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جبهههایافتخار
ژان روئو با نخســتین رمانش
«جبهههــای افتخار» که در اصل
رمانی اتوبیوگرافی اســت ،خود
را به عنوان نویسندهای که قصه
را خــوب میشناســد معرفی
کــرد .رمانی که در همان ســال
انتشارش ،جایزه گنکور 1990
را از آن نویســندهاش کرد و به
یکیازپرفروشترینکتابهایفرانسهتبدیلشد:بیش
از پانصدهزار نسخه فروش در سال .همین موجب شد
کتاب به زبانهای دیگری هم ترجمه شود ،و نقدهای
بســیاری در مطبوعات دنیا روی آن نوشــته شــود .از
جمله واشنگتنپست آن را یکی جذابترین رمانهای
فرانسه در سالهای اخیر توصیف کرد و از سوی دیگر
بوســتنگلوب ،آن را از شدت زیبایی ،غیرقابل تحمل
خواند« .جبهههای افتخار» پس از سه دهه ،با ترجمه
مریم خراسانی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
«جبهههای افتخار» رمانی اســت دربــاره مرگ و
زندگــی .ژان روئو در این رمان داســتان چند نســل از
خانوادهاش را از جنگ اول جهانی تا سال  1963روایت
میکند .چیزی که این خانواده را بههم مرتبط میکند مرگ
است ،و از همین طریق است که او نقبی میزند به حیات
و مرگ عیســی مسیح .رمان اشارههای فراوان به تاریخ
مسیحیت ،قدیسان و دوران باستان دارد و مضامین زمان،
خانواده ،جغرافیای منطقه لوآر ســفلی ،حافظه فردی،
خانوادگی و جمعی ،و جنگ جهانی اول از بنمایههای
آن هستند و به نوعی تداعی «در جستوجوی زمان از
دسترفته» پروست است ،با آن جملههای طوالنی که
گاه یک صفحه کامل را دربرمیگیرد.
داســتان تابع نظم زمانی نیست و اشارههای زمانی
اندکی در آن به چشم میخورد .فقدان راوی که در مقام
دانای کل اســت ،رمانی خالف عادت ،نوستالژیک و
بدون دیالوگ آفریده است که با نثری شاعرانه و موزون
و گاه با شــوخطبعی و طنز و محبت و شرمی خاص
به توصیف کاراکترها میپردازد .نگارشی نرم ،سرشار
از لطــف و ظرافت ،با واژگانی غنی و بیگزافهگویی و
اغراق .نویســنده با نگاهی شفاف و روشنبین ،غنایی
درونی به رمان بخشیده که در نوع خود بینظیر است.
توصیفاتطوالنینویسندهوروانشناسیشخصیتها،
رمانهای رئالیستی را در ذهن تداعی میکند.
در بخشی از رمان میخوانیم:
پس از مرگ بابا ،همهچیز زیر گردی از مالل ،به امان
خدا رها شده بود .جریان امور به سراشیبی تنبالنهای
درغلتیده بود و تابع بیقیدی و الابالیگری بربرانه شده
بود :باغ از علفهای هرز پوشیده شده بود و در هردو
سوی باریک ه راهش ،خزههای سبز موج میزد ،بیشهزار
هرس نشده و سنگفرشهای کف حیاط نعویض نشده
و آب تویشان جمع میشد ،دیوار آجری سوراخ شده
بود و اشیا در انتطار مرتبشدن باقی مانده بودند ،اشیایی
که باید تعمیر جزیی میشدند برای همیشه در کنجی
فراموش شــدند .دیگر چیزی در برابر انهدام تدریجی
ایستادگینمیکرد.
چه بر سر وحشی سفید آمد؟
فرانســوا گارد هرچند دیر به
نوشــتن روی آورد ،بااینحال با
نخســتین رمان ماجرامحورش
«چه بر سر وحشی سفید آمد؟»
که در پنجاهوســه ســالگیاش
نوشــت ،موفقیت را به ســوی
خویش خوشآمــد گفت و از
مرزهای فرانســه فراتر رفت و
جهانی شد .کتاب جایزه گنکور  2012را از آن خود کرد
و سپس جایزه معتبر ژان ژینو و شش جایزه دیگر را در
همان سال دریافت کرد و نقدهای مثبت بسیاری نیز بر
آن نوشته شد و همین موجب شد تا به زبانهای بسیاری
ترجمه شود از جمله فارسی ،با ترجمه مریم خراسانی
در نشر چشمه.
کتــاب اول فرانســوا گارد در اصل ماجرای واقعی
ملوان ۱۳ساله فرانسوی به نام «نارسیس پلتیه» در قرن
نوزدهم اســت .این ملوان فرانســوی در ســال ۱۸۵۷
در ساحل شمال شرقی اســترالیا از گروه جدا میافتد
و ...از اینجا به بعدش را فرانســوا گارد دستمایه خلق
اولیــن رمانش قرار میدهد تــا از خالل آن ،جنبههای
روانشناختی روابط انسانی و مضامین آن و نظریههای
مطرح انسانشناسی و تمدن را زیر سوال ببرد .این رمان
تلفیقی است از واقعیت و افسانه و بیشتر بیانگر تخیل
پویای نویسنده است تا داستان واقعی نارسیس پلتیه .در
«چهبروحشیسفیدآمد؟»فرانسواگاردچشماندازهای
مردمشناسی تازه و بدیعی ارائه میدهد و معتقد است که
باید انسان و محیطزیست را از نو تعریف کرد.
«چه بر سر وحشــی سفید آمد؟» داستان گمشدن
انسان اســت؛ تکافتادگی انسانی که از سنت آشنایی
میآیــد که پیشتر با رابینســون کروزوئــه تجربهاش
کردهایم .قهرمــان کتاب یک ملوان جوان فرانســوی
است به نام نارسیس پلتیه که از کشتیاش در سواحل
اســترالیای میان ه قرن نوزدهم جا میماند و با بومیانی
همراه میشود که برعکس تصاویر نمادین اصال مهربان
نیستند ،خشناند و بیرحم و مرموز ...از سویی او کمکم
زبانــش را از یاد میبرد ،نامش را ،خودش را ،تا هفده
سال بعد که پیدایش میکنند ...راز عجیبی وجود دارد که
او را چنین ازخودبیگانه و هویتباخته کرده است .رازی
که از اعماق وقایعنگاری تالش میکند کشفش کند...
در بخشی از کتاب میخوانیم:
دم غروب ،بیست جوان از دو گروه ،دور هم جمع
میشــوند .آنها ترجیعبند کوتاهــی را زیر لب زمزمه
میکنند ،تعدادی ســنگریزه را با نظمــی که در نگاه
نارسیس بسیار پیچیده و دقیق مینماید ،دست به دست
میکنند .گاهی انتقال سنگریزهها متوقف میشود ،و آن
کس که یک سنگریزه در دستش دارد ،چهره ناراحت
و آزرده کسی را میگیرد که انگار باخته است .نارسیس
حتی نمیکوشد قوانین بازی را بفهمد ،اگر واقعا بازی
باشد .دوســت داشت در این بازی شرکت کند .خب،
برای خودش تفریحی بود! و در آن لحظه درمییابد که
محکوم است به کسالتی ستوهآور که ناشی از عدم درک
زبان آنهاست .میتواند در جمع آنها بنشیند ،سنگی به
دستش بدهند و آن را رد کند به نفر بعدی ،مانند میمونی
با نگاهکردن حرکاتشــان را تقلید کند ،بیآنکه چیزی
بفهمد،وبیبرنامهایبرایآینده،بیهمکالمی،بیلذتی...
و بدینسان چه دردی از او دوا خواهد شد؟
* روزنامهنگار

