ی فرانسوی و با ارزش های آن 
ادغام شده بودم. از روزی که سفرهای متعدد به مناطق مختلف فرانسه کردم، 
این ارزش ها  واضح تر به چشم می آمدند. از »بروتانی«36 تا » آلزاس«37 )شرق تا 
غرب(، از» فالندر«38 تا »پیی باسک«39 )از شمال تا جنوب(، از کناره های رود »لوآر« 
و رود »راین«، تا کناره های رود »گارون« یا »موز«، من این کشور هزارچهره  را 
گشتم. سرزمینی هزارآوا که البته روحش، هرجا که باشیم، بازتاب دهنده ی آسایش 
و آرامش همیشگی است. انسانیت در چهارگوشه ی این کشور حضور دارد. از 
روستاهایی بسیار دورافتاده گذر کردم، در مسیر رودهای بسیار قدم زدم و با شماری 
از کانال های آب همراه شدم؛ تاکستان ها و تپه های کوچک و بزرگ را درنوردیدم. 
درهای کلیساهای خالی و متروک را گشودم تا مسحور و شیفته ی شاهکارهای هنر 
گوتیک و رومی شوم؛ سری به بازارچه های محلِی روستاها زدم، لَختی در مزارع 
دشت ها و کوهپایه ها درنگ کردم. در پایان این همه پرسه زنی و گشت و گذار فهمیدم 
روح فرانسوی، به رغم هزارچهره بودنش، چطور بر اساس میراث انسانی اش، یکه و 
یگانه باقی مانده است. اینگونه بود که برایم روشن شد که پاریس فقط یک صحنه  ی 
نمایش است،  فقط یک نماست، و این که روح فرانسوی ای که دنیا را به تسخیر خود 
در آورده است، از شهرستان ها می آید. پاریس موجودی ساختگی ست روی شانه ی 

شهرستان ها، همچون کوتوله ای که روی شانه های یک غول شکلک در می آورد.
امروزه، با زدودن همیشگِی این تصویر گل و بلبل از شهرت پاریس، خودم 
را در میان ملتی می بینم که به نظر می رسد با صدایی محکم از نخبگان خود 
می خواهند که در برابر جهانیان، به میراث ملت فرانسه احترام بگذارند و چنین 
میراثی را پاس بدارند. من نیز، از این  پس، با این نوای جمعی روح بخشی که هر روز 
گسترده تر و گسترده تر می شود، همنوا می شوم. در این هنوایی جمعی، اگر صدایی 
نیز از سرزمین پارس شنیده شود، سربار نخواهد بود برای آوردن نوری که از جایی 
دیگر برای عظمت فرهنگ فرانسه آمده است. پیش به سوی جستن و یافتن، دور 

از پایتخت.

36. Bretagne
37. Alsace
38. Flandre
39. Pays Basque
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des provinces comme le serait un nain grimaçant installé sur les 
épaules d’un géant.

Aujourd’hui, ayant définitivement effacé de mon esprit le 
miroir aux alouettes de la notoriété parisienne, je me retrouve 
dans le peuple de France qui semble réclamer à ses élites, d’une 
voix de plus en plus ferme, le respect et la célébration de son 
patrimoine face au monde. Et j’apporte désormais ma voix à ce 
concert vivifiant qui enfle chaque jour, sans discontinuer. Dans 
un tel concert, une voix persane ne serait pas de trop pour ap-
porter un éclairage venu d’ailleurs sur la grandeur de la culture 
française. A chercher et à retrouver, loin de la capitale.

Paris, la rue saint Antoine en 1650

1. Ecole de pensée selon laquelle, avec l’avènement de l’athéisme 

et l’affirmation de la non existence de Dieu, s’imposerait la nécessité 

de négation de toute forme de « création ». En cela, ce mouvement 

s’inscrit dans le sillage du propos de F. M. Dostoïevski selon qui « Si 

Dieu n’existe pas tout est permis ». Cette « maladie du siècle », selon 

certains penseurs occidentaux, fait de tout être un « individu roi ». 

Pour Bakounine, le penseur anarchiste, « La passion pour la destruc-

tion est aussi une passion créative ». Un credo repris par des artistes 

et auteurs contemporains qui voient dans le nihilisme une forme 

de… lucidité.
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Les années passèrent. Pour assurer ma sub-
sistance j’ai pratiqué toute sorte de profession. 
Mes premières occupations furent celles du bas 
de l’échelle sociale. J’exerçais des petits métiers, 
je distribuais des prospectus. La vie de l’étudiant 
français est modeste, rythmée de « petits bou-
lots », avec ou sans diplôme de doctorat sous 
le bras. Les grandes écoles, elles, sont réservées 
aux castes supérieures. Celles qui garantissent un 
avenir professionnel pour leur progéniture. Les 
élèves ayant emprunté la voie universitaire sont, 
quant à eux, orientés vers ce que l’on appelle des 
« voies de garage ». Leur avenir demeure incertain 
et leurs diplômes pèsent peu sur le marché 
du travail. En particulier dans le domaine des 
sciences humaines. 

