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ИМЕ

Омид То фи ги јан

ПРЕ ВО ДИ О ЧЕ ВА ПРИ ЧА: ПРО ЗОР У ПЛА НИ НЕ
Омид: Про чи тао сам Ваш не дав но об ја вље ни чла нак... из у зет но це ним Ваш рад.
Бе хруз: То је ве о ма ле по од Вас... На дам се да ћу се уско ро про бу ди ти из овог ко шма ра.

И са мо пре во ђе ње Бе хру зо ве књи ге оби лу је мно го стру ким на ра ти ви ма; не ки од 
њих се жу у про шлост и пре на шег пр вог кон так та, чак пре из град ње за тво ра Ма нус. 
У про те клих не ко ли ко го ди на, на ро чи то на кон што сам упо знао Бе хру за, уви део сам 
ко ли ко су на ра ти ви нео п ход ни да би се ва ља но жи ве ло, а про цес пре во ђе ња ове 
књи ге учвр стио је и про ши рио мо је при по ве дач ко зна ње и ис ку ство. Ова пре во ди о-
че ва при ча пру жа увид у мно го број не до жи вља је и раз го во ре ко ји су уоб ли чи ли ову 
књи гу и ко ји ка рак те ри шу на ше за јед нич ко ви ђе ње на ра ти ва и жи во та. 

* * *

На Ма ну су сам про вео све га не ко ли ко са ти пре но што сам по хи тао на глав ну ауто-
бу ску ста ни цу у гра ду Ло рен гау. Та мо смо се пр ви пут лич но са ста ли. Бе хруз ни шта ни је 
јео це ли дан – за до ру чак и ру чак ни је оку сио ни шта осим ци га ре та. Још увек је био на 
мо бил ном те ле фо ну кад сам иза шао из ау та да га по здра вим. Ра ни је то га да на са знао 
сам да је ме ђу др ве ћем на до мак шко ле упра во от кри ве но те ло из бе гли це Ха ме да Шам-
ши ри пу ра, ис пре би ја но и с ом чом око вра та; у ства ри, на пу ту од ае ро дро ма про шао 
сам по ред по ли ци је и оку пље них ме шта на Ма ну са.1 Умро је под из у зет но сум њи вим 
окол но сти ма, а мно ге из бе гли це и да ље твр де да је уби јен. Бе хруз је пр ви ко ме се обра-
ћа ју мно ги ау стра лиј ски и ме ђу на род ни но ви на ри те је пре на шег су сре та већ цео дан 
да вао ин тер вјуе. Мо ја пр ва по се та остр ву Ма нус тре ба ло је да про тек не у ра ду на 
пре во ду – али на Ма ну су је ди но тор ту ра мо же да те че пре ма пла ну.

У тре нут ку кад ова књи га из ла зи из штам пе зна се да је нај ма ње ше сна е сто ро људи 
из гу би ло жи вот у при твор ним цен три ма на остр ву Ма нус, На у ру и Бо жић ном остр ву. 

Mo ham med Sar war (На у ру, 2002)
Fa ti ma Ir fa ni (Бо жић но остр во, 2003)
Sa eed Qa sem Ab dal la (Бо жић но остр во, 2013)
Re za Ba ra ti (Ма нус, 2014)
Sayed Ibra him Hus sein (На у ру, 2014)
Ha mid Kha za ei (Ма нус, 2014)

1 Ви де ти мој пре вод Бе хру зо вог члан ка у Ха финг тон по сту „Муч на смрт Ха ме да Шам ши ри пу ра, 
ко ји ни је за слу жио да умре на остр ву Ма нус“ („The Tor tu o us De mi se of Ha med Sham shir por, Who 
Didn’t De ser ve to Die on Ma nus Island“), об ја вље ном 14. ав гу ста 2017.
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Fa zal Che ga ni (Бо жић но остр во, 2015)
Omid Ma so u ma li (На у ру, 2016)
Ra kib Khan (На у ру, 2016)
Ka mil Hus sain (Ма нус, 2016)
Faysal Is hak Ah med (Ма нус, 2016)
Ha med Sham shi ri po ur (Ма нус, 2017)
Mo ham mad Ja han gir (На у ру, 2017)
Sa lim Kyaw ning (Ма нус, 2018)
Fa ri borz Ka ra mi (На у ру, 2018)

* * *

Бе хру зов на чин пи са ња упо знао сам и пре не го што сам пр ви пут на и шао на ње-
го ве тек сто ве – пре не го што сам и чуо за овог плод ног пи сца за то че ног у за тво ру Ма нус. 
Отац ми је из не на да пре ми нуо у ма ју 2015. го ди не, не ких осам ме се ци пре мог пр вог 
кон так та са Бе хру зом. И он је при па дао гру пи ко ју су кроз исто ри ју про го ни ли у Ира ну 
и ве ћи је део жи во та про вео у из гнан ству; по што је на пу стио Иран у вре ме ре во лу ци је, 
ни кад се ви ше ни је вра тио. Звао се Ма ну чер, но сио је име мит ског ша ха из Шах на ме, 
епа у ко ме се ја вља и Бе хру зо во име. Док сам пи сао го вор за оче ву са хра ну и по то њу 
ко ме мо ра ци ју, на сто јао сам да при ла го дим и укљу чим мит ски, ле ген дар ни и по ет ски 
са др жај, а на ро чи то при чу ве за ну за по след ње да не ње го вог име ња ка. По ред Фир ду-
си је вог епа, по шту су мо ме оцу ода ли и сти хо ви Ома ра Ха ја ма и Та хи ре Ку ра ту’л-’Ај н – 
пе сни ка и фи ло зо фа ко ји су у сво је вре ме би ли про го ње ни и тла че ни. Сла вље ње успо-
ме не на жи вот мо га оца за ме не и мо ју нај у жу по ро ди цу пре тво ри ло се у не ку вр сту 
књи жев не и кул тур не све ча но сти ко ју су уве ли ча ли на сту пи и го во ри бли ских при ја-
те ља из ди ја спо ре. Па та ко, кад смо Бе хруз и ја ко нач но до би ли при ли ку да сед не мо 
за јед но на остр ву Ма нус и по раз го ва ра мо о сти лу и де та љи ма ње го ве књи ге, укљу чу-
ју ћи и пре во ди лач ки ме тод, убр зо смо схва ти ли да има мо ве о ма сли чан при ступ при-
по ве да њу, фи ло зо фи ји, се ћа њу и из во ђе њу. Био је то чу дан осе ћај пре по зна ва ња. За ме не 
је пре во ђе ње Бе хру зо ве књи ге би ло на ста вак фе сти ва ла за по че тог у Ма ну че ро ву част.

При ли ка да пре ве дем Бе хру зо ву књи гу би ла је нео че ки ва ни бла го слов. По ну дио ми 
је ту уло гу на кон што сам шест ме се ци про вео пре во де ћи збир ку ње го вих но вин ских 
тек сто ва. Тад смо по че ли да раз ма тра мо и дру ге на чи не са рад ње. Већ не где на по чет ку 
на шег по знан ства спо ме нуо је да ра ди на књи зи, али ни смо о то ме озбиљ но раз го ва-
ра ли јер смо би ли усред сре ђе ни на пре во ђе ње ње го вих но вин ских чла на ка и из на ла-
же ње стра те ги ја за су прот ста вља ње си сте му при тва ра ња из бе гли ца. Кад смо се јед ном 
усред сре ди ли на књи гу, ње но пре во ђе ње је по ста ло кре а тив на и ин те лек ту ал на кон-
стан та на шег од но са и сва ки наш раз го вор ти цао се тог по ду хва та. Пре во ђе ње је до ве-
ло и до мно штва ин спи ра тив них и пло до но сних су сре та и от кри ћа. 

