
 خانم گلستان، اولین بار کی با کتاب آشنا شدید؟ به بیانی دیگر، 
کی با کتاب دوست شدید؟

به طور جدی از کالس دوم یا سوم دبستان. از همان وقت با کتاب دوست 
شدم و هر دو به هم وفادار ماندیم.

 از کودکی تا نوجوانی و جوانی و بزرگســالی، در هر دوره چه 
کتابی روی شما بیشترین تاثیر را گذاشت؟

در کودکی ننه فاطمه دایه ام قصه شنگول و منگول را با آب و تاب تعریف 
می کرد و خیلی روی من اثر می گذاشت. این که گرگ خودش را مادر بچه ها 
جا می زد و... خیلی ناراحتم می کرد. مثنوی »موش و گربه« عبید زاکانی را 
خیلی دوست داشتم. بعد نوجوانی بود و »جین ایر« بود و »بابا لنگ دراز« 
و »الیور تویســت« و »شــاهزاده و گدا«ی مارک تواین و البته »تام سایر« 
و »هکلبری فیــن«. و در دوران جوانی  »ربه کا« و »بر بادرفته« و بعد »دن 
کیشوت« و »جنگ و صلح« و »جنایات و مکافات« و »آنا کارنینا« و »سپید 

دندان« و بگیر و برو تا آخر...
 از بین آثار ادبی، کدام یک از کتاب ها، حیرت زده تان کرده است؟

کتاب های خارجی: »بیگانه«ی کامو، »دن کیشوت« سروانتس، »مادام 
بوواری« فلوبر، »صد سال تنهایی« و »گزارش یک مرگ« مارکز، »جنایت 
و مکافات« داستایفسکی، و تمام کتاب های پابلو نرودا و از جوان ترها همه 
کتاب های جولین بارنز و روبرتو بوالنیو و تمام نوشته های سوزان سونتاگ. از 
کتاب های ایرانی: »جای خالی سلوچ« دولت آبادی، »مدیر مدرسه« آل احمد، 
»مدو مه« ابراهیم گلستان، »همسایه ها« و »مدار صفر درجه« احمد محمود، 
»خواب زمستانی« گلی ترقی، و از جوان ترها »هرس« نسیم مرعشی، »سرخ 
سفید« مهدی یزدانی خرم، و »وای  خواهیم ساد« مهسا محبعلی  و کتاب های 

حسین سناپور.
 کتابی هست که شروع کرده باشید به ترجمه اش، ولی به دالیلی 

نتوانسته اید تمامش کنید؟
تازه کتاب »بارون درخت نشــین« کالوینو را شروع کرده بودم که شنیدم 

مهدی سحابی ترجمه کرده و زیر چاپ است. پس رهایش کردم. 
 اگر قرار بود یک شخصیت داستانی باشید، چه کاراکتری را از 

ادبیات ترجیح می دادید؟
رمدیوس خوشگله در »صد سال تنهایی« مارکز که با مالفه ها رفت هوا 

و رفت و رفت و رفت...
 کدام یک از ترجمه های  خودتان را دوست دارید؟

»اگر شبی از شب های زمستان مسافری« ایتالو کالوینو، »زندگی در پیش 
رو«ی رومن گاری، و »بیگانه«ی کامو. )و بقیه!(

 کدام یک از کاراکترهای آثار ترجمه  خودتان را دوست دارید؟
آنخال ویکاریو در »گزارش یک مرگ« مارکز و مادام روزا در »زندگی در 

پیش رو«ی رومن گاری.
 اگر بخواهید اولیــن روزی را که تصمیم گرفتید ترجمه کنید، 

تصویر کنید، چگونه آن روز را تصویر و روایت می کنید؟
نشستم پشت میز. با یک دست گهواره مانی را تکان می دادم و با دست 
دیگر »زندگی جنگ و دیگر هیچ« را ترجمه می کردم. خیلی خوب این صحنه 

را به یاد دارم.
 شــده در دوران حیات مترجمی تان به نویسنده یا کتابی حس 
خوبی پیدا کرده باشید و بگویید کاش نویسنده این کتاب من بودم؟

حس خوب و تحسین برای یک نویسنده زیاد داشته ام  اما حسرت به جای 
کسی بودن را هیچ وقت نداشته ام.