Le nouvel ordre culturel mondial
Entre temps, le centre du monde s’est déplacé 

de Paris à New York. L’Oncle Sam dont j’avais fui, 
chez moi, l’omniprésence et l’omnipotence, réap-
paraissait au pays de Molière comme modèle de 
civilisation. La France perdait son rang de modèle 
culturel. Elle bradait son identité, sa « spécificité 
culturelle » au profit de la marchandisation plané-
taire, de la « mondialisation ». De « l’Américanisa-
tion » en réalité. Cette américanisation des esprits 
et des modes de vie était telle que les intellectuels et 
les artistes souscrivaient sans broncher, voir même 
avec entrain, à ce nouvel ordre libéral. La langue 
anglaise occupaient le terrain et les Français, qu’ils 
soient « de base » ou membres de l’élite culturelle, 
injectaient sans mesure ni retenue des vocables an-
glo-américains dans leurs écrits ou leurs parlers de 
tous les jours. Et les chanteurs français qui chan-
taient en anglais sur le plateau d’émissions grand 
public donnaient à voir, à la lueur éclatante de pro -
jecteurs festifs, le ridicule d’une telle aliénation. 

Les années ont passé. Aujourd’hui, à l’aube du 
21e siècle, dans la Ville lumière, des intellectuels – 
éveillés ces derniers – s’interrogent sur le devenir 

de leur pays. La France saura-t-elle rester grande et prestigieuse ? 
Jamais on ne s’est autant interrogé, en ce début de siècle, à 

travers les médias, sur « l’identité française ». Après avoir prôné 
sans retenue le « multiculturalisme », la presse s’interroge dé-
sormais sur la question identitaire à travers des titres comme 
« Qu’est-ce que la République ? Qu’est-ce que la laïcité ? Com-
ment être Français ? ». Autant de réactions à des théories an-
nonçant qu’il n’est de culture autre qu’universelle et que, pour 
reprendre les mots du dernier président de la république fraîche-
ment élu, « il n’y a pas de culture française ». En effet, la mode a 
été, durant des décennies, à la culture diversifiée et au gommage 
des repères identitaires. Se délivrer de ses racines, selon certaines 
théories modernistes, revenait à participer au grand tout culturel 
planétaire. Car selon cette théorie toutes les cultures se valent. 
Et désormais, pour une certaine presse dite « bien pensante », 
les intellectuels se réclamant d’un héritage culturel français sont 
qualifiés de « néo-réacs ». 

Il y eut Paris et il y eut les provinces. Autre aventure autre-
ment édifiante. Les provinces, je n’ai manqué aucune opportu-
nité de les visiter. Français « par décret », j’avais justifié comme 
il se doit de mon assimilation à la communauté française. Et à 
ses valeurs. Des valeurs qui apparurent à mes yeux sous un jour 
plus limpide, durant les multiples parcours que j’effectuais à tra-
vers ses régions. De la Bretagne à l’Alsace, de la Flandre au Pays 
Basque, des bords de la Loire et du Rhin aux rives de la Garonne 
ou de la Meuse, j’ai visité ce pays aux visages multiples. Une 
contrée aux voix diverses mais dont l’âme se reflète cependant, 
où qu’on se trouve, sous les traits d’une même sérénité. L’huma-
nité est présente aux quatre coins de ce pays. J’en ai traversé les 
villages les plus reculés, j’ai longé nombre de rivières, j’ai côtoyé 
nombre de canaux rythmés d’écluses, j’ai parcouru des vignes, 
des coteaux et des collines, j’ai poussé les portes des églises dé-
sertes pour être subjugué par les chefs d’œuvre d’art gothique et 
roman, je me suis attardé dans les marchés dressés au cœur des 
villages, je me suis attardé dans les fermes de plaine et d’altitude. 
Au terme de tant d’errances et de pérégrinations j’ai compris à 
quel point l’esprit français, malgré ses traits multiples, demeu-
rait unique de par son héritage et son patrimoine d’humanité. 
Ainsi je découvrais que Paris n’était qu’une scène, une façade, et 
que l’esprit Français qui sut conquérir le monde lui venait de ses 
provinces. Paris n’était qu’un être maniéré juché sur les épaules 
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le symbolisme, défilaient à travers les mots et les envolées des 
intervenants ne laissant place à aucune ignorance ou maladresse. 
Les échanges étaient autant cruels que raffinés. Et moi, l’étu-
diant iranien, je me devais d’être à la hauteur de telles prouesses 
de l’imagination et de la pensée.

Je me sentais bien loin, devant cette majesté des immeubles 
et des grands avenues parisiennes, de la confusion architecturale 
de Teheran, les maisons bourgeoises ou populaires dispersées 
sans loi ni logique bien définie, les immeubles locatifs butant 
contre des terrains vagues et parfois contre des décharges.