Це ло ку пан по ду хват из ве ден је то ком мог бо рав ка у Сид не ју, Ка и ру и на остр ву 
Ма нус. Ме тод и пер спек ти ва пре во ђе ња су се раз ви ја ли и ме ња ли с при ли ка ма. Те ме 
сва ког по је ди ног по гла вља кре ћу се у за ви сно сти од до га ђа ја и ди на ми ке у за тво ру, 
као и од ау стра лиј ске по ли ти ке у по гле ду по гра нич не кон тро ле. Отуд се тех ни ка, стил 
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и глас ме ња ју с про ме ном ме ста и вре ме на на ра ци је; по не кад су се до га ђа ји од ви ја ли 
и ства ри де ша ва ле у са мом тре нут ку пи са ња.

При ча ко ја сто ји иза пре во да функ ци о ни ше као не ка вр ста окви ра за са му књи гу; 
то зна чи да књи га са др жи глав ну при чу уо кви ре ну сло же ним про це сом пре во ђе ња 
као па ра тек стом. Од нос из ме ђу окви ра и умет ну тих на ра ти ва из ра ста из осо бе них 
на ра тив них тех ни ка уо би ча је них у тра ди ци о нал ним и са вре ме ним при по ве дач ким 
прак са ма иран ских на ро да (укљу чу ју ћи и Кур де). На ве шћу не ко ли ко при ме ра овог 
оквир ног на ра ти ва, што ће ми омо гу ћи ти да се крат ко освр нем на кључ не те ме, кон-
цеп те и пи та ња. То ће ми по мо ћи да опи шем, као пр во, ка ко је пре во ђе ње укљу чи ва-
ло и књи жев но екс пе ри мен ти са ње, и као дру го, ка ко је са рад ња ау то ра, пре во ди о ца, 
са вет ни ка и бли ских при ја те ља пре ра сла у за јед нич ки фи ло зоф ски рад. 

Са рад ња и са ве то ва ње

Бе хруз: У но ви нар ству не мам дру гог из бо ра не го да ко ри стим јед но ста ван је зик и 
основ не кон цеп те. Кад пи шем ве сти за но ви не мо рам да имам у ви ду раз ли чи те чи та-
о це... но вин ски члан ци су на ме ње ни ши ро кој пу бли ци па се ни је мо гу ће уду бљи ва ти 
ко ли ко бих ја то же лео. Про блем је баш у то ме. Не мо гу да ана ли зи рам и из ра зим ко ли ка 
се тор ту ра спро во ди ов де. Али ми слим да ћу још ду го го ди на не ми нов но про ве сти отва-
ра ју ћи кри тич ки про стор у ко ме се мо же по за ба ви ти фе но ме ном за тво ра Ма нус... ово 
де ло ће при ву ћи сва ку ди сци пли ну ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка; ство ри ће но ви 
фи ло зоф ски је зик. Спре ман сам да Вам до ста вим ин фор ма ци је о овом ме сту ка ко би смо 
за по че ли нео п ход не ис тра жи вач ке про јек те. 

Мо гу ће је, ре ци мо, ана ли зи ра ти за твор Ма нус по мо ћу Фу ко о вог окви ра и при ме ни ти 
ње го ву фи ло зоф ску кри ти ку ка зне ног си сте ма, пси хи ја триј ских уста но ва и пси хо ло ги је... 
или би се мо гло осло ни ти на до бро по зна та Жи же ко ва или Грам ши је ва раз ма тра ња и 
дис курс о хе ге мо ни ји и от по ру.

Омид: Кад год се са ста нем са Му нес и Са џа дом Ва ша књи га по слу жи као основ за 
бо га ту кри тич ку ди ску си ју... мо гућ но сти су огром не.“

Бе хруз: Ово ме сто ствар но зах те ва до ста ин те лек ту ал ног ра да... по тре бан је цео 
је дан тим да оба ви ис тра жи ва ње пре ма стро го ака дем ским прин ци пи ма... мо ра ју се 
укљу чи ти и уни вер зи те ти. 

Тре нут но са ра ђу јем с при ја те љи ма у Ира ну и ба ви мо се пред ме том за тво ра Ма нус... 
Циљ нам је да ре зул та те ис тра жи ва ња об ја ви мо у на уч ном ра ду. Ра до ви у ко а у тор ству 
су иде ал ни.

У по чет ку сам с Бе хру зом раз го ва рао пре ко Феј сбу ка, а на кон не ког вре ме на смо 
пре шли на What sApp. По што је ве за на остр ву Ма нус ве о ма ло ша мо же мо са мо да ша-
ље мо тек сту ал не или го вор не по ру ке. То зна чи да не по сто ји ди рект ни раз го вор у ре-
ал ном вре ме ну. Бе хруз је на пи сао чи та ву књи гу (као и све сво је но вин ске члан ке, а ко-
ре жи рао је и филм) пу тем по ру ка. По не кад ми је сво је тек сто ве слао ди рект но пре ко 
What sApp-а. Али обич но је ду гач ке де ло ве тек ста слао Му нес Ман су би, по бор ни ци 
пра ва из бе гли ца и пре во ди тељ ки ње го вих тек сто ва, ко ја је те по ру ке сла га ла у PDF 
фај ло ве. Кад би их при пре ми ла, Му нес ми је имеј лом сла ла PDF-ове це ло ви тих по гла-
вља. По не кад би ми Бе хруз на кнад но слао до дат не па су се ко је је тре ба ло уба ци ти у 
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по гла вља, обич но на кра ју. Сва ко Бе хру зо во по гла вље обич но је сти за ло као јед на 
ду гач ка SMS по ру ка не из де ље на на па су се. За хва љу ју ћи то ме свој ству на стао је осо бен 
ин те лек ту ал но сти му ла ти ван про стор за књи жев но екс пе ри мен ти са ње и за јед нич ки 
фи ло зоф ски рад. 

Про цес пре во ђе ња био је јед но бо га то ис ку ство сти ца ња зна ња ко је нам је по мо-
гло да раз ви је мо ана ли зе ко је се од но се на за тва ра ње из бе гли ца на остр ву Ма нус, као 
и на мно га дру га по ве за на пи та ња. Пре во ђе ње је за по че то у де цем бру 2016. го ди не, а 
на про цес су ота да сна жно ути ца ли мно ги по губ ни до га ђа ји ко ји су се де си ли у при твор-
ном цен тру, као и ре гре сив на ау стра лиј ска по ли ти ка и дру штве но по ли тич ки дис курс.

Бе хру зо ва на сто ја ња да за вр ши ру ко пис и мо је пре во ђе ње у зна чај ној ме ри оме ла 
је тро не дељ на оп са да ко ја је усле ди ла по сле при нуд ног за тва ра ња при твор ног цен тра 
(31. ок то бра 2017. го ди не). Тад је би ло пре ко по треб но из ве шта ва ти о не ми ло срд ном 
и ци ља ном ка жња ва њу свих оних ко ји су од би ли да бу ду пре ме ште ни.2 Исто као што 
чи ни у књи зи, Бе хруз се по слу жио спо јем књи жев ног и но ви нар ског је зи ка ка ко би 
опи сао стра те шку при ме ну из глад њи ва ња, же ђи, не спа ва ња, бо ле сти и емо ци о нал ног 
и пси хо ло шког при ти ска као ин стру ме на та му че ња. Исти тај стил и ви зи ја са чи ња ва ју 
и обе ле жа ва ју ње гов по ет ски ма ни фест „Пи смо из за тво ра Ма нус“ (ко је је у мом пре-
во ду об ја вље но 9. де цем бра 2017. у не дељ ни ку Су бот њи лист (The Sa tur day Pa per)).