 وقتی به آثار ترجمه تان نگاه می کنید شده از ترجمه برخی از آنها 

پشیمان شده  باشید؟
چون قبل از انتخاب کتابی برای ترجمه خیلی فکر می کنم اما درنهایت 
این دلم اســت که انتخاب نهایی را می کند، پس پشیمان نشده ام. کار دل 

پشیمانی ندارد.
 نگاه تان به سیاست و جامعه چقدر فرق کرده با دورانی که جوان تر 

بودید؟ تصویرتان از این سیاست در جهان امروز چگونه است؟
همیشه از همان جوانی به شدت عدالتخواه بوده ام و از خشونت متنفر. 
جهان امروز بویی از عدالت نبرده و به شدت خشن است. پس تصویر خوبی 

از جهان امروز ندارم.
 نویسنده ای هست در ایران و جهان که این روزها شما را شیفته  

نثر و زبان و اثرش کرده باشد؟ 
فقــط نه ایــن روزها بلکه تمام روزهای عمرم! محمــود دولت آبادی و 
احمد شــاملو از ایران، جولین بارنز و روبرتو بوالنیو و سوزان سونتاگ هم 

از نویسنده های غیرایرانی.

   خودتان را مترجمی متعهد می دانید؟
متعهد هستم که درست ترجمه کنم.

 از اولین نشر کتابتان تا امروز، اگر بخواهید مروری کنید به این 
صنعت در ایران، چه چیزهایی را می توانید برشمرید؟

انتخاب کتاب ها و نحوه ترجمه ها و خیلی از تالیف ها از سوی ناشران 
سهل گرفته می شود. در حالی که باید سختگیر باشند.

 بهترین خاطره انتشار اولین کتابتان را برای ما بگویید؟
وقتی عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر به من زنگ زد و گفت 
یک سر به امیرکبیر بیا و وقتی رفتم کتاب »زندگی، جنگ و دیگر هیچ« را که 
از صحافی آورده بودند روی میز گذاشت و من از خوشحالی گریه ام گرفت.

 بهترین خاطره ای که از خواننده های آثار ترجمه تان دارید؟
خاطره زیاد دارم. یک بار داشتم می رفتم سفر و کارت ملی ام را یادم رفته 
بود بردارم. خانمی که باید کارت پرواز صادر می کرد وقتی بلیتم را دید گفت 
همان لیلی گلســتاِن »زندگی در پیش رو«؟ و بعــد مرا در آغوش گرفت و 

بوسید و کارت پروازم را داد. یک بار هم سوار تاکسی بودم و داشتم با موبایلم 
حــرف می زدم و خــودم را به طرف مکالمه ام معرفی کردم. وقتی به مقصد 
رسیدم راننده گفت »یعنی همان میرا؟« من خندیدم و گفت »عمرا اگر ازت 
پول بگیرم!« و نگرفت. آدرسش را گرفتم و تعدادی از کتاب هایم را برایش 
فرستادم. یک بار هم وقتی کتابفروشی داشتم یک پاسدار با لباس پاسداری 
وارد کتابفروشی ام شد. در دستش تعدادی کتاب بود. گفت اینها را از جای 
دیگری خریده ام و آورده ام برایم امضا کنید. امضا کردم، تشکر کرد و بعد سوار 

ماشین ون با مارک گشت ارشاد شد و رفت.
 از نقدهایی که طی این ســال ها بر ترجمه  هایتان شده، منفی یا 
مثبت، شده به منتقدی حق بدهید؟ برخوردتان با منتقدان چگونه 

هست؟ جدل؟ جوابیه؟ یا...؟
منتقدی نداشته ام، اما اگر روزی کسی ایرادی بگیرد و ایراد منطقی باشد به 

جان دل گوش می کنم. من بسیار انتقادپذیرم.
 اگــر بخواهید خودتان را تعریف کنیــد، خودتان را مترجمی 
با گرایش های خاص سیاسی تعریف می کنید یا مترجمی که فقط 

دغدغه ترجمه دارد؟
شاید مترجمی با گرایش های اجتماعی.

 شما هم از کاغذ و قلم، به سمت کامپیوتر کشیده شدید؟ یعنی 
هنوز هم آثارتان را روی همان کاغذ و با خودکار می نویسید یا مثل 

نویسنده های امروزی تایپ می کنید؟
با روان نویس آبی و روی کاغذ خط دار می نویسم.