De même que je foulais les décors illustres de la capitale 
française organisés selon les règles de la raison et du bon goût, 
de même je me devais de mettre de l’ordre dans mes idées et me 
montrer digne de mon nouvel habitat.

Autre choc, autre registre intellectuel. Ma venue en France 
a coïncidé avec l’avènement d’une vague littéraire d’ampleur, 
celle du « Nouveau roman ». Mon arrivée sur cette terre bé-
nie par les intellectuels étrangers pour sa richesse et sa géné-
rosité culturelle se heurtait décidément à de lourdes murailles 
d’incompréhension. Après la lecture du bréviaire de Gérard 
Genette je me voyais imposer celle des productions de « néo-
romanciers ». La « nouveauté » à tout prix, telle était la norme 
à suivre. Mes professeurs et mes camarades de séminaire m’in-
vitaient à la fréquentation mortifère des écrits d’Alain Rob-
be-Grillet, de Nathalie Sarraute ou de Georges Perec. Leur 
prose s’engageait à supprimer toute existence d’intrigue, de psy-
chologie et même de personnage ! Une histoire… sans histoire. 
Un récit sans événement. L’inventaire d’objets et de décors se 
suffisait. Telle était la voie du « Nouveau roman » qui me valut 
tout autant que celle du structuralisme des journées et des nuits 
interminables d’ennui profond et délétère. La nouvelle mode, 
en matière de littérature, consistait à faire « éclater les codes ». Le 
nouveau romancier se devait non pas de raconter mais de « s’in-
terroger » sans cesse sur le devenir de son récit et de sa propre 
place dans son roman. Un art consommé de la régression.

Je poursuivais ainsi mon apprentissage de la solitude et de la 
débrouille en une terre qui me devenait de plus en plus incon-
nue. J’errais à travers des mirages de savoir et de connaissance…

C’était donc cela le prolongement de la grande tradition lit-
téraire française ? C’étaient donc ceux-là les continuateurs des 
grands romanciers ayant marqué la littérature mondiale ? Voi-

ci ce qu’il en advenait des descendants d’Hector 
Malot, de la Comtesse de Ségur, de Victor Hugo 
de Paul Féval ou d’Alexandre Dumas. Après Sans 
famille, l’Auberge de l’ange gardien, le Général 
Dourakine, Jean Valjean, le Chevalier de Lagar-
dère, les Trois mousquetaires ou la Reine Margot, 
ouvrages qui avaient enchanté mon enfance, ma 
jeunesse et mon adolescence, je découvrais des 
mouroirs du sens et de l’imagination intitulés la 
Modification, l’Ere du soupçon, les Choses… 
L’absence d’histoire et l’indigence verbale 
détrônaient la richesse et la munificence de la 
parole évocatrice, magicienne celle-ci des sens et 
du savoir.

Plus tard, je me familiarisais avec un vocable 
qui à lui seul résumait une telle situation : le « ni-
hilisme »1.

Hier, en terre de Perse, je suivais la règle in-
contestable de l’imitation des maîtres et de l’en-
grangement du savoir. Cela s’appelle l’érudition. 
Aujourd’hui, en terre de France, d’autres dogmes 
de maîtres énigmatiques se sont substitués à 
l’ordre millénaire dont j’étais familier. 

Je me retrouvais encore une fois livré à moi-
même. Plus aucune trace de la moindre autori-
té. Sinon celle de n’en exercer aucune en matière 
de connaissance de l’homme par le truchement 
des arts. Mes nouveaux maîtres n’étaient ni plus 
ni moins que des spéculateurs du néant qui de-
visaient indéfiniment sur les formes et les struc-
tures. La forme devait être étudiée pour la forme 
même et pour rien d’autre.

Où donc me portaient mes pas dans cette 
cité orgueilleuse, ce temple du savoir mondial ? 
Quand je me rendais sur l’Île de la Cité, dans les 
salles de la Préfecture de police, pour renouveler 
ma carte de séjour, quand j’errais sur le trottoir 
qui borde le Palais de justice, je me sentais dans la 
peau d’un sans droit, sans repère et sans âme. Un 
thésard irrémédiablement perdu dans les voies 
tortueuses de la capitale.
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taire au dogme et pour sa culture de l’irrévérence.
Flash back. A Teheran, il y a le nord et il y a le 

sud. L’ascension sociale se fait le long d’une pente 
montante qui se dirige des quartiers populaires du 
sud vers les quartiers huppés du nord. Le sud est 
tortueux, agité, pollué, encombré. Le nord, ados-
sé aux premiers contreforts de la chaîne monta-
gneuse de l’Alborz, est dégagé, ouvert, aéré. Le 
Teheranais garde à l’esprit cette image d’une ville 
capitale où à l’heure des fortes précipitations la 
pluie glisse sur la chaussée des quartiers nord 
pour charrier vers le sud toute la poussière et 
les immondices qu’elle recueille sur son chemin. 
Le nord ouvre sur la montagne et les propriétés 
bourgeoises, les lieux de détente et de villégiature. 
Posséder une adresse dans le nord c’est se situer 
au-dessus du peuple besogneux de la capitale. 