У овој пре во ди о че вој бе ле шци, из ме ђу оста лог, же лим да по де лим с ва ма не ке при-
че ко је пру жа ју увид у то ка ко се уоб ли ча вао и кре тао про цес пре во ђе ња. Бе хру зо ва 
не сва ки да шња ин ди ви ду ал на бор ба са сто ји се од мно штва кре а тив них и ин те лек ту ал-
но про ниц љи вих стра те ги ја пре ва зи ла же ња стра шног угње та ва ња и не пред ви ди вих 
на па да. Не ко ли ко ње го вих са рад нич ких од но са чи не још је дан део при че ко ја ле жи у 
по за ди ни пре во ди лач ког про це са. С тим у ве зи не ко ли ко по је ди на ца за слу жу је из ра зе 
за хвал но сти; то су по бор ни ци ко ји су би ли укљу че ни у пре во ди лач ки про цес и пружа-
ли му не пре кид ну по др шку. 

Џе нет Гал брејт

Џе нет: Про бу ди ла сам се ју трос при се ћа ју ћи се на ше пре пи ске ве за не за пе сни штво 
– не ке вр сте по ет ског до пи си ва ња ко је је тра ја ло го ди на ма. Био је то ду бо ко кре а ти ван 
од нос на ко ме сам ве о ма за хвал на. Се ћам се да Ви, Бе хру зе, у по чет ку ни сте хте ли да 
об ја вљу је те и пред ста ви те сво је ства ра ла штво под сво јим пра вим име ном. Мно го смо 
раз го ва ра ли о име ни ма, о умет нич ким име ни ма. Раз го ва ра ли смо о пти ца ма, што смо 
че сто чи ни ли, што по не кад још чи ни мо... и од лу чи ли смо се за име Па ци фич ка Ча пља. 
Се ћа те ли се то га? Узе ли смо то име за то што па ци фич ка ча пља ле ти из ме ђу Ма ну са и 
Ау стра ли је. Би ла је то пти ца ко ју смо обо је ви ђа ли. Тад сам, као и сад, жи ве ла у цен трал-
ној Вик то ри ји, али у дру гом гра ди ћу. С вре ме на на вре ме до ле те ла би јед на па ци фич ка 
ча пља и не ко ли ко да на оста ла по ви ше је зер це та ис пред ку ће у ко јој сам жи ве ла.

2 За од лом ке из Бе хру зо вог днев ни ка из вре ме на оп са де ви де ти чла нак у Гар ди ја ну „’Ово ов де 
је па као’: ка ко днев ни ци Бе хру за Бу ча ни ја раз от кри ва ју из бе глич ку сра мо ту Ау стра ли је’ (“’This is 
hell out he re’: how Be hro uz Bo oc ha ni’s di a ri es ex po se Au stra li a’s re fu gee sha me”), об ја вље но 4. де-
цем бра 2017. На ен гле ски пре ве ли Му нес Ман су би и ја. 
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Књи га је по све ће на Џе нет Гал брејт ко ја ко ор ди ни ра рад и во ди ли те рар ну гру пу 
„Пи са ње кроз огра де“,3 ор га ни за ци ју ко ја са ра ђу је са за тво ре ним из бе гли ца ма (или 
из бе гли ца ма ко је су ра ни је би ле при тво ре не) и ди стри бу и ра и по др жа ва њи хов спи-
са тељ ски и умет нич ки рад. Џе нет је не у мор но по др жа ва ла Бе хру за од са мих по че та-
ка ње го ве спи са тељ ске ка ри је ре на остр ву Ма нус (Џе нет је би ла јед на од пр вих ко ја 
је 2014. сту пи ла у кон такт с Бе хру зом и са зна ла за ње гов рад и си ту а ци ју). Ра ди ла је и 
за јед но са Му нес на пре во ду јед ног по гла вља ко је је под на сло вом „Ка ко сам по стао 
МЕГ45“ (“Be co ming MEG45”) об ја вље но у књи жев ној ре ви ји Ма ска ра (Ma sca ra Li te rary 
Re vi ew) и ко је је би ло од пре суд ног зна ча ја за пот пи си ва ње уго во ра са из да вач ком 
ку ћом „Пи ка дор“.

Ар нолд Зејбл

Ар нолд: Ка же те да че ти ри го ди не на кон од ла ска из Ира на се бе сма тра те ли цем без 
др жа вљан ства и да не при па да те ни јед ној зе мљи. Где са да при па да те? Ка ко до жи вља-
ва те свет око се бе? Ка кав је осе ћај при ћи не по зна тим гра ни ца ма и пре ла зи ти их? 

Бе хруз: Шта је то гра ни ца?... Цео жи вот тр пим по сле ди це тог кон цеп та „гра ни це“.

И пи сац Ар нолд Зејбл са ра ђу је са Бе хру зом од по чет ка ње го вог спи са тељ ског ан-
га жма на и от по ра. Ар нолд и Џе нет су Бе хру зов рад пред ста ви ли Ме ђу на род ном ПЕН 
цен тру и ука за ли на то да ње гов слу чај под хит но за слу жу је па жњу ме ђу на род не јав-
но сти. Од ка да је по чео да пре да но ра ди на Бе хру зо вом слу ча ју 2015. го ди не, Ар нолд је 
на пи сао при каз фил ма Чо у ка, ре ци нам ко ли ко има са ти (Cha u ka, Ple a se tell Us the Ti me), 
ко ји је Бе хруз ре жи рао за јед но са Ара шом Ка ма ли јем Сар ве ста ни јем, пред се да вао 
па нел-ди ску си ја ма и ин тер вју и сао Бе хру за за ве ли ки број зна чај них ме диј ских ор га-
ни за ци ја. Тре нут но ра ди на но вом књи жев ном про јек ту – од лич ној ини ци ја ти ви за 
ди ја лог. Као и Џе нет, Ар нолд је то ком пре во ђе ња да вао вред не по врат не ин фор ма-
ци је и под сти цај.

Ки ри ли Џор дан

Ки ри ли: Здра во, Бе хру зе... по ку ша вам да на пра вим ма ло умет нич ко де ло ко јим 
же лим да скре нем па жњу на оно што се де ша ва на Ма ну су и На у руу. На ин тер не ту сам 
на шла не ко ли ко Ва ших пе са ма и хте ла сам да пи там да ли у свом про јек ту мо гу упо тре-
би ти Ва ше сти хо ве?

И Ки ри ли Џор дан је од и гра ла ве ли ку уло гу то ком Бе хру зо вог пи са ња. Ака дем ска 
рад ни ца и умет ни ца на Ау стра лиј ском на ци о нал ном уни вер зи те ту, Ки ри ли је упо зна ла 
Бе хру за по чет ком 2016. го ди не ка да су са ра ђи ва ли на умет нич ком про јек ту на дах ну-
том Бе хру зо вом по е зи јом. Од та да је ре дов но да ва ла по врат не ин фо р ма ци је о све му 
што би Бе хруз на пи сао на ен гле ском. Ње ни пи са ни ко мен та ри о рад ним вер зи ја ма по-
гла вља пре ве де них са пер сиј ског да ли су Бе хру зу ва жан кон текст, и ини ци ра ли иде је 
и пред ло ге ко ји су раз ма тра ни то ком ка сни јих вер зи ја пре во да. 

3 За ви ше ин фор ма ци ја, по се ти те www.wri tingthro ugh fen ces.org .
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„Пи ка дор“

Ра на вер зи ја де се тог по гла вља, „Пој зри ка ва ца, Ри ту а ли окрут но сти. Мит ска то по гра-
фи ја за тво ра Ма нус“ об ја вље на је 2017. го ди не у ча со пи су Остр во (Island). Тим из да-
вач ке ку ће „Пи ка дор“ сме ста је пре по знао да се ра ди о про јек ту ко ји тре ба нео д ло жно 
ре а ли зо ва ти и ко ји пре но си озбиљ ну по ру ку и остао је уз Бе хру за то ком чи та вог стра-
дал нич ког и спи са тељ ског про це са. Мно ге ва жне естет ске и струк тур не од лу ке до шле 
су као ре зул тат са рад ње с уред нич ким ти мом, а до пи си ва ње с њи ма до не ло је ори ги-
нал не и кре а тив не ре зул та те. „Пи ка дор“, Бе хруз и тим пре во ди ла ца ду гу ју за хвал ност 
и Џо ну Ко но ли ју, чи ја је љу ба зна до на ци ја по кри ла тро шко ве пре во да, и Са ри Дејл, 
ви шој адво кат ки њи у Слу жби за прав ну по моћ из бе гли ца ма (Re fu gee Advi ce & Ca se work 
Ser vi ce (Aust.) Inc.), ко ја се без нов ча не на док на де по бри ну ла да књи га бу де пре гле да на 
са прав не стра не.