 فکر می کنید تجربه کتاب های الکترونیکی و صوتی به صنعت 
نشر کتاب کاغذی ضربه می زند؟ نوستالژی شما هنوز کاغذ است؟ 
در گفت وگوی اومبرتو اکو )1932- ایتالیا( و ژان کلودکریر )1931- 
فرانسه( در کتاب »از کتاب رهایی نداریم« این دو وقایع نگاِر تیزبین 
ما را متوجه این می کنند که هر کتابخوان و به ویژه کتابخوان هایی که 
کتاب را به  صورت  شــی ای ملموس دوست می دارند، چه بسا که 
حسرت گذشته را در دل صاحبان کتاب های الکترونیکی برانگیزاند 

که کتاب کاغذی یک چیز دیگر است. این طور است؟
چند کتاب صوتی را در ماشــینم گذاشتم که در ترافیک و راه های دور 
گوش کنــم، دیدم تمرکز الزم را ندارم و رهایش کــردم. کتاب کاغذی را 

ترجیح می دهم.
 از دیگر هنرها، مثل موســیقی و ســینما، شــنیدن و دیدن چه 
موسیقی ها و  فیلم هایی هنوز برایتان لذتبخش است و می توانید آن 

را به ما پیشنهاد بدهید؟ 
چند فیلمی را که اخیرا دیدم و خیلی دوست داشتم نام می برم: »سرو زیر 
آب« از محمدعلی باشه آهنگر که شاهکار بود. »در جست وجوی فریده« 
یک مســتند درجه یک. تئاتر »خنکای ختم خاطره« از حمید آذرنگ که 
فوق العاده بود و فیلم تئاتر آن را می توان خرید و دید. و تمام شــوبرت ها 

و هایدن ها.
 از رویاهای تــان بگویید؟ کدام رویاها را ترجمه کردید کدام ها 
نه؟ کدام ها شکل واقعی پیدا کردند کدام ها نه؟ هنوز هم رویاها در 

زندگی تان حضور دارند؟
در جوانــی آدمی رویایی و خیالباف بودم. رویاهایم من را وادار کردند 
که بهشان صورت واقعیت بدهم. برای اجرای این استحاله، یعنی رویا را 
به واقعیت تبدیل کردن، خیلی زحمت کشــیدم. حاال که به خودم و حال و 
روزم نگاه می کنم، فکر می کنم این کوشــش ها و زحمت ها بی نتیجه نبوده 

است. شکر.
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صفحات ویژه  سی  ودومین نمایشگاه کتاب تهران- شماره یکم
اردیبهشت، ماه کتاب، جشن کتاب است؛ اردیبهشِت امسال نیز »همه ما« به جشن کتاب، این بزرگ ترین رویداد 
فرهنگی کشــور دعوتیم در سی ودومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در »مصالی تهران«. گروه ادبیات و کتاب 
روزنامه »آرمان« هم به سبک وسیاق نمایشگاه های بین المللی کتاب در جهان که معموال فرصتی است برای ارائه و عرضه 
کتاب های جدید، شنیدن صداهای تازه، و تبادل نظر و انتقال تجربیات نویسنده ها و مترجم ها با مخاطبانشان، به سراغ آنها 
رفته و با آنها به گفت وگو نشسته و از کتاب و کتابخوانی و لذِت نوشتن و ترجمه پرسیده است. آنچه هرروز در این 

صفحات می خوانید گفت وگوهایی است با نویسنده ها و مترجم های نام آشنای ایرانی، همراه با پیشنهاد برخی از کتاب های 
آنها از سوی نویسنده ها و مترجم ها و منتقدان جوان تر، و در کنار آنها، معرفی ناشران و مترجمان و نویسنده ها و کتاب های 
برگزیده به انتخاب تحریریه روزنامه. گروه ادبیات و کتاب »آرمان«، امیدوار است مسئوالن نیز با شنیدن صداهای مختلف 
حوزه فرهنگ، اقدامات الزم را برای »کتاب« انجام دهند تا آنطور که بر پوستر سی ودومین نمایشگاه کتاب نقش بسته 

»خواندن، توانستن است«، با »نه به  کتاب نخواندن«، »یک کتاب بیشتر بخوانیم«؛ زیرا »فردا برای خواندن دیر است!«

سیِل کتاب

 سیِل آسمان
سیل، زمین و آسمان نمی شناسد. وقتی بیاید همه 
را با خود می برد. ســیل آمد و خیلی از کودکان این 
سرزمین را بی کتاب کرد. کتاب که نباشد، یک جای 
زندگی می لنگد. نه، همه جای آن. سیل که بیاید دیگر 
نه خانه مرا می شناسد، نه مدرسه تو را. نه کتابخانه مرا، 

نه کتابخانه مدرسه تو را. 
امسال، پدر با نان نیامد، مادر در باران نیامد؛ این 
سیل بود که آمد و کتاب ها را با خود برد. کلمه ها روی 
دهان ماند، بی آنکه کالم شوند. نگاه شدند و با سیل 

رفتند. رفتند...
سی ودومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
فرصت خوبی است که به همه نگاه های رفته با سیل، 
کمک کنیم تا دوباره بازگردند به زندگی. به کتاب. به 
مدرســه. به دنیایی که اگر به آن پا نگذاریم دنیایمان 
همیشه تاریک خواهد بود. پس با کتاب هایمان، سیل 
نگاِه کودکاِن ایران زمین را پیش از شکستن و رفتن 
با آب، ســد کنیم برای بازگشت به چشم خانه ها ی 
معصومشان؛ جایی که رویاهاشان خیره شده به دنیا... 