برشی از «بئاتریس و ویرژیل» نوشته یان مارتل

برای هِنری چندان اهمیتی نداشت که شناخته شود ،گرچه به تجربه دریافته بود رویارویی با خوانندهها لذتبخش
است .بههرحال کتابش را خوانده و تحتتاثیرش قرار گرفته بودند ،در غیر اینصورت چرا باید سراغش میآمدند؟
مالقات کیفیتی صمیمانه داشــت ،دو نفر غریبه باهم روبهرو میشدند؛ برای صحبت درباره موضوعی بیرونی ،درباره
اندیشــهای که هر دوی آنها را به جنبش واداشــته بود ،پس هم ه موانع از ســر راه برداشته میشد .جایی برای دروغ و
قلنبهگویی باقی نمیماند .صداها آرام بود ...خود واقعی آدمها آشکار میشد .گاهی اوقات کار به اعترافهای خصوصی
داستان «زندگی پی» الهامگرفته از چه چیزی است؟
«پی» الهامگرفته از دو چیز بود :هند و نقد نســبتا خوبی که ده سال پیش در
بخش نقد کتاب روزنامه نیویورکتایمز خوانده بودم.
موضوعش چه بود؟
نقد جان آپدایک از یک رمان برزیلی بود .آن را نقد کرد ،اما فرضیهاش از بودن
یک یهودی و پلنگ در قایق نجاتی در سال  ،1933مرا به فکر فرو برد.
پیش از تصمیمگرفتن به نوشتن رمان به هند سفر کرده بودید؟
بله ،سه مرتبه .و همیشه تنها با یک کولهپشتی ...و هربار مجذوب آن میشدم.
اما آیا بعد از اینکه تصمیم به نوشتن کتاب بگیرید هم رفتید؟
بله .دومینباری که رفتم تحقیقاتی انجام دادم و بازگشــتم تا جزئیات ریز را
شفافسازیکنم.
چرا وقتی خودتان هندی نیستید شخصیت اصلی کتابتان هندی است؟
هندی اســت چراکه در هند احتمال وقوع هر داستانی وجود دارد .فراموش
میکنید که آن تخیل میتواند هر چیزی را دربربگیرد ،بپذیرد ،دوست بدارد و آن
را توصیف کند.
دلیل انتخاب آن  3مذهب در کتابتان چه بوده؟
به این دلیل که میخواستم به مساله ایمان بپردازم نه دینی سازمانیافته و تمام
و کمال .به این صورت که میخواستم «پی» به صورت نسبی هر سه را به عنوان
مذهبی تمام و کمال تجربه کند .میخواستم یک یهودی باشد و یهودیت را تجربه
کند .اما یهودیت و مسیحیت دو دینی هستند که صراحتا در تناقض هستند .به باور
مسیحیان آغاز یکی پایان دیگری است ،و به باور یهودیان ،وقتی یکی بردباری
میکند دیگری گمراه میشود.
این سوال ممکن است شخصی باشد اما برایم جای سوال دارد
که آیا شما خود فرد مذهبی هستید؟
بله ،به شدت .البته همراه با شبهاتی است و به اعتقاد خود ،این همان چیزی
است که ایمان را زنده نگاه میدارد.
اما لزوما تعلق خاطری به کلیسا یا چیز دیگری ندارید .درست است؟
هر یکشنبه به مراسم عشای ربانی میروم اما عاشق رفتن به مسجد هم هستم،
چراکهمسلمانهابهشیوهزیباییعبادتمیکنند.
چرا فکر میکنید مردم در این حد با کتاب ارتباط شخصی دارند؟
فکــر میکنم این کتــاب به دو روش با مــردم در ارتباط اســت؛ اول اینکه
ماجراجویی بزرگی اســت و دوم اینکه به صورت عمقی در مورد معنویت در
قالب امری واقعی ،جدی و بنیادی که بری از بدبینی و شک است صحبت میکند.
هنگام خواندن انتقادات آیا متوجه پیبردن مردم به این قضیه شدهاید؟
مطمئن نیستم که متوجه شدهاند یا نه .اما عیبی ندارد .امید دارم که با گذشت