На џем Веј си, Фар хад Бу ча ни и Ту мас Аска ри јан

Док се на ла зио у за тво ру Ма нус, Бе хруз је све вре ме ко му ни ци рао с тро ји цом при-
ја те ља из Ира на: На џе мом (Наџ ме ди ном) Веј си јем, Фар ха дом Бу ча ни јем и Ту ма сом Аска-
ри ја ном. На џем и Бе хруз су бли ски при ја те љи од пр ве го ди не сту ди ја. Фар хад и Бе хруз 
су ро ђа ци (пре ко оче ва) и бли ски су још од де тињ ства. Ту мас и Бе хруз су се спри ја те-
љи ли на фа кул те ту. На џем, Фар хад и Ту мас су ва жне осо бе ко ји ма се Бе хруз по ве ра вао 
и зна чај но су ути ца ли на књи гу јер је Бе хруз све што је на пи сао у за тво ру ре дов но слао 
њи ма пу тем What sApp-а. Њи хо ва раз ме на ми шље ња и по ку ша ји да про ту ма че фе но-
мен за тво ра Ма нус отва ра ју је дан но ви дис курс о са рад њи на по љу кре а тив ног и ин те-
лек ту ал ног ра да. Њи хов од нос, за јед но са пре во ди лач ким про це сом, та ко ђе при до носи 
пред ста ви о за јед нич ком фи ло зоф ском ра ду. 

Му нес Ман су би и Са џад Каб га ни

Му нес Ман су би је по че ла да пре во ди Бе хру зо ве но вин ске члан ке 2015. го ди не и од 
та да га је по др жа ва ла у ње го вим не у мор ним на сто ја њи ма да опи ше и ана ли зи ра стра-
хо те за тво ра Ма нус – она за слу жу је по себ ну за хвал ност ко ја на ди ла зи ње но ан га жо-
ва ње са мо на овом про јек ту. Му нес је од и гра ла не за ме њи ву уло гу у пре во ђе њу; она ми 
је у уло зи са вет ни ка по ма га ла од са мог по чет ка. Ње но ис тан ча но раз у ме ва ње иран ске 
књи жев не тра ди ци је (ка ко кла сич не та ко и са вре ме не) би ло је од не про це њи вог зна-
ча ја. Му нес је та ко ђе упо тре би ла сво је про фе си о нал но по зна ва ње ме ђу на род них од-
но са и аген ци ја за по др шку из бе гли ца ма да би се по сти гла што бо ља дру штве на, кул-
тур на и по ли тич ка из ни јан си ра ност књи ге.

Са џад Каб га ни је та ко ђе ра дио са мном на пре во ду у уло зи са вет ни ка. Он је ис тра-
жи вач ки рад ник на по љу фи ло зо фи је обра зо ва ња и књи жев но сти, а ње гов до при нос 
је, баш као и Му не син, уве ли ко про ши рио мо је ту ма че ње ори ги нал ног тек ста. Кон сул-
та ци је са Са џа дом отво ри ле су но ве ви ше ди мен зи о нал не пер спек ти ве и омо гу ћи ле 
су пре вод са ду бљим раз у ме ва њем тек ста.
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Кон сул та ци је су тра ја ле по не ко ли ко не де ља за сва ко по гла вље. Пре вео бих по ду-
же де ло ве тек ста и обе ле жио ре чи и од лом ке ко је тре ба по дроб ни је раз мо три ти кад 
се са ста нем са сво јим пре во ди лач ким са вет ни ци ма. То ком тих са ста на ка чи тао бих на 
ен гле ском док са вет ни ци пра те и пре гле да ју на пер сиј ском. Са ста јао сам се по је ди-
нач но са Му нес или Са џа дом да би смо за вр ши ли сва ко по гла вље. Обич но смо се са-
ста ја ли јед ном не дељ но или јед ном у две не де ље, а са стан ци су тра ја ли од не ко ли ко 
са ти до ве ћег де ла да на. Већ од пр вог са стан ка са сва ким са вет ни ком на ши раз го во ри 
по при ми ли су об лик ди на мич них фи ло зоф ских се ми на ра. Ду го смо про ла зи ли кроз 
од лом ке, ту ма чи ли их и раз ми шља ли о њи ма; с вре ме на на вре ме би смо кон так ти ра-
ли Бе хру за да од ње га за тра жи мо об ја шње ња и по врат не ин фор ма ци је или да му 
јед но став но ка же мо на ше ми шље ње и из ра зи мо ди вље ње. Овај пре вод се за и ста 
мо же на зва ти ви ше пер спек тив ним, за јед нич ким по ду хва том. Раз го во ри ко је сам во-
дио са Му нес и Са џа дом сна жно су ути ца ли на пре вод и ве о ма је ва жно да се ов де 
за бе ле же и про ди ску ту ју де ло ви на ших раз го во ра ко ји да ју кон текст пре во ди лач ком 
про це су и ко ји све до че о не за ме њи вом до при но су Му нес и Са џа да.

Зна че ње, струк ту ра и ме сто

Му нес: Сад уви ђам ко ли ко су мо ји пер сиј ско-ен гле ски, ен гле ско-пер сиј ски реч ни ци 
не а де кват ни... а Бе хруз ре чи и из ра зе у књи зи ко ри сти на та ко сло жен и је дин ствен 
на чин – кон текст у ко ме упо тре бља ва је зик је про ду бљен и бре ме нит, а че сто и нео би чан 
на из у зет но кре а ти ван на чин. Ра зно вр сне си ту а ци је и ње го ва има ги на ци ја при до да ју 
но ве и ду бо ко ори ги нал не ни јан се по сто је ћим тер ми ни ма и из ра зи ма. 

Омид: Да има мо вре ме на мо гли би смо на пра ви ти пој мов ник у ко ме би смо об ја сни ли 
кључ не ре чи и из ра зе. 

Му нес: То би био од ли чан про прат ни про је кат. Ме ђу тим, ра де ћи на овој књи зи схва-
ти ла сам да по сто ји хит на по тре ба да се по кре не из ра да об у хват ног и мул ти ди сци пли-
нар ног реч ни ка. Ми слим да Бе хру зо ва књи га про ши ру је зна че ње не ких ре чи – при пи сује 
им до дат не сми са о не ни вое.