A Paris, il en va tout autrement. La pointe 
nord de Paris, comprise entre la Porte de la Cha-
pelle et la Porte de Saint-Ouen, regroupe des 
quartiers populaires dits « multi-ethniques ». Les 
quartiers huppés, eux, se situent plutôt à l’ouest 
de la capitale. 

Et puis, il y a l’architecture. L’architecture si exceptionnelle 
de la capitale est l’œuvre d’un grand bâtisseur, le baron Hauss-
mann dont le génie enfanta cette merveille d’urbanité qu’est le 
Paris d’aujourd’hui. La cité raconte à elle seule, par la hauteur 
de ses bâtiments, la largeur de ses portes cochères, par l’agen-
cement savant de ses parcs et jardins, par cette harmonie aux 
multiples nuances de gris de la pierre des façades et du zinc de 
ses toitures, la rigueur et le sens de l’équilibre, l’harmonie et la 
rectitude qui sont le propre de l’esprit français. 

Et puis il y a ces repères glorieux dressés comme des ban-
nières au centre de places illustres : la statue de la République, le 
Génie de la Bastille, la colonne Vendôme, l’Arc de Triomphe, la 
cathédrale Notre-Dame, la basilique du Sacré-Cœur… 

Une géographie d’élégance et de rigueur
Pas un arpent de la capitale, saturée d’édifices prestigieux, ne 

demeurait inoccupé. C’est à un peuple de bâtisseurs habité par 
des esprits supérieurs que je me trouvais confronté. Un peuple 
à la pensée complexe et au langage sophistiqué. Pour dialoguer 
avec un tel peuple il fallait avoir beaucoup lu, beaucoup étudié. Il 
fallait s’être exercé aux joutes oratoires où les cultures des uns et 
des autres sont mises à rude épreuve. Lors de tels échanges, les 
écoles d’art et de pensée telles que le classicisme, l’académisme, 
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main ne doit transparaître dans toute forme de critique littéraire. 
Et ce que j’ai découvert n’était encore qu’un début de mon ini-
tiation à cette perte du sens ayant germé dans l’esprit de l’élite 
bien intentionnée pour qui la modernité passait par le reniement 
des origines.

C’est ainsi que je découvrais des travaux de thésards (le 
terme remplacé aujourd’hui par celui de « doctorant ») portant 
sur la littérature classique persane où le chercheur vous dévoi-
lait la position du narrateur considéré comme « intradiégétique » 
(impliqué dans le récit) ou « extradiégétique » (extérieur au récit). 
Une telle démarche se suffisait sans autre forme de commen-
taire. Qu’importaient alors les siècles de transmission d’un sa-
voir propre à une région, une latitude, les mouvements d’idées, 
les règles esthétiques ayant influencé la création de l’œuvre ou 
les lois de la métrique et de la prosodie. La recherche formelle se 
suffisait et qu’importait que l’étudiant maîtrise si peu le persan, 
qu’il n’ait pas voyagé dans le pays et qu’il ignore presque tout de 
son histoire. Le texte était bien là suscitant nombre d’acrobaties 
formelles et langagières effectuées sous la haute autorité d’un 
théoricien français, expert en « poétique » inspirée du structura-
lisme lui-même marqué par une « rupture intellectuelle », nécesl-
sairement progressiste, avec tout ce qui précède en termes de 
connaissance. De grands noms, pionniers du monde contem-
porain, tels que Roland Barthes, jacques Lacan, Michel Foucault 
ou Louis Althusser apportaient à la méthode toute la caution 
nécessaire.

Ma toute première expérience universitaire fut donc brutale 
et douloureuse. La Sorbonne, ce temple du savoir universel me 
réservait bien de mauvaises surprises. Il me fallut la fréquenter 
des années durant afin de réaliser le degré de duplicité qui l’ha-
bitait. Tout l’art de telles institutions prestigieuses est de vous 
laisser croire qu’ils feront de vous des individus éclairés sur tout 
et sur vous même. Il n’en est rien. Je garde toujours à l’esprit 
cette phrase d’une étudiante assez fière de sa formulation : « Ce 
qu’il y a de bien à l’université c’est qu’on y apprend à jongler 
avec des concepts ». Les concepts ! C’était donc ça le but ultime 
de l’enseignement.

La gauche comme modèle à penser
Aujourd’hui, avec le recul qui s’impose, je pense pouvoir 

affirmer que tout Paris est un concept, une abstraction. Le 

règne sans partage de l’esprit, en rupture avec les 
corps, promu règle absolue de tout savoir. Nous 
sommes là aux antipodes de savoirs enracinés, 
de transmissions de connaissance et de la notion 
même de patrimoine. 