زمان متوجه خواهند شد .مردم اکثرا در داستان به دنبال یافتن خدا هستند فارغ از
اینکه حقیقتا این تنها یک داستان است.
از اینکه کتابتان به داستان «پیرمرد و دریا» تشبیه شده چه حسی دارید؟
مردم همیشه به دنبال مقایسهکردن هستند .پذیرای کار جدید هستند اما تنها به
شرطی که وجه تشابهی با چیزی که برایشان آشنا است ،داشته باشد .در زندگیمان
هم به این ترکیب جدید و قدیم نیاز داریم .اما حقیقتا از تشابه کتابم با «پیرمرد و
دریا» همینگوی بسیار خرسندم چرا که همینگوی نویسنده بزرگی است.
از محبوبیت کتابتان و برندهشدنتان در جایزه بوکر شگفتزده هستید؟
قالعاده خوشحال هستم و به وجد آمدم.
در مورد بوکر باید بگویم که فو 
ریچارد پارکر الهامگرفته از چه بود؟ نمادگرایی زیادی در تصویر
آن ببر است.
بهدنبال یک حیوان هندی بودم .ابتدا یک فیل بالغ را انتخاب کردم .اما به
شدت طنزآمیز بود .سپس یک اسب آبی را انتخاب کردم .اما آنها گیاهخوار
هستند و برای اینکه یک گیاهخوار را به مدت 227روز در اقیانوس آرام زنده
نگه دارم ایدهای نداشتم .بنابراین درنهایت بهترین گزینه را که همان ببر است
انتخابکردم.
قبل از تحقیقکردن ،نظرتان در مورد باغ وحشها متفاوت بود؟
باغ وحش مکان ایدهآلی برای یک حیوان نیست .و شکی نیست که بهترین
مکان برای یک شانپانزه حیات وحش تانزانیا است .اما یک باغ وحش خوب
جای معقول و قابل پذیرشــی اســت .حیوانات بیش از آن چیزی که ما فکر
میکنیم انعطافپذیر هستند چراکه اگر چنین نبودند ،هرگز زنده نمیماندند.
اما دید من نسبت به باغ وحشها بعد از تحقیقاتم شکل گرفت .ابتدا همان
عقیدهای را داشتم که باقی مردم داشتند یعنی همچون زندان هستند.
پس میتوان چنین برداشتی کرد که اگر باغ وحش هم چون زندان
است ،درنتیجه تمدن هم همچون زندانی است برای انسانها .پس
بهتر نیست که در حیات وحش باشیم؟
باغ وحش یک قلمرو مصنوعی و شبیهسازیشــده است .اما تمدن قلمرو
طبیعیماست.
چیز نشستن در یک اداره در کل روز و رفتوآمدکردن در آن
چه ِ
محفظه بزرگ فلزی طبیعی است؟
نشستن در یک اداره برای مدت زمان طوالنی طبیعی نیست .شاید به همین
دلیل است که باید این روند را تغییر دهیم .من نگفتم سرمایهداری که تمام و کمال
انسانیت را محدود به دالر میکند ،طبیعی است.
پس جهان همچون یک باغ وحش اســت و شرکتها ،صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی نگهبانان باغ وحش هستند؟
گمان میکنیم که در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم .چنین نیست .جهان

میکشید .مردی به هنری گفته بود رمان او را در زندان خوانده بوده .زنی گفته بود رمانش را وقتی با سرطان میجنگیده،
خوانده بوده .پدری گفته بود خانوادهاش کتاب او را با صدای بلند و پس از تولد فرزند نارسشان-که احتماال به همان
زودیها میمرد-خوانده بودهاند .و برخوردهای دیگری از این دست هم فراوان بود .در هر مورد عنصری از رمانش-یک
تالشعاع
خط داستانی ،یک شخصیت ،یک حادثه ،یک نماد-به آنها کمک کرده بوده تا از بحرانی که زندگیشان را تح 
قرار بوده ،خارج شوند.