Из на ла же ње од го ва ра ју ћих ен гле ских ре чи и ре че нич них струк ту ра за ви си ло је 
од мно го број них фак то ра. Књи жев ни тек сто ви пи са ни на пер сиј ском углав ном се са-
сто је од ду гач ких раз гра на тих ре че ни ца с мно штвом раз ли чи тих ти по ва кла у за ко је 
се на до ве зу ју јед на на дру гу. Су бје кат је на по чет ку, а гла гол обич но усле ди на са мом 
кра ју, на кон ни за ра зних кла у за. Сва ки по ку шај да се у пре во ду очу ва ин те гри тет из-
вор не ре че нич не струк ту ре про из во ди ро го бат ну ре че ни цу на ен гле ском – ду гач ке 
сло же не ре че ни це ле по функ ци о ни шу на пер сиј ском мо жда због ње го ве по е тич но сти 
и рит мич но сти. У пре во ду сам од лу чио да по де лим ре че ни це на раз не на чи не и след-
стве но то ме по но вим кључ не ре чи и из ра зе. По не кад сам ову тех ни ку ком би но вао са 
па ра ле ли змом, али те ра ци јом и на до ве зи ва њем си но ни ма. У не ким при ли ка ма сам 
јед но став но по де лио ду гач ке ре че ни це на низ крат ких ре че ни ца или крат ке ре че ни це 
на ре че ни це од јед не ре чи. У дру гим сам се кре а тив но слу жио ин тер пунк ци јом ка ко 
бих лак ше пре нео иде ју или сми сао и ство рио не ку вр сту по сто ја ног рит ма. 
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Па ра докс и јук ста по зи ци ја су основ на обе леж ја Бе хру зо вог при по ве да ња ко ја су 
оста ви ла број не мо гућ но сти за по де лу ре че ни ца и пре сла ги ва ње па су са. Ње гов стил 
и упо тре ба стил ских фи гу ра омо гу ћи ли су ми да се у пре во ду кре а тив но по слу жим 
ан то ни ми ма и ок си мо ро ном. Упо тре ба тех ни ка по врат ка у про шлост (ана леп се) и 
ис ко ра ка у бу дућ ност (про леп се) усме ра ва и по ја ча ва емо тив ну сна гу и по ен ту, фи-
ло зоф ску хе у ри сти ку и осе ћај за ди вље но сти то ком чи та ња тек ста. Бе хру зо ва ли те-
рар на стра те ги ја спа ја те еле мен те с курд ском на род ном тра ди ци јом и от по ром, 
пер сиј ском књи жев но шћу, при по ве дач ким тра ди ци ја ма са крал них тек сто ва, ло кал-
ним исто ри ја ма и при род ним сим бо ли ма, оби ча ји ма и об ре ди ма. Фи ло зоф ска и кул-
тур на обе леж ја не по ти чу са мо из Кур ди ста на и Ира на већ укљу чу ју и дру ге при ме ре, 
на ро чи то из фи ло зоф ске ми сли и кул ту ре Ма ну са. Укљу че ни су и ути ца ји за пад не 
књи жев но сти (на при мер, Бе хруз је чи тао Каф кин Про цес, Ка ми је вог Стран ца и Бе ке-
то ву три ло ги ју Мо лоа, Ма ло не уми ре и Не и мен љи ви). Свест о при су ству ових тех ни ка 
и ути ца ја те њи хо во стра те шко пре но ше ње на ен гле ски по мо ћу ра зних ли те рар них 
сред ста ва обез бе ди ло је очу ва ње по ет ских осо би на и осо бе ног књи жев ног сти ла 
из вор ног тек ста.

Бе хру зов текст оби лу је кул тур ним, исто риј ским и по ли тич ким ре фе рент ним окви-
ри ма и алу зи ја ма. Број ни ис пре пле те ни на ра ти ви од ре ђе ни су дру штве ним и кул тур-
ним упо ри штем ве за ним за Кур ди стан, Иран, остр во Ма нус и за твор Ма нус... али и за 
мо ре то ком по ги бељ них пло вид би бро ди ћем. Сма трао сам да се те од ли ке нај бо ље 
мо гу ухва ти ти ако раш чла ним и пре сло жим ре че ни це и ако не ке де ло ве пре ве дем 
сти хо ва но. Ми слим да су нај при влач ни ји и нај сна жни ји баш они де ло ви где про за 
на јед ном пре ла зи у сти хо ве па се за тим вра ћа у про зу. Не из не ве рив ши по ет ске еле-
мен те је зи ка ни ти Бе хру зов текст, ис по ста ви ло се да је пре во ђе ње про зе по е зи јом 
нај бо ља и нај при клад ни ја оп ци ја. 

И из бор ре чи вр шен је у скла ду са осе ћа јем за ме сто та ко да се чи та лац пре не се 
на ло ка ци је и у си ту а ци је и окру же ње о ко ји ма се при по ве да. Да не бих на ру шио сна-
жни чул ни до жи вљај ко ји Бе хруз де таљ но гра ди, на сто јао сам да ода бе рем ре чи и 
из ра зе ко ји од го ва ра ју од ре ђе ним ме сти ма и окру же њу. За то је ен гле ски пре вод име-
ни ца, гла го ла, при де ва и при ло га нај че шће ме та фо ри чан и при ла го ђен спе ци фич ним 
ге о граф ским и фи зич ким аспек ти ма по гла вља и њи хо вих по је ди них де ло ва. У не ким 
слу ча је ви ма пре о вла да ва ап стракт на и фи ло зоф ска тер ми но ло ги ја док се на дру гим 
ме сти ма у опи су при зо ра ви ше слу жим ди рект ним ре а ли змом. Има ју ћи то ком пре во да 
на уму овај на ра тив ни по сту пак за сно ван на ме сту рад ње, иста реч мо же се раз ли чи-
то пре ве сти са пер сиј ског у за ви сно сти од ло ка ци је, ат мос фе ре, ли ко ва, пред ме та, 
до га ђа ја, ар хи тек ту ре и при род ног окру же ња. Упо тре ба сим бо ли ке при ро де, ан тро-
по мор фи зма и пер со ни фи ка ци је ра све тља ва Бе хру зо ва је дин стве на ту ма че ња раз у-
ме ва ња из ме ђу раз ли чи тих вр ста. У ства ри, Бе хруз из ри чи то твр ди да из бе гли це не 
би ду го оп ста ле под не сно сном ти ра ни јом за твор ског си сте ма да ни су ус по ста ви ле 
од нос ме ђу соб ног по што ва ња с при род ном сре ди ном и жи во ти ња ма; при ро да се 
за јед но са за тво ре ни ци ма бо ри про тив си сте ма.
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Ко ло ни јал ност (ко ло ни ја ли зам као тра јан про цес и  
све про жи ма ју ћа струк ту ра)

Му нес: „Тре нут но чи там Пуч јер мен ско-иран ског исто ри ча ра из Ен гле ске, Ер ван да 
Абра ха ми ја на. Под се ћа ме на оно о че му Бе хруз пи ше, јер и Абра ха ми јан ис ти че ко ли ко 
је ва жно да се во ди из ни јан си ра на и кри тич ка ди ску си ја на те му уло ге ко ло ни ја ли зма.

Омид: Ми слим да чи та о ци не мо гу истин ски спо зна ти ду би ну Бе хру зо ве ми сли и 
схва ти ти оно о че му пи ше уко ли ко не уви де и не раз у ме ју по гу бан ути цај и по сле ди це 
ко ло ни ја ли зма у Кур ди ста ну, Ира ну, Ау стра ли ји и на остр ву Ма нус... као и од нос из ме ђу 
ко ло ни јал но сти и при сил не ми гра ци је. 

Му нес: За ни мљи во је ка ко Абра ха ми јан у сво јој књи зи ис пи ту је су штин ску по ве за-
ност ре чи este’mār (ко ло ни ја ли зам / им пе ри ја ли зам) и estesmār (еко ном ска екс пло а та ци ја). 
У мно гим се си ту а ци ја ма мо гу упо тре бља ва ти као си но ни ми. И Бе хру зо ви на ра ти ви на 
сли чан на чин илу стру ју по ве за ност ових пој мо ва; он ис ти че ка ко су до ми на ци ја и кон-
тро ла по ве за не са не по штед ном екс пло а та ци јом и ма ни пу ли са њем при род них ре сур са, 
уни шта ва њем еко си сте ма и из ра бљи ва њем људ ских те ла.