Les grands  intellectuels français sont forte-
ment médiatisés par les journaux de gauche de 
même que par les éditeurs et les décideurs de l’en-
seignement supérieur garants de leur notoriété et 
de la rentabilité de leurs productions. Le petit étu-
diant en quête de savoir et de diplôme (les deux 
objectifs n’étant pas nécessairement compatibles) 
n’a plus qu’à se plier à la règle et à mettre en pra-
tique les manuels de ces grands esprits s’il souhaite 
vraiment s’inscrire dans la mouvance éclairée de 
son siècle qui méprise le passé. Adieu l’héritage 
français des Lumières, adieu la grande tradition 
littéraire française issue des écoles romantiques et 
symbolistes ayant éclairé le monde. Du passé l’in-
tellectuel parisien fait table rase en résonance avec 
les grands mouvements libérateurs des peuples 
nés sous Staline et sous Mao. Quant aux apostas 
et aux déviants du savoir nouveau ils sont frappés 
comme il se doit d’excommunication et marqués 
au fer rouge des étiquettes « réactionnaire, fas-
ciste, archaïque ou obscurantiste ». 

Et moi, étudiant étranger assoiffé de savoir je 
me retrouvais propulsé au cœur de ce tourbillon 
actionné par le dogme de la spéculation verbeuse, 
producteur d’ignorance, comme un nuage de té-
nèbres tendu sur le ciel de l’orgueilleuse Ville lu-
mière. Une ville qui fut phare de l’Occident et qui 
présentait déjà les symptômes d’une lassitude, une 
carence de vigueur culturelle, dont les contours 
ne m’apparurent que bien après sous la lumière 
crue d’actualités violentes, fruits de ce qu’il est 
désormais convenu de nommer un « conflit de 
civilisation » dont je devenais un spectateur rap-
proché. L’évidence était là, des peuples fanatiques 
venu d’ailleurs voulaient la mort de l’Occident, à 
commencer par la France pour son esprit réfrac-
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thèques, de leurs cinémathèques ou de leurs pra-
tiques assidues de la presse dite progressiste. Ma 
remarque souleva un tollé et des exclamations 
outrées. On me fit savoir que ma démarche était 
« dangereuse ». Que je venais de leur intenter un 
« procès d’intention ». Je n’obtins cependant au-
cune réponse à mon interrogation et je dus me 
satisfaire de cette mise en garde des camarades 
indignés.

Dans mon domaine de recherche, celui de 
la littérature, je me trouvais confronté à une si-
tuation des plus malaisées tel un égaré à qui l’on 
montre une prétendue voie royale ramifiée en 
mille impasses. Je me devais, en citoyen averti 
d’une France moderne et ouverte sur le monde, 
d’emprunter une telle voie placée sous l’éclairage 
d’une méthodes recommandée entre toutes, celle 
du « formalisme » née en Russie durant les toutes 
premières décennies du 20ème siècle. Il ne pouvait 
en être autrement. La révolution des idées devait 
suivre son cours de la sorte afin de s’inscrire dura-
blement dans les mentalités.

Il est une école de pensée, en particulier, dont 
la fréquentation me plongea dans le plus parfait 
désarroi. Désespoir d’apprendre, de comprendre, 
de m’enrichir d’un savoir tant convoité. En lieu et 
place d’une nourriture intellectuelle substantielle 
qui aide l’homme à se placer dans le monde je me 
retrouvais confiné dans la cellule d’un condamné. 
Condamné au carcan des sciences nouvelles dont 
le « Structuralisme », privilégiant la forme au dé-
triment du contenu. La « Nouvelle critique », tel 
était le nom du dogme nouveau qui s’imposait à 
tous les esprits. Les maîtres venaient de l’École 
normale supérieure, de l’École pratique des 
hautes études, du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ou de l’École des hautes 
études en sciences sociales  (EHESS). Olympes 
de l’enseignement et de la recherche à la française.

Interrogation permanente et sans issue
Tous ces grands esprits avaient mûri dans des laboratoires 

coupés du monde où la pensée se forme à force d’expériences 
en vases clos et non à travers une connaissance directe de l’exis-
tence. La poésie, en particulier, ne racontait plus, comme en 
Iran, l’univers et l’homme qui se regardent et tentent de se par-
ler. Leur poésie, à ces maîtres obsédés de forme et de structure, 
se racontait elle-même. De même qu’un Narcisse éperdu de 
lui-même se perd en contemplations solitaires dans ses propres 
traits, indéfiniment. Ou bien j’imaginais un ouvrier vêtu de son 
bleu de travail contempler éperdument ses outils, reclus dans 
son atelier, sans jamais se rendre sur le chantier où l’attendent 
des terres à défricher, des fondations à creuser et des monu-
ments à bâtir. 