گفتوگو با یان مارتل ،نویسنده کانادایی برنده جایزه بوکر2001

رمان ،هنر دشوار نویسندگی است

گـروه ادبیـات و کتـاب :یـان مارتـل
(-1963ساالمانکا ،اسپانیا) نویسنده برجسته
کانادایی اسـت که با «زندگی پی» توانسـت
جایـزه بوکـر  2001را از آن خود کند؛ رمانی
کـه بـه یکـی از پرفروشتریـن رمانهـای
جهـان تبدیـل شـد و بیـش از دهمیلیـون
ترجمه از انگلیسی :نسـخه در سراسـر جهـان فروخـت .علاوه
آرزو مرادی
بـر بوکـر« ،زندگـی پـی» جوایز دیگـری نیز
دریافـت کـرد ،از جمله :جایزه بهتریـن رمان آفریقای جنوبی و جایزه
ادبـی آسیاپاسـفیک بـرای بهترین رمان سـال« .زندگی پـی» نقدهای
مثبـت بسـیاری نیز در سراسـر جهان دریافـت کرد ،تاجاییکـه اوباما
در نامـهای بـه یـان مارتل از او برای نوشـتن چنین کتابی تشـکر کرد.
قالعاده وسیع است .تنها به صورت منطقهای و با پاگذاشتن
مکانی بزرگ ،زیبا و فو 
روی آن قابل شناسایی است .به قول ولتر ،باید بچسبیم به ملک خودمان.
در مورد جهان ،فکر میکردم حیوانات درون قایق نشــاندهنده
کیفیت شرکتها یا کشورها باشند .آیا درست فکر کردهام؟
حیوانات شاید ویژگیهای شخصیتی خاصی را به تصویر بکشند .بهعنوان
مثال به ببرها به عنوان حیواناتی وحشی مینگریم .اما به نظر من آنسوی قضیه
مدنظر بود ،یعنی انسانها ویژگیهای حیوانی خاصی دارند .به عنوان فردی که
کتاب را خوانده به من بگو آیا چیزی در مورد کتاب هســت که دوست نداشتی
یامتقاعدکنندهنبود؟
دوســت نداشتم مادر داســتان بمیرد .خیلی ناراحتکننده بود.
امیدوار بودم که بیشــتر عمر کند اما گمان نمیکنم که در بهترشدن
داستانتاثیریمیداشت.
بله ،خیلی دلخراش بود .اما به دنبال داستانی بودم که آنقدر ترسناک باشد که
مردم اولین داستان را انتخاب کنند .بههرحال در هر دو داستان مادر میمیرد .پس با
خودم گفتم چرا بهترین داستان را انتخاب نکنم؟
مردن مادر داستان را بیشتر شخصی میکرد تا دیگر خدمهای که
به آنها احساس وابستگی نداشت .همچنین دلیل
غرقشدن کشتی را درک نمیکنم.
غرقشــدن کشتی برای من نماد چیزهایی بود ،همچون
حوادثی که در زندگی مرموزانه اتفاق میافتند.
نکتهای برای نویسندگان جوان ندارید؟
دست به کار شوید و ایدههایتان را روی کاغذ بیاورید.
ســخت کار کنید و سپس آن را رها کنید .از خود بپرسید
هدفتان از نوشتن چیست .باید با خودتان روراست باشید.
فکر میکنید «پی» نشاندهنده بخشی از وجود
همه آدمهاست ،یا شاید بخش ایدهآل هر فرد؟
همیشه راویان همدردی دارم که برای خوانندگان آسان
است که به آنها پناه ببرند.