Бе хру зо ва књи га је де ко ло ни јал ни текст, ко ји пред ста вља де ко ло ни јал ни на чин 
ми шље ња и де ла ња. Ка ко би се очу ва ла ис тан ча ност ње го ве про дор не кри ти ке и ње гов 
увид у ко ло ни јал не осно ве при тво ре нич ког си сте ма, у књи жев но де ло су мо ра ли бити 
укљу че ни и не ки струч ни тер ми ни. Пи та ње жан ра де таљ ни је раз ма трам у до дат ном 
есе ју ко ји сле ди, али ов де је ва жно ре ћи да Бе хруз на мер но спа ја књи жев ност и по ли-
тич ки ко мен тар и је зик раз ли чи тих ака дем ских дис кур са. Исто она ко ка ко се у књи-
жев ном де лу по и гра ва фор ма ма и сред стви ма из раз ли чи тих жан ро ва. Ови еле мен ти 
за јед нич ки де лу ју ка ко би раз от кри ли да је за твор је дан нео ко ло ни јал ни екс пе ри мент 
и по зи ци о ни ра ју ње го ву про зу као де ко ло ни јал ну ин тер вен ци ју. 

У пре во ду се ме сти мич но на мен ски упо тре бља ва ака дем ски је зик да би се пре не ла 
мул ти ди сци пли нар на ви зи ја на ко јој по чи ва књи га. Бе хру зо ва ана ли за ко ло ни ја ли зма 
ре зул тат је ње го вог обра зо ва ња, на уч ног ис тра жи ва ња и про жи вље ног ис ку ства – он 
раз у ме ко ло ни ја ли зам исто риј ски, фи ло зоф ски и ор ган ски. 

Име но ва ње

Му нес: Име Бе хруз зна чи до бар/бо љи (бех) дан (ро уз), сре ћан или бе ри ће тан, а то 
име но си и је дан вој ско во ђа из Шах на ме. Не ка ко је при клад но што га је мај ка на зва ла 
Бе хруз; да ла му је тра ди ци о нал но пер сиј ско име из кла сич не књи жев но сти, име јед ног 
рат ни ка. Ње го во име од у да ра од име на ве ћи не ње го ве бра ће, се ста ра и ро ђа ка, чи ја 
име на имају вер ске ко но та ци је. Као да је осе ћа ла да има не што по себ но у ве зи с овим 
де те том.

Име но ва ње има спе ци фич ну естет ску, ин тер пре та тив ну и по ли тич ку уло гу у књи-
зи. Пре и ме но ва ње ства ри за Бе хру за је сте на чин да до ка же да по сто ји као лич ност и 
да ус по ста ви вла сти ти ау то ри тет; име но ва ње је на чин да се по вра ти ау то ри тет од у зет 
у за тво ру, да се си стем обе сна жи и да се зе мљи вра ти су ве ре ни тет. Да ва ње име на је 
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та ко ђе и део кре а тив ног по ступ ка и функ ци о ни ше као ана ли тич ко сред ство за ис пи-
ти ва ње по ли тич ких и ма те ри јал них окол но сти. 

При име но ва њу мно гих ли ко ва у књи зи Бе хруз се слу жи по себ ном тех ни ком. Упо-
тре бља ва ко мич не на дим ке и име нич ке фра зе да упу ти на од ре ђе не љу де и чи ни то 
или да би за шти тио њи хов иден ти тет или као на чин ка рак те ри за ци је или из оба раз-
ло га. Пер сиј ски не ко ри сти ве ли ка сло ва, али на ен гле ском има мо мо гућ ност да од 
фра зе на пра ви мо лич ну име ни цу та ко што ће мо сва ку реч на пи са ти ве ли ким сло вом 
(и до да ти од ре ђе ни члан). Ти ме ја сно ука зу је мо да опис или на ди мак у књи зи пред ста-
вља име да те осо бе и да од ра жа ва њи хо ву лич ност и осо би не (не ку фи зич ку осо бе ност, 
или њи хо ву на рав или ка рак тер).

Јед на ва жна ап стракт на иде ја у књи зи на зва на је „Ки ри јар хал ни си стем“. У есе ју 
на кра ју књи ге раз ма трам на уч ни по јам „ки ри јар хи је“, што је тер мин ко ји озна ча ва 
сплет дру штве них си сте ма ко ји се ме ђу соб но под у пи ру и умно жа ва ју са ци љем да 
ка жња ва ју, угње та ва ју и гу ше. Ки ри јар хал ним си сте мом Бе хруз на зи ва иде о ло шку 
под ло гу ко ја има упра вљач ку функ ци ју у за тво ру; то је ти ту ла ко ја озна ча ва дух ко ји 
вла да при твор ним цен тром и ау стра лиј ским све при сут ним по гра нич но-ин ду стриј ским 
ком плек сом. Пер сиј ски из раз systeme hākem мо гао би се пре ве сти као „угње та вач ки 
си стем“, „вла да ју ћи си стем“, „си стем вла да ња“ („вла да ње“ се у књи зи ко ри сти да опи-
ше по је ди не при ме не си сте ма) или „си стем вла да ви не“. Пој мом ки ри јар хи ја се, ме-
ђу тим, ис ти че сте пен и све при сут ност тор ту ре и кон тро ле у за тво ру и на гла ша ва 
суб вер зив ност.

Бе хруз је пре и ме но вао и Ре ги о нал ни цен тар за про це су и ра ње ази ла на та на остр ву 
Ма нус. Бе хруз тај при твор ни цен тар у књи зи на зи ва „за тво ром Ма нус“ – име ну је га, 
де фи ни ше га и кри тич ки ана ли зи ра под сво јим усло ви ма. Слич но то ме пре и ме но ван 
је и сва ки део Ре ги о нал ног цен тра. Кон цеп ту ал но гле да но, за твор је у ње го вом вла-
сни штву. 

Ком би на ци ја ова два дво чла на из ра за – за твор Ма нус и Ки ри јар хал ни си стем – пот-
кре пљу је Бе хру зо во про ми шља ње струк ту ри са не и си сте ма тич не тор ту ре при тво ре-
нич ког ре жи ма, а та ко ђе од ра жа ва и Бе хру зо ве на уч не спо соб но сти. На тај на чин зна-
чај на упо тре ба ака дем ских пој мо ва у ди ја ло гу с књи жев ним је зи ком и сти лом оста вља 
про сто ра за ви ше стра не ре ак ци је и ту ма че ња. 

Још је дан би тан при мер ове мул ти ди сци пли нар не на дах ну то сти на ла зи се у на сло-
ви ма по гла вља. То ком пре во ђе ња, сво је иде је о на сло ви ма по гла вља у ви ше на вра та 
сам по де лио с Бе хру зом и по том смо их за јед нич ки до те ри ва ли и про ши ри ва ли. Од-
лу чи ли смо да сва ко по гла вље са др жи бар два на сло ва од ко јих сва ки ис ти че раз ли чит 
аспект по гла вља. Оно што се у пр ви мах чи ни као не ус кла ђе ност де ло ва од ко јих се 
са сто ји на слов сва ког по гла вља за пра во по ма же да се ство ри осе ћај збу ње но сти и 
ап сурд но сти; не по ве за ност на сло ва и осе ћај не ло гич но сти и не пред ви ди во сти ко ји 
та кви на сло ви ства ра ју од го ва ра тех ни ка ма и те ма ма ко ји ма се Бе хруз слу жи у књи зи. 
На слов „На ша Гол шиф те је уи сти ну пре ле па“ игра по себ ну уло гу за Бе хру за јер у ње-
го вим очи ма пред ста вља нај ва жни је де ло ве по гла вља; „На ше Гол шиф те“ је за ње га 
нај ин спи ра тив ни ји лик ме ђу свим на ра ти ви ма.
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Пе снич ке сли ке и ре ал ност

Са џад: Ње го ва ме та фо рич на упо тре ба ву ко ва је за и ста по себ на и не за бо рав на... 
Чуо сам јед ном да кад ов чар ски пси у Ира ну бра не ста до од ву ко ва устре мљу ју се на 
врат. Ву ко ви су углав ном сна жни ји и кр во лоч ни ји од па са. Али де ша ва се и да ов чар ски 
пас успе да стег не че љу сти око ву ко вог вра та и не по пу сти све док вук ви ше не мо же 
да из др жи; пас ис тра ја ва док се вук не пре да. Ов чар ски пас из те по бе де из ла зи са круп-
ним са зна њем о се би – то га ис ку ство пре о бра жа ва, тај га су срет осна жу је. Ов чар ски 
пас до жи вља ва се бе на је дан но ви на чин ко ји укљу чу је ви ше од са мо по у зда ња – ства ра 
но ви иден ти тет и до жи вља ва се бе као ву ка. Па сти ри зна ју ко ли ко је овај фе но мен опа-
сан; зна ју да кад се иден ти тет пса ова ко про ме ни, пса ви ше ни је мо гу ће кон тро ли са ти. 
Тад га успа вљу ју.