La nouvelle pensée qui se veut « critique » n’a de cesse de 
« s’interroger » sans jamais apporter de réponse à l’homme en 
proie à des interrogations qui le suivent de toute éternité. Cette 
façon d’être et de (ne pas) penser trouve une illustration dans 
« Figures », ouvrage de référence de Gérard Genette où l’auteur 
spécule dans un style abscons sur les modalités du « discours » 
et du « récit ». Un maître de la génération « progressiste » qui 
montre désormais le chemin en matière de sciences humaines. 
Pour lui, dans un livre, le sens des symboles et des images qui 
occupe l’auteur est tenu pour négligeable de même que le propre 
parcours de l’écrivain. Seule compte la charpente. Comme si de 
l’individu on ne retenait que le squelette tandis que la chair, les 
muscles, les nerfs, l’action suscitée par la machinerie du corps 
comptaient comme monnaies négligeables. 

Oubliés les récits fondamentaux de l’histoire qui ont ser-
vis de trame à l’aventure humaine, oubliés les cosmogonies, 
les mythes, les légendes, les fables pour ce qu’ils véhiculent de 
savoir essentiel. Au lieu de continuer à les faire vivre sous des 
formes nouvelle les tenants de la nouvelle idéologie dite « pro-
gressiste » vont s’acharner, sous la bannière de nouveaux maîtres 
come Gérard Genette, de déterminer la place, dans un texte, de 
la narration, du dialogue, de celui ou de celle qui raconte, selon 
sa place dans ou en dehors du récit. Un travail alambiqué d’in-
ventaire sous des étiquettes ayant pour nom : hétérodiégétique, 
homodiégétique, autodiégétique, extradiégétique, intradiégé-
tique…

L’homme coupé du texte, voici le but à atteindre. Rien d’hu-
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ces publications cultes que sont Le Nouvel observateur, Libé-
ration ou Le Monde. Ce sont elles qui donnent le ton, qui vous 
apprennent les bonnes manières de réfléchir, qui se portent ga-
rantes des vraies valeurs du siècle. La voie à suivre, pour tous ces 
journaux, demeure indubitablement à gauche. A gauche toute 
pour un monde idéal débarrassé des pesanteurs du passé. 

Durant mes premières années vécues en France j’ai assisté à 
l’hégémonie de la croyance communiste. Celle qui distribuait les 
bons points à tous les étages. A l’université, les cohortes d’étu-
diants relayaient de telles valeurs tout en désignant les esprits 

déviants à la vindicte populaire. Être maoïste ou 
trotskiste constituait une option valorisante et 
vous ouvrait les portes et les cœurs. Illustration 
d’une certaine gauche « à la française »…

Je me retrouvais alors entouré d’un groupe 
d’étudiants adeptes de réunions compulsives où 
l’on dénonçait en chœur les tares bourgeoises, le 
« petit capital » et le « grand capital ». Les profes-
seurs d’université étaient également « fichés » par 
les beaux esprits pour leurs appartenances intel-
lectuelles. Il y avait, d’une part, les tenants d’écoles 
progressistes qui, pour les sciences humaines, se 
réclamaient de maîtres à penser tels que Roland 
Barthes, Tzvetan Todorov, Jacques Lacan, Gé-
rard Genette, Julia Kristeva ou Roman Jakobson. 
En face se trouvait le bloc passéiste, conformiste 
ou réactionnaire. Le parti de ceux qui pratiquent 
l’histoire littéraire et qui s’attardent sur la biogra-
phie des grands noms du passé. 

Le Tiers Monde, dans tout cela, faisait l’objet 
d’interminables débats. Mes amis « de gauche » 
s’adonnaient tous à des fréquentations cultu-
relles bien définies. Les portraits de Fidel Castro 
et du Che trônaient sur les rayons de leurs bi-
bliothèques. Ils écoutaient le répertoire engagé 
du chanteur argentin Atahualpa Yupanqui, du 
chantre de la révolution cubaine Carlos Puebla et 
du groupe chilien Qilapayun ayant trouvé refuge 
en France, terre d’asile des réprouvés politiques. 
Les Damnés de la terre, opus emblématique des 
guerres de libération de Frantz Fanon, constituait 
leur bible. Je passais chez eux de longues soirées 
au cours desquelles on refaisait le monde. Jusqu’à 
ce jour où, attablé avec le groupe au restaurant 
universitaire, je commis une faute majeur en leur 
demandant s’ils ne voyaient pas quelques contra-
dictions entre leurs crédos progressistes et le fait 
qu’il ne comptaient guère, parmi leurs amis, un 
seul citoyen arabe, asiatique ou latino-américain. 
Leur engagement, à mon sens, je l’avouais, ne 
semblait pas dépasser le cadre de leurs biblio-
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crés attribués à Zoroastre. Seul, je m’appliquais à 
l’étude de fragments d’épopées déclinés en vieux 
ou moyen perse. Seul, j’interrogeais les lexiques et 
dictionnaires des périodes pré ou post islamiques  
aux formats imposants pour éclairer des passages 
du Livre des rois, monument littéraire de la Perse 
antique. 