یادداشت مترجم

درنگی ب ر «بئاتریس و ویرژیل» اثر یان مارتل

داستان و ناداستان

مشخصی درباره هولوکاست داشت و آن زمان اصال امیدی به
ادبیات و داستان چنان عرص ه وسیعی برای پرواز تخیل
مجوزگرفتنش نداشتیم .برای مارتل اما نامهای نوشتیم و از او
اســت ،که گاه میتواند بیارتباطترین چیزها را با پیرنگی
برای ترجم ه کتابش اجازه گرفتیم؛ نامهای که بیجواب ماند .و
پیچیده-چه از نظر ســاختاری و چــه از نظر محتوایی-با
بعدها که در آلمان نویسندهها و مترجمهای بیشتری را دیدیم
چنان چیدمانی کنار هم قرار دهد ،که به نظر مرتبطترینها
و بهتر از سازوکارهای جهانی حرفه سردرآوردیم ،فهمیدیم
برسند.آلبرکامودرباره«بیگانه»اشمیگوید«:دیرگاهیپیش
اساسا کارمان بیمعنا بوده و بیجوابماندنش هم طبیعی .این
«بیگانه»رادرجملهایخالصهکردمکهتصدیقمیکنمبسیار
کاری است که ناشر یا آژانس ادبی باید بکنند ،نه مترجم؛ یک
شگفتنما و خارق اجماع است :در جامع ه ما هر آدمی که
کاوه فوالدینسب* شخصیت حقوقی و نه شخصیتی حقیقی .مدتی گذشت و
در سر خاکسپاری مادرش نگرید ،خودش را در معرض این
دیدیم ازشان خالصی نداریم؛ از هنری و تاکسیدرمیست و
خطر میآورد که محکوم به مرگ شود ».چقدر این گزارهها
بئاتریس و ویرژیل و گوستاو .آنطوریکه مارتل در این رمان
شوخیآمیز به نظر میرسند! اما هرکس «بیگانه» را خوانده
خشونت و دهشت را به تصویر کشیده ،آدم مبتال میشود و نمیتواند در
باشد ،میداند که چطور سرنوشت محتوم کسی که در خاکسپاری مادرش
قبالش سکوت کند یا بیموضع بماند .او بهجای صحبتکردن-یا بهتر
اشک نریخته ،رفتن زیر تیغ گیوتین در میدانی عمومی است« .بئاتریس و
بگویم :سخنپراکنی و لفاظی-درباره خشونت و توحش وجود انسان،
ویرژیل» یان مارتل هم این ویژگی را دارد ،و به بهترین شکلی هم .چطور
اینها را به دقیقترین شکلی روایت میکند و وای که این شیوه ارائهاش
میشود سرگذشــت خری به نام بئاتریس و میمونی به نام ویرژیل را به
چقدر یادآور آن حرف درخشان جان آپدایک است؛ آنجا که تعبیر «دروغ
داستان «افسان ه ژولین ،تیمارگر پاک» گوستاو فلوبر ربط داد و از آن نقب زد
زیبای داســتان» را به کار میبرد و میگوید« :برخالف روزنامهنگاری،
به هولوکاست و درنهایت با خلق یک اتوفیکشن رسید به نظریهای در باب
تاریخ یا جامعهشناسی ،داستان ،واقعیات را در شکل اصلی و حقیقیشان
خلق رمان؟ مارتل با هنرمندی تمام این کار را کرده و یکی از پیچیدهترین
به ما نشان نمیدهد تا مثل دارو استفاده و جذبشان کنیم و مطمئن باشیم که
و جذابترین رمانهایی را خلق کرده ،که من در هم ه عمرم خواندهام.
حالمان بهتر خواهد شد ...داستان ،دنیای ما را گسترش و توسعه میدهد
کتاب ،تازه منتشر شده بود که در کتابگردی عصرانهای با همسرم ،در
و هر توسعهای نوعی خطرکردن است ».مارتل در «بئاتریس و ویرژیل»
آن کتابفروشی بزرگ طبق ه چهارم (یا پنجم؟) برجهای دوقلوی پتروناس
این کار را میکند؛ نمایشــی بیپروا ،دردناک و برانگیزاننده از خشونت
کواالالمپور دیدیمش .جلدش زمین ه نارنجی داشت و میمونی را نشسته
و درد؛ روایتی درباره هولوکاســت ،در یک «داســتان حیوانات» ،که گاه
بر پشت خری نشان میداد .اسم یان مارتل پایینتر میدرخشید و زیرش
به حیط ه فراداســتان ( )metafictionوارد میشــود و در کلیت خود،
کتاب اینطور معرفی شــده بود« :خارقالعاده ...تاثیرگذار و برخوردار از
رمانی زندگینامهای ( )autofictionاست .بیراه نیست اگر بگویم رمان
تخیلی درخشان ».نسخهای از کتاب را برداشتم و همانجا روی یکی از
«بئاتریس و ویرژیل» یان مارتل داســتان نوشتهشدن رمان «بئاتریس و
مبلها لم دادم و دیگر نفهمیدم زمان چطور گذشت؛ وقتی به خودم آمدم
ویرژیل» هنری است .و اینهمه پیچیدگی و تضاد و تناقض ،در متنی خلق
که صدای بلند گویندهای «برای آخرینبار» از مراجعان محترم خواهش
و صورتبندی شده ،که بیادا و متواضعانه ،دارد به زبانی ساده داستانش
کرد تا ده دقیق ه دیگر فروشگاه را ترک کنند .حاال یادم نیست ده بود ،یازده
را میگوید .برای منی که عالوه بر ترجمه ،داستاننویسی و تدریس هم
بود یا چند .اما رســیده بودم به حوالی میان ه کتاب و میدانستم بهزودی
میکنم ،مواجهه یا رابطه با «بئاتریس و ویرژیل» سه وجه دارد :به عنوان
همراه همسرم مریم ترجمهاش خواهیم کرد .چیزی به او نگفتم .روز بعد
نویسنده به نویسندهاش غبطه میخورم ،به عنوان مترجم خوشحالم که آن
خواندن کتاب را تمام کردم و گذاشتمش روی میز کار مریم .او هم خیلی
را همراه همسرم ترجمه کردهام ،و به عنوان مدرس خواندنش را به همه
زود آن را خواند و آنقدر هر دو جذبش شده بودیم که نیازی به گفتوگو
توصیهمیکنم.
برای رسیدن به تصمیم نبود .با وجود این ،ترجمهاش را شروع نکردیم.
* مترجم و داستاننویس
ســال  ۸۹بــود و دوران ناامیدی و اندوه .این هــم بود که کتاب ،موضع