Ду го сам Бе хру зо ву упо тре бу мит ских и еп ских пе снич ких сли ка, сно ви ђе ња и ме-
ша ви ну фан та зи је и ствар но сти ту ма чио као не ки вид ма гиј ског ре а ли зма. Ме ђу тим, 
у књи зи има мно го ау то ре флек сив них од ло ма ка у ко ји ма Бе хруз ана ли зи ра са мо га 
се бе, сво ју ин тер пре та ци ју за тво ра, сво је ре то рич ке мо ду се и књи жев ни стил. Ове 
ком по нен те ње го во де ло укла ња ју из до ме на ма гиј ског ре а ли зма и сме шта ју га у са мо 
ње му свој стве но по ље. У ства ри ка зао бих да се Бе хру зов текст опи ре жан ров ском од-
ре ђе њу ма да са др жи бит не осо би не број них жан ро ва. Но пре во ђе ње де ла је зах те ва ло 
бар не ки вид кон цеп ту ал ног и те о риј ског окви ра ма кар про ви зор ног и хи по те тич ког. 
Пре ма мом ми шље њу, Бе хру зо ви књи жев ни по ступ ци и об ли ци умет нич ког из ра жа ва-
ња има ју не што за јед нич ко с ре а ли змом стра ве и кул ту ро ло шки и ет нич ки ло ци ра ним 
об ли ци ма над ре а ли зма. Пре вод се во дио пре по зна ва њем упра во тих фак то ра, што је 
омо гу ћи ло да се упе ча тљи во и до след но пре не се Бе хру зов глас, ода бе ру од го ва ра ју ће 
ре чи, раз ви је тон и стил и кре и ра ју ин тер тек сту ал не фи гу ре. Ње гов жа нр (или ан ти жа нр) 
ту ма чим као „над ре а ли зам стра ве и ужа са“.

Књи жев ност, по ли ти ка и по што ва ње пре ћу та ног

Са џад: Да ли Бе хруз би ло где у књи зи го во ри о про го ну у Ира ну или мо жда кри ти-
ку је иран ску вла ду?

Омид: Не.
Са џад: То је до бро. Не ма по тре бе да то опи су је ни ти да оправ да ва за што је оти шао. 

Због то га је ово та ко див но и зна чај но књи жев но де ло. Све што тре ба да се зна о ње го-
вом жи во ту у Ира ну об у хва ће но је при чом о пр вој пло вид би бро ди ћем. Све што тре ба 
да се раз у ме о угње та ва њу и дис кри ми на ци ји у Ира ну на ла зи се ту на оке а ну. Чи та ву 
при чу о по ли тич ком пре ви ра њу ка зу је кад опи су је та ла се. Чи та ву при чу о др жав ној ре-
пре си ји об ја шња ва кад опи су је вр тлог у мо ру.

Кад ми се пру жи ла при ли ка да пре ве дем ову књи гу, у то ме сам ви део мо гућ ност 
да дам свој до при нос исто ри ји та ко што ћу до ку мен то ва ти и не ка ко по др жа ти про го-
ње не и за бо ра вље не љу де; пре вод за ме не, по пут пи са ња за Бе хру за, је сте ду жност 
пре ма исто ри ји и стра те ги ја да се про блем при тва ра ња из бе гли ца на нео гра ни че но 
вре ме уса ди ду бо ко у ко лек тив но пам ће ње Ау стра ли је. 
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Но док сам чи тао по гла вља за пи тао сам се да ли је уоп ште мо гу ће на ен гле ском ве-
ро до стој но пре не ти ње го во ис ку ство и уви де. Ње го ва ту ма че ња до га ђа ја и си ту а ци ја, 
из ре че не кри ти ке и про зни из раз то ли ко су не по сред ни, ис кре ни и бес по штед ни; 
при че из ра жа ва ју аго ни ју, про ми шља ње, бес и от кри ве ње. У њи ма та ко ђе по сто ји 
сна жан и из вр стан сми сао за ху мор уба чен на са вр ше ним ме сти ма, ко ји је тре ба ло 
ве о ма па жљи во пре не ти. Осим то га, тре ба ло је во ди ти ра чу на о то ме да има ги на тив-
но бо гат ство тек ста од ра жа ва је дин стве ну тач ку гле ди шта и глас ау то ра. 

Стал но сам имао на уму да Бе хруз пи ше на пер сиј ском, не на курд ском. Пи ше на 
је зи ку сво јих тла чи те ља иа ко је же сто ки по бор ник курд ске кул ту ре, је зи ка и по ли ти ке. 
А књи га се пре во ди на је зик ње го вих там ни ча ра и му чи те ља. Осим не јед на ког од но са 
мо ћи из ме ђу не ко га ко је ау стра лиј ски др жа вља нин и оно га ко ји то ни је, ни сам смео 
за бо ра ви ти ни то да пре во дим де ло угње те ног при пад ни ка курд ског на ро да док ја 
ет нич ки при па дам до ми нант ној кул ту ри у Ира ну (мо ја ет нич ка за јед ни ца је Фарс 
[Персијанци] иа ко не спа дам у ону дру штве но-ре ли гиј ску ску пи ну ко ја кро ји по ли ти ку 
од 1979. го ди не). Сто га је би ло нео п ход но да пре вод има слу ха за све ни јан се ве за не за 
исто риј ску не прав ду, мар ги на ли за ци ју и пред ста вља ње, и да се од ви ја уз не пре ста не 
кон сул та ци је. Мо рао сам се би по ста ви ти низ пи та ња:

Ка ко да пре не сем усло ве под ко ји ма је књи га на пи са на?
Ка ко да из ра зим иде је, емо ци је и кри ти ку ко ја из би ја из тек ста и из рек нем по ру ку? 
Ка ко да из ра зим но ве об ли ке и тех ни ке ко је Бе хруз ства ра на пер сиј ском?
Ка ко да из ра зим спој курд ског ис ку ства и за твор ског ис ку ства, и још то ли ко то га...?
На ко је све на чи не књи жев ност мо же да пре не се зна че ње по мо ћу на го ве шта ја, 

озна ча ва ња, по ка зи ва ња? Ка кве ко ло ни јал не при че ка зу је је дан утам ни че ни Курд из 
Ира на ко ји при по ве да о свом ис ку ству у за тво ру Ма нус? Шта је спе ци фич но за тач ку 
гле ди шта јед ног Кур да не рас ки ди во по ве за ног са сво јом до мо ви ном и пре да ног бор би 
за сло бо ду, за пер спек ти ву не ко га по ре клом из Кур ди ста на? Ка квим кљу че ви ма он ту-
ма чи зна че ња? Ка кав је од нос из ме ђу фор ме и зна че ња? И да ли по сто је сло је ви при по-
ве да ња ко ји да ју при о ри тет не ким дру гим ко ло ни зо ва ним на ро ди ма и про сто ри ма?

Од го вор ност је би ла за стра шу ју ћа; мо гућ но сти су би ле сти му ла тив не.
На по чет ку смо има ли про бле ма да у пре во ду ис по шту је мо и со ци о по ли тич ке и 

по ет ске осо би не и ка рак тер из вор ног тек ста на пер сиј ском. Бе хру зов на чин пи са ња 
од ра жа ва раз ли чи те књи жев не тра ди ци је и пе снич ке кон вен ци је. Ме ђу тим, по те шко-
ће на ко је смо на и шли при ту ма че њу и пре во ђе њу са пер сиј ског ори ги на ла отво ри ле 
су мо гућ но сти за но ве књи жев не екс пе ри мен те.