De tous les professeurs que je fréquentais il 
en fut un, cependant, qui accepta de suivre mon 
travail avec régularité. Celui-ci ne vivait pas à Paris. 
Il était Italien. Cet orientaliste renommé m’apprit, 
lors d’une conversation informelle, qu’en Italie 
les rapports entre les étudiants et leurs maîtres 
étaient bien plus « dialectiques » qu’en France. 
Une manière de pointer l’absence d’échange entre 
professeurs et étudiants à l’université française. Le 
nom de cet humaniste transalpin est Angelo Mi-
chele Piemontese. Grâce lui soit rendu de m’avoir 
pris par la main dans ce désert inhumain du haut 
savoir français qui prend naissance dans la Sor-
bonne pour s’étendre de là dans toutes les univer-
sités françaises. 

« On ne naît pas Parisien, on le devient ». Voici 
une formule éloquente née du pastiche d’une 
formule célèbre : « On ne naît pas femme, on le 
devient ». La phrase est extraite du fameux essai 
de Simone de Beauvoir intitulé « Le Deuxième 
sexe ». Pastichée, appliquée à la Ville lumière, cela 
donne « On ne naît pas Parisien, on le devient ». 
D’emblée elle nous apprend que le parisianisme 
n’est pas une affaire de racine. Autrement dit il est 
recommandé d’oublier son passé et ses attaches 
pour rejoindre les confréries parisiennes si ces 
dernières veulent bien de vous. 

Paris n’est en rien un territoire de démocra-
tie en matière de savoir. C’est une ville de castes, 
de clans et de chapelles. Au sommet de la pyra-
mide intellectuelle se trouvent les mandarins qui 
font la pluie et le beau temps. Ce sont des sortes 
de «brahmanes» détenteurs du seul savoir qui 
vaille. Et puis, à la base de la pyramide intellec-

tuelle viennent les étudiants, petits «producteurs» de la science 
universitaire. Ces derniers se voient aussi, au besoin, apposée 
l’étiquette d’ «intouchable» dès que leurs convictions politiques 
penchent quelque peu vers la droite.

Une confrérie de « sachants »
L’identité parisienne se forge par cooptation. Comme dans 

une secte. Et les sectes sont nombreuses dans la capitale fran-
çaise à commencer par, tout en haut de la hiérarchie sociale et 
culturelle, la confrérie des intellectuels fortement médiatisés par 
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rences mécanisées ni celles de l’insolence technologique du 
Nouveau monde. Les voitures y sont de conception simple et 
raisonnées quoique élégantes et les fastes par contre sont ceux 
de l’esprit. Aucune outrance chez ces maîtres de la vieille civili-
sation européenne. Tout est dans la retenue. 

A peine installé, je ne manquais pas de me rendre sur la « rive 
gauche » où se situent les points de chute de l’élite intellectuelle 
française. En effet, la courbe de la Seine constitue la ligne de 
partage entre, au sud, les « sachants », et au nord, le reste de la 
communauté parisienne. Me rendre aux terrasses des café res-
taurants cultes des Deux magots ou du Café de Flore voisin, 
situés sur la bonne rive, avait valeur de pèlerinage. Ce dernier, 
où se retrouvaient des légendes littéraires, accueillait Guillaume 
Apollinaire, André Breton, Louis Aragon… Les représentants 
des écoles surréaliste et dadaïste. Et bien entendu Jean-Paul 
Sartre et Simone de Beauvoir qui en avaient fait leur « siège so-
cial ». Les Deux magots, situé place Saint-Germain-des-Prés, 
avait aussi, d’un siècle à l’autre, ses habitués illustres : Rimbaud, 
Verlaine, Mallarmé, Gide, Picasso, Prévert, Hemingway… Les 
tables sont investies par des liseurs de journaux ou d’épais vo-
lumes, installés face à des kiosques débordant de publications 
diverses. 

Toujours sur la même rive, dans le quartier Montparnasse, 
la Coupole se faisait l’hôte de nuits inoubliables peuplées d’écri-
vains et d’intellectuels de renom. De même que la Rotonde ou 
le Dôme, creusets de bouillonnements artistiques habités par 
les figures libertaires de Blaise Cendrars, André Breton, Henry 
Miller…

S’installer aux mêmes terrasses où se sont attardées de telles 
personnalités n’était-ce pas une manière de se réclamer de leur 
héritage spirituel. Je ne manquais pas de me rendre dès que pos-
sible à ces rendez-vous afin de m’inscrire par ma seule présence 
dans le sillage de leur exemplarité. 

Paris se méritait. Intelligence, charme, galanterie, beauté, es-
prit, tout est là. Sans oublier, chez certains, une certaine dose 
d’ironie, de sarcasme, de raillerie toujours administrée avec 
finesse, ce qui ne manque pas de laisser désemparé l’interlocu-
teur touché au plus profond de son amour-propre. L’élégance 
dans le cynisme.