از روی ایـن رمـان فیلم موفقی نیز توسـط آنگ لـی کارگردان تایوانی
برنده جایزه کن ،سـاخته شـد که برای  ۱۱جایزه در اسـکار نامزد شد
و چهـار جایـزه آن از جملـه بهتریـن کارگردانـی را به دسـت آورد9 .
سـال پـس از «زندگی پی» ،یان مارتل رمـان «بئاتریس و ویرژیل» را
نوشـت کـه موفقیت مالی خوبی بـرای او به ارمغان آورد :سـه میلیون
دالر برای حق انتشـار کتاب .جز این موفقیت ،نقدهای مثبت خوبی
هـم در نشـریات معتبـر دریافت کـرد از جملـه یواستودی کـه آن را
شـاهکار درخشـانی در مورد هولوکاسـت معرفی کـرد« .زندگی پی»
بـا ترجمـه گیتا گرگانی از سـوی نشـر علـم ،و «بئاتریـس و ویرژیل»
با ترجمه کاوه فوالدینسـب و مریم کهنسـالنودهی ،از سـوی نشـر
چشـمه منتشـر شـده .آنچه میخوانید گفتوگـو با یان مارتـل درباره
ایـن دو رمـان و حواشـی پیرامون آن اسـت.
عنوان کتاب «زندگی پی» بهگونهای است که مردم فکر میکنند که
با ریاضیات در ارتباط است .شما که چنین قصدی نداشتید؟
اسم «پی» را به این دلیل انتخاب کردم که عدد گنگی است (عددی بدون
الگوی قابل تشــخیص) .با وجود این ،دانشــمندان از این عدد گنگ برای
رســیدن به درک منطقی از جهان استفاده میکنند .به نظر من مذهب هم تا
حدی اینگونه است ...اما با وجود این با آن متحد میشویم و به درک جهان
دستمییابیم.
رمان «بئاتریس و ورژیل» در ســال  2010منتشر شد .از این
کار بگویید.
من از آن دســت نویسندگانی نیســتم که همچون گردشگری دائما در حال
ثبت وقایع باشم .نویسندگی سخت است بهخصوص اگر تالش کنید که در آن
هن ِر دشــوار یعنی «رمان» موفق عمل کنید .بنابراین ایدههای اندکم را به همراه
ایدههایی که فکر میکنــم ارزش کارکردن دارند ،برمیدارم و مدتزمان زیادی
را صرف کارکردن روی آنها میکنم .حیوانات کلیدی رمان «بئاتریس و ویرژیل»
خر و میمون و ...است .عناصر دیگر این رمان از پیش یعنی زمانی که در اوایل
بیستسالگی بودم در ذهنم بودند .درواقع کار روی آخرین
رمانم را از بیستسالگی آغاز کردم .هماتاقیهایم به یاد دارند
که آن زمان کاغذهایی را روی دیوار اتاقم میچسباندم یعنی
درواقع پایه و اســاس داســتان را .اما آن موقع نمیدانستم
چگونه انجامش دهم .برای یک هنرمند و حتی یک آدم عادی
خیلی جوان بودم .برای همین آن را کنار گذاشتم و صبر کردم
و امیدوار بودم که روزی راهی برای نوشتنش پیدا کنم.
غیر از کنایه آشکار مسیحی ،چیز دیگری هم بود که
شــما را به سوی ساختار سهلوحه آن سوق دهد؟ قصد
داشتید با آن چه کار کنید؟
هر ســه بهخوبی روی بخش های مختلــف عمل آمد.
حالقدس است .همچنین سه اعتقاد:
منظورم پدر ،پســر و رو 
ناباوری ،باور و حضور حقیقی آن .سه حالت خانه :بیخانمان،
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ادبــیــات