Ка ко би смо у ен гле ском тек сту ево ци ра ли из вор ну ат мос фе ру и од ли ке, мо ра ли 
смо екс пе ри мен ти са ти с раз ли чи тим тех ни ка ма. Сто га су у пре во ду при че по ре ђа не 
и при ка за не на не у о би ча је не на чи не, ре че ни це и па су си на мер но раш чла ње ни, уз 
апро при ја ци ју и ме ша ви ну жан ро ва и сти ла.

За јед нич ки фи ло зоф ски рад

Бе хруз: Да би сте раз у ме ли спој умет но сти и фи ло зоф ске ми сли у овој књи зи, мо ра те 
зна ти о мом од но су са На џе мом, Фар ха дом и Ту ма сом. Док сам пи сао, ре дов но сам раз го-
ва рао с њи ма и ти су раз го во ри ути ца ли на драм ске осо би не тек ста, као и на фи ло зоф ске 
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ста во ве и те ме. За то ова књи га пред ста вља сце на рио за по зо ри шну пред ста ву ко ја об у-
хва та мит и фол клор; вер ско и све тов но; ко ло ни јал но и ми ли тан то; му че ње и гра ни це. 
На џем, Фар хад и Ту мас су ин те лек ту ал ци и кре а тив ни ми сли о ци. У Ира ну смо сво је кри-
тич ке ана ли зе из ра жа ва ли по мо ћу по зо ри шне умет но сти; за нас, пред ста ва је део фи-
ло зо фи је и бор бе. Ми из во ди мо на ша про ми шља ња, ми оте ло вљу је мо на ше ста во ве... 
ар гу мент је на ра тив... те о ри ја је дра ма. На џем, Фар хад и Ту мас су про све тље ни ин те лек-
ту ал ци у сва ком сми слу те ре чи.

Усло ви под ко ји ма је књи га на ста ја ла и од нос из ме ђу пи сца, пре во ди о ца и са вет-
ни ка ства ра ју про стор за је дин стве на фи ло зоф ска ис пи ти ва ња. Да би се пре нео овај 
за јед нич ки фи ло зоф ски рад би ло је по треб но екс пе ри мен ти са ње. 

Ка да је Му нес по че ла да са ра ђу је са Бе хру зом 2015. го ди не, за тво ре ни ци су би ли 
под не пре кид ним над зо ром и увек је пре ти ла опа сност да ће им мо бил ни те ле фо ни 
би ти од у зе ти. Од Му нес са зна јем да су ре дов но вр ше не ра ци је то ком ко јих би чу ва ри 
тра жи ли те ле фо не. Ти су упа ди би ли бру тал ни и де ша ва ли су се око че ти ри или пет 
ују тро. За тво ром су не пре ста но кру жи ле гла си не да се спре ма пре трес и да ће тра-
жи ти те ле фо не, та ко да су из бе гли це жи ве ле у стал ном стра ху и стреп њи.

Бе хру зов пр ви те ле фон су кон фи ско ва ли. Два или три ме се ца руч но је пи сао књи-
гу и ко ри стио те ле фон Аре фа Је и да ри ја да ша ље гла сов не по ру ке ко је би Му нес по том 
за пи си ва ла. Ареф је Бе хру зов бли ски при ја тељ ко ји га је по др жао на мно го на чи на, а 
по ја вљу је се и у Бе хру зо вом фил му Чо у ка, ре ци нам ко ли ко има са ти (2017) – он пе ва 
дир љи ву и ту жну курд ску осло бо ди лач ку пе сму. 

Бе хруз је на по слет ку ус пео да про кри јум ча ри дру ги те ле фон. Овај пут се по ста рао 
да на ђе си гур но скро ви ште за те ле фон док спа ва – уба цио је те ле фон у ду бо ку ру пу 
ко ју је из бу шио у ду ше ку. Чу ва ри овај пут ни су про на шли ње гов те ле фон, али му је 
те ле фон био укра ден 2017. го ди не, што је на крат ко вре ме ус по ри ло пи са ње док ни је 
опет на ба вио те ле фон. Би ло је и пе ри о да ко ји су тра ја ли по не ко ли ко не де ља па чак 
и ме се ци кад је сва ка лич на ко му ни ка ци ја са Бе хру зом би ва ла пре ки ну та. То ком фа за 
кад су обез бе ђе ње и над зор екс трем но по о штра ва ни Бе хруз је био при си љен да ду же 
вре ме не узи ма те ле фон из скро ви шта.

Бе хру зо ве ве зе са На џе мом, Фар ха дом и Ту ма сом су из у зет но ва жне. Њи хо ви ко мен-
та ри и кри тич ка пи та ња по мо гла су Бе хру зу да очу ва ве зу са курд ском до мо ви ном и 
све жи ну ма тер њег је зи ка и на сле ђа (На џем и Фар хад су Кур ди, а Ту мас је Фарс). Уз њих 
је учвр стио ста во ве и схва та ња ко ја је сте као у ин те лек ту ал ним и кул тур ним кру го ви ма 
у ко ји ма се кре тао док је био у Ира ну, а ко му ни ка ци ја с тро ји цом при ја те ља убла жи ла 
је осе ћај да љи не у сва ком сми слу. Слич но то ме је и до пи си ва ње са Џе нет и Ар нол дом 
при до да ло но ве ди мен зи је и пер спек ти ве ње го вом пи са њу. Кон такт са два пи сца из 
Ау стра ли је улио је Бе хру зу осе ћај вред но сти и до при нео ме ђу кул ту рал ним угло ви ма 
по сма тра ња и ни јан са ма утка ним у ње го во де ло. То ком пи са ња и пре во ђе ња књи ге, 
Бе хруз је на ста вио и са свим дру гим об ли ци ма пи са ња, ис тра жи ва ња, умет нич ким 
про јек ти ма и за ла га њем за људ ска пра ва: књи га је на ста ла упо ре до са но вин ским 
члан ци ма, ис тра жи вач ким из ве шта ји ма, јед ним фил мом, ака дем ским пре зен та ци ја ма, 
про тест ним го во ри ма и бор бом за људ ска пра ва.
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Ре дов но сам се са ве то вао са Бе хру зом и про ве ра вао ис прав ност сво јих фи ло зоф-
ских ту ма че ња. На ше су ди ску си је на шле пут и до са мог Бе хру зовг тек ста и ути ца ле 
су на мо је по то ње пре во ђе ње. Јед но од осо бе них обе леж ја ове књи ге је сте то што су 
се ње но пла ни ра ње, пи са ње и пре во ђе ње од ви ја ли исто вре ме но (по не кад су при че 
пи са не док су до га ђа ји још би ли у то ку). Кон сул та ци је и про цес ре ди го ва ња то ком 
мо је по се те Ма ну су по ја сни ли су мно га ту ма че ња, ис пра ви ли гре шке и раз ра ди ли 
кул тур но и по ли тич ки осе тљи ва ме ста. Бе хру зо ви на ра ти ви мо гу се про ту ма чи ти на 
мно го на чи на; ме ђу тим, ње гов глав ни циљ је сте да скре не па жњу на по сто је ћу си сте-
мат ску тор ту ру у за тво ру Ма нус. Уло га књи ге је сте да под стак не чи та о це да се ус про-
ти ве ко ло ни јал ном мен та ли те ту на ко ме по чи ва ау стра лиј ски ре жим при тва ра ња 
из бе гли ца и да их на гна да ду бо ко раз ми сле, да се пре и спи та ју и да сту пе у ак ци ју. 

Овај за јед нич ки фи ло зоф ски по ду хват има отво рен крај – отво ре но по зи ва да се 
сту пи у ак ци ју. 

Сид неј – остр во Ма нус – Ка и ро, 2018.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)