Or, en réalité, Paris n’était qu’une… illusion. Je ne le sus que 
bien plus tard.

Sur les bancs du savoir
Très vite, après m’être inscrit dans les facultés 

concernées par mon sujet de thèse, je mesurais 
l’ampleur de la solitude du chercheur en sciences 
humaines. Mes professeurs ne dispensaient 
d’autre forme d’enseignement que « magistral ». 
Du haut de leurs chaires ils gratifiaient leurs étu-
diants d’interminables formules savantes qui ne 
manquaient pas d’éblouir les esprits immatures. 
Puis, le professeur rangeait ses notes dans son 
cartable et se dirigeait sans trêve en direction 
d’autres salles et séminaires. L’amphithéâtre était 
devenu pour moi un vaste espace de non com-
munication. Un cul-de-sac gardé par des savants 
émérites inaccessibles. Ceux-ci vous recomman-
daient quelques ouvrages de référence incontour-
nables qui vous fourniraient des « grilles » d’inter-
prétation. Moi qui aspirait à une relation complice 
entre le maître et son disciple ! Moi qui croyait 
en une transmission directe de l’enseignant à son 
élève ! Rien de tout cela. Certains professeurs – 
plutôt de gauche – partageaient parfois, avec leurs 
élèves, un peu de leur temps, dans un flot de ver-
biages à la terrasse d’un café entre un verre de 
blanc et un canon de rouge. C’était leur manière 
de se rendre accessible. Sans plus. En réalité, ces 
maîtres du savoir étaient les individus les plus 
opaques et les moins disponibles qu’il soit donné 
à un étudiant de rencontrer. 

Il ne me restait plus, pour avancer dans ma 
quête, que la fréquentation assidue des biblio-
thèques. Celle de la Sorbonne, celle de la Biblio-
thèque nationale et celle du Centre Georges Pom-
pidou installé dans un quartier plutôt populaire 
qui m’apportait quelque respiration après avoir 
éprouvé le silence et la pesanteur des vieilles salles 
institutionnelles où l’on se retrouve au coude à 
coude avec des mines sombres plongées dans 
l’examen d’anciens et volumineux grimoires.

Seul, désormais, je remontais le cours du 
temps pour analyser les Gathas, ces hymnes sa-



195

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 1

 Tribulations parisiennes
d’un étudiant persan

Par Reza Afchar Nadéri

Bien des années ont passé depuis mon 
arrivée dans cette ville qui a compté jadis 
comme un phare pour l’Occident. Pour-
tant je me souviens encore de l’instant où je 
quittais la gare des Invalides alourdi par une 
valise à l’intérieur de laquelle étaient regrou-
pés les volumes de la collection Lagarde et 
Michard racontant l’histoire littéraire de la 
France depuis le Moyen Âge jusqu’au 20e 
siècle. 

Des Invalides a Saint-Germain
Qu’est-ce qu’il m’avait pris de me charger de 

ces 6 ouvrages pesants qu’en réalité j’ouvris à 
peine durant toutes les années qui suivirent le mo-
ment où je quittais l’aéroport d’Orly Sud pour me 
diriger vers la « Ville lumière » ? C’est qu’ils repré-
sentaient pour moi un savoir essentiel comme un 
dictionnaire que l’on feuillette à chaque mot noue-
veau rencontré afin que ses pages vous éclairent 

sur le sens précis du vocable surgi sur votre chemin. Les dates, 
les écoles et les mouvements littéraires, les événements majeurs 
ayant marqué au fil des siècles le parcours de ce fleuve glorieux 
que fut la grande littérature française, tout ceci devait m’accom-
pagner dans ma nouvelle vie alors que je laissais derrière moi, 
en Iran, une société malade de son indigence culturelle, prix à 
payer d’un confort matériel tout en surface venu de l’étranger. 
Car les nouvelles règles de vie, là-bas, venaient des USA. Culture 
d’exportation que l’Oncle Sam dispensait de par le monde. A 
l’heure où je mettais un pied en France, mon pays natal sui-
vait le sillage de cette culture dont les manifestations visibles 
pétaradaient sur les grandes artères teheranaises sous la forme 
de destriers métalliques portant la marque Harley-Davidson ou 
bien s’engouffraient dans les avenues Abbas Abad ou Pahlavi 
marqués des blasons victorieux de l’industrie nord américaine : 
Pontiac, Chevrolet, Ford, Cadillac… Partout s’affichait l’arro-
gance étatsunienne sur fond de modèle conquérant de consom-
mation forcenée.

Il me fallait, enfin, quitter l’Iran pour étancher ma soif  de sa-
voir à cette source universelle de connaissance qu’était la culture 
française. 

En France, à Paris, les fastes n’étaient pas ceux des appa-