به سوی خانه و خانه .اما درواقع به هیچیک فکر نکرده بودم .داستان به صورت
کامال طبیعی و سازمانیافته به سه بخش تقسیم شد .و به آن احترام گذاشتم و با
آن همراه شدم.
مضامین مورد عالقهام که در هر سه بخش رمان پراکنده شدهاند،
وعده مرگ است و بخشــی که بیشترین تاثیر را روی من میگذارد،
بخش دوم اســت ،که در آن مقاله گستردهای را که به بحث در مورد
شباهتهای بین انجیل و سبک رمزوراز میپردازد ،گنجاندهاید .یاد
هنری در داستان «بئاتریس و ویرژیل» افتادم که میخواست یک رمان
و یک مقاله را با یکدیگر در یک کتاب چاپ کند اما ناشرانش تا حدی
با این ایده مخالف بودند که میگفتند درنهایت چیزی نمیشود جز
یک فلیپبوک .و این تا حدی مشابه کاری است که شما کردید .دو
سال را صرف نوشتن مقالهای کردید که درنهایت ناشرانتان آن را رد
کردند .در کتاب «کوههای بلند پرتغال» راهی را برای ترکیب مقالهای
درون خود داستان پیدا کردید ،و این به غنی و عمیقترشدن رمان منجر
شد .اما کنجکاوم بدانم آیا ناشرانتان با این سبک مخالفت کردند یا نه؟
ویراستارانم مخالفت کردند اما تا حدی« .بئاتریس و ویرژیل» در نسخه اصلی
خود یعنی نسخه فلیپبوک ،خیلی بیشتر این سبک را نشان میداد .هیچ رمان یا
مقاله ادبی تابهحال مثل آن کار نشده یا حداقل نه توسط یک انتشارات بزرگ .در
داستان «کوههای بلند پرتغال» ،مقاله در داستان به شیوه متعارفی گنجانده شد .مقاله
طوالنی با مضمون جنگ ،در انتهــای رمان «جنگ و صلح» را در نظر بگیرید.
رمانها ایدهها را به نمایش میگذارند .اما مرا تشویق کردند که آن را مرتب کنم .که
همین کار را هم کردم .این تعادل ماهرانهای است که باید با سردبیران خود در میان
بگذارید ،البته اگر خوب هستند که مال من هستند .باید دیدگاههایشان را ببینید و
همزمان روی نظرات خود پافشاری کنید.
به سه زبان مسلط هســتید و زبان مادریتان فرانسوی است نه
انگلیسی .تابهحال متن ادبی به زبان فرانسوی یا اسپانیایی نوشتهاید؟
اگر بله ،آیا دوست دارید دوباره این کار انجام دهید؟ اگر خیر ،چرا؟
فقط نوشتن به زبان انگلیسی برایم راحت است .فکر میکنم میتوانم این زبان
را کنترل کنم .بهنوعی که میتوانم مثل یک ســاز بنوازمش .احساس خودآگاهی
بیشتری در استفاده از زبان فرانسوی و اسپانیایی دارم .بهخصوص فرانسوی که
آن را به روانی صحبت میکنم و مینویسم .هنگامی که آگاه هستید ،آن فراموشی
زبانشناختی را که به شما اجازه میدهد داستانتان را آزادانه بیان کنید ،ندارید؛ گویی
کامال فراتر از زبان است .بنابراین به صورت جدی به فرانسوی و اسپانیایی برای
اهداف کاربردی و شــخصی مینویسم .مثال زدن ایمیل به ویراستاران و نوشتن
نامه برای خانوادهام.
اکثر نویســندگان بزرگ ترجمه هم میکنند (جی.ام.کوتســی و
هاروکی موراکامی) .آیا به اینکه روزی به ترجمهکردن روی بیاورید
فکر کردهاید؟ چرا بله و چرا نه؟
ترجمهکردن تمرین جالبی است .معمایی است در پس معمایی دیگر .هنگام
ترجمه ،حس میکنید که زبانها و تمدنها همچون دو گربه که یکدیگر را میبینند،
همدیگر را لمس میکنند ،و این بازی زبانی را لذتبخشتر میکند .من این کار را
گهگاهی با والدینم که مترجمان زبان اسپانیایی و انگلیسی به فرانسه هستند ،انجام
دادهام .درواقع ترجمه فرانسوی «زندگی پی» کار آنهاست .یک نوع بازی است .اما
مشکلی که با آن دارم این است که به عنوان یک نویسنده نهتنها مرا به ترجمهکردن
بلکه به بازنویسی متن وسوسه میکند .من به شدت سپاسگزار مترجمان هستم.
قاره وسیعی از دانش ادبی من وجود نخواهد داشت اگر مترجمان ادبی نبودند .اگر
پل ارتباطی ترجمه نبود به آثار برخی از نویسندگان مورد عالقهام که با کارهایشان
بزرگ شــدم همچون تولستوی ،دانته ،یوکیو میشیما و کنوت هامسون هیچگاه
دسترسینداشتم.
بــ ه عهدهگرفتن ترجمه فرانســوی کتاب «زندگی پی» توســط
والدینتان چگونه بود؟ سر چیزی هم اختالفنظر داشتید؟
در موارد زیادی باهم اختالف نظر داشــتیم .به عنوان نمونه زمان افعال.
مثال افعال گذشته ،گذشته ساده ،این عبارت یا آن عبارت .یک مترجم به طور
معمول باید هزاران تصمیم بگیرد .بنابراین گاهی اوقات تصمیمات متفاوتی
را میگرفتیم و مجبور بودیم به توافق برسیم .همیشه سرگرمکننده بود و هرگز
باعثتنشنمیشد.
به غیر از چند تن از نویسندگان کانادایی که در آمریکا و فراتر از آن
به شهرت رسیدند،بنابر دالیلی اکثرآنهاخانم هستندمثلآلیسمونرو.
میتوانید به ما بگویید آثار چه نویسندگان کانادایی را برای خواندن
بهماپیشنهادمیدهید؟
عجیب است ،نه!؟ سلطه نویسندگان زن را میگویم .فکر نمیکنم این قضیه
ربطی به آب آشــامیدنیمان داشته باشــد .کامال اتفاقی اســت .و تعداد زیادی
رماننویس مرد وجود دارد که در صدر آن لیســت هستند .نویسندگانی همچون
مایکل اونداتیه .و جوزف بویدن هم عالی است.
پس از پایان هر کتاب چه میکنید؟
هیچ .پس از اتمام هر رمان ،کامال تهی از هر واژه میشوم و حتی قادر به
فکرکردن در مورد نوشــتن رمان دیگری نخواهم بود .سپس با گذشت زمان
ایدههایی به ذهنم خطور میکند .مایلم کارهایی را انجام دهم که به نوشــتن
رمان بعدیام کمک کند .کارهایی همچون ســفر ،مصاحبه و کارهایی از این
قبیل ...در غیر این صورت ترجیح میدهم کاری نکنم جز مطالعه ،ورزش و
وقتگذراندن با خانوادهام.

نگاه منتقد

تاملی بر «زندگی پی» شاهکار یان مارتل

در باب ایمان

من میمونم و ناامیدی! دشمنی که حتی از ببر هم سهمناکتره.
یک هندو ،یک مسلمان و یک مسیحی ،به مدت 227روز
اگه هنوزم اراده حیات برام باقی مونده ،به لطف ریچارد پارکر
در کنار یک ببر بنگال200کیلویی در قایق نجاتی گیر افتادهاند.
بوده و بس!»
به طرز مشــکوکی این گفته ،به آغاز یک لطیفه میماند! اما
گرچه رمان در ســطح داستانهای ماجراجویانه دریایی
«زندگی پی» شاهکار یان مارتل نویسنده کانادایی دقیقا بر
بــه غایت خوب عمل میکند ،اما واضح مینماید که مارتل
همین شالوده پایهگذاری شده است .و میتواند ایمان شما
صرفا عالقهمند به روایت یک داستان کالسیک نجات با قایق
را به توانایی رماننویسان ،در زمینه استفاده از افراطیترین
نیست .هرچه باشد داســتان فردی متدین به سه دین بزرگ
ســناریوها در چارچــوب زندگی عقالنــی ،از نو برپا کند.
* که از قضا پیشینه قدرتمندی در زمینه علوم نیز دارد خواسته
برای مثال هر ســه یک نفر هســتند :پی پِتال؛ یک نوجوان
مرجانمعتمدحسینی
یا ناخواسته کیفیت یک تمثیل اخالقی را به خود میگیرد .با
هندیاالصل که دلیلی برای منع این قضیه نمیبیند که بتواند
اینکه کتاب با پژواکهایی از منابعی «رابینسون کروزوئه» و
همزمان سه دین را اختیار کند و درضمن نوعی متخصص
حکایتهای اسوپ طنینانداز است ،اما کتابی که پیش از همه بازتاب
رفتارشناسی حیوانات نیز است .او بهعنوان فرزند یک متصدی باغوحش
مییابد همان «پیرمرد و دریا» همینگوی است .درحالیکه همینگوی به
در هند ،طوری بزرگ شــده که حسابی با میمونها ،شترمرغ تکغبغبی
تصویرسازیکشمکشسرنوشتسازمردکهنالگوییاشبهعنواننمادی
و گاومیش کوهــاندار آمریکایی خو گرفته و درنتیجه با پیچیدگیهای
از پایداری و اراده مطلق میپردازد ،کشــمکش «پی» استوارانهتر است.
همزیستینژادهایمختلفدرکناریکدیگرغریبهنیست.
جوانک باید اهریمنهایش را با کمک هوش و ذکاوتش دور بزند؛ نه اینکه
این ادراک جانورشناسانه زمانی برای خو ِد پی به غایت اثبات میرسد
آنها را از پا درآورد و این عمل را به کمک یک مبارزه روانشناسانه انجام
که او و خانوادهاش تصمیم میگیرند از نابسامانیهای سیاسی حاکم در
میدهد .او به این درک میرسد که بقا ،از آگاهی به این امر نشأت میگیرد
دهه  1970هند بگریزند و به کانادا مهاجرت کنند .آنها حیواناتشان را بار
که بداند چه زمانی ابراز وجود کند و چه زمانی پا پس بکشد؛ چه زمانی
یک کشتی باربری ژاپنی به نام سیمسام میکنند و بهسوی دنیای جدید
دست باال بگیرد و چه زمانی در برابر قدرتی عظیمتر از خود سر تسلیم
بادبان میکشند .اما «در نیمهراه» اتفاقی توضیحناپذیر رخ میدهد .بنا به
فرود آورد .به بیانی دیگر او کشف میکند که زندگی با یک ببر درنهایت،
دالیلی که تا ابد از دید افسران دریایی پنهان میماند ،کشتی درست پیش
نیازمند عمل هم بر اساس اراده است و هم ایمان.
از طلوع چهارمین روز خروجش از مانیال ،بهطور ناگهانی و فجیعی غرق
در فصلهای پایانی کتاب ،نویسنده به داستان پیچشی فریبا میبخشد.
میشود .تنها پنج نجاتیافته میتوانند به یک قایق نجات دست بیابند:
پس از اینکه قایق نجات به ساحل امن مکزیک میرسد و ریچارد پارکر
یک ببر که (به لطف یک اشتباه دفتری ،که اسامی حیوانات و صاحبانشان
بدون فوت وقت به جنگل میرود ،پی متوجه میشود که حکایت عجیبش
را جابهجــا ثبت کرده بود) حاال ریچارد پارکر نامیده میشــود ،پی ،یک
توسط صاحبمنصبانی که برای کسب اطالعات از او آمدهاند قابلباور
گورخر ،یک اورانگوتان و یک کفتار که خیلی سریع از بقیه جدا میشوند
نیست و او دقیقا میداند که چرا چنین است« :شما داستانی میخواین که
و جوانک را به همراه ببر ،بر قایق8متری تنها میگذارند .البته به لطف یک
متعجبتون نکنه .تا روی چیزی که همین االن میدونین صحه بگذاره! این
کرباس مرزساز و سرگردانی عمومی دو موجود مصیبتدیده و دریازده،
باعث میشه که شما باالتر یا دورتر یا متفاوت به نظر نرسین!» پی تحت
اتفاق از پیش معلوم ،بالفاصله رخ نمیدهد و پی آنقدر از خوردهشدن
فشاربرایارائهتوضیحمعتبرتر،تسلیخاطرافسرانراباداستانیازجنس
در امان میماند که در مورد همقایقیاش به درک مهمی برسد« :من باید
«حقایق خشک و بیخمیرمایه» فراهم میآورد .اما آیا این نسخه سادهتر
رامش میکردم! بحث سر اون یا من نبود ،بحث سر اون و من باهم بود!
(و بدون ببر) واقعا به حقیقت ژرف ماجراجویی او نزدیکتر است؟ این
ما ،هم بهمعنای کلمه و هم در تمثیل ،حاال باهم سوار یه قایق بودیم ».با
گواهیاست بر دستاورد بیهمتای مارتل.
وجود متناقضبودن امر ،پی متوجه میشود که نجات شخصیاش ،به زنده
* منتقد و مترجم
و سالم نگهداشتن همسفر وحشیاش بستگی دارد« :چون اگه اون بمیره