منتظر دستی پر از کلمه و کتاب و رویا...
 سیِل زمین

سیل فقط از آسمان نمی  آید، که از زمین و زیرزمین 
هم می آید. یکی از سیل های ویرانگر سال های اخیر، 
سیل ناشران و مترجمان زیرزمینی است که می توان 
از آن به عنوان سیِل فرهنگ یاد کرد. سیلی ویرانگر، که 
از یک سو تیشه به ریشه اقتصاِد فرهنگ می زند و از 

سوی به رواج ابتذاِل فرهنگ دست می زند.
در اســفندماه ســال پیش هرچنــد دولت آمد و 
دستفروش های انقالب را جمع کرد، اما بهار که آمد، 
باز آنها با سیِل آسمانی همراه شدند و خیابان انقالب 
را باز سیل گرفت: از زمین و آسمان و زیِر زمین. سیِل 
ویرانگِر ناشران زیرزمینی که کتاب های پرفروش را 
در چاپخانه های زیرزمینی چاپ می کنند و بعد پخش 
می کنند و می فروشند، آن هم با کیفیت نازل و قیمت 

ارزان. بی هیچ سودی برای مترجم و ناشر کتاب.
این یک  ســوی ماجرا است. سوی دیگر ماجرا، 
سیِل مترجمان فارسی نویس است که نه از آسمان، 
که از همین زمین مثــل »مال« ها روییده اند. اینها با 
مجوز ارشــاد، کتاب را با همکاری ناشران قانونی 
چاپ می کنند، و مثل هر سال می توانید در نمایشگاه 
کتاب ببنیدشــان کــه از کتــاب و ترجمه های خود 
دفاع می کننــد و آن را به خواننده هایی که بی خبر از 
پشت پرده های آن هستند، کتاب هایشان را به معنای 
واقعِی کلمه، می چپانند، آن هم به نام فرهنگ. )به اینها 
سیِل مترجم های فرودگاهی و ناشران فست فودی را 

هم بیفزایید که کتاب جای فست فود می فروشند.(
باز ســوی دیگــری دارد این ماجرا. ناشــران و 
مترجم های شناخته شــده، به سمت کتاب های نازل 
روی آورده اند. اگر روزگاری همین ها دادشان درآمده 
بود که کتاب های عامه پسنِد نویسنده هایی مثل نسرین 
ثامنی، مریم جعفری، ر. اعتمادی و امثالهم، بازار کتاب 
و فرهنگ را قبضه کرده انــد، و نگران این بودند که 
ذائقه خواننده ایرانی بدان سمت جهت بگیرد، حاال به 
صورت جدی می توان گفت همان ناشران به صورت 
جــدی روی آورده اند به ترجمه آثار دســِت چندم 
ادبیات انگلیســی زبان که زیرعنوان »پرفروش  های 
نیویورک تایمز« تعریف شده اند؛ رمان هایی سطحی 

که نمونه های وطنی اش را بسیار بسیار داریم.
 سیِل ارشاد

سویه های این سیِل ویرانگر، همه ما را دربرگرفته 
است. از زمین و آسمان و زیِر زمین. سویه دیگر این 
سیل، سیل ارشاد اســت. از یک سو مجوز می دهد، 
و از ســوی دیگر از برخــی از کتاب ها تحت عنوان 
»لیست ممنوعه« برای حضور در نمایشگاه کتاب 
ممانعت می کند. اما این همه ماجرا نیســت. ســیل 
ارشاد فقط به این اکتفا نکرده است. سیل دیگر، سیِل 
ممیزی اســت که ظاهرا قاعده و قانون مشــخصی 
ندارد، تاجایی که برخی ممیزچی هــا در برخورد با 
کتاب های خارجی که از فرهنگ دیگری هســتند و 
نویسنده  غیرایرانی، خواهان تغییردادن پایان کتاب 
می شوند. این از عجایب قرن بیست ویکم است که 
کتابی که نویسنده اش یک آدم غیرایرانی است، باید 
بدون اطالع او، پایان کتاب را عوض کنیم. آخر مگر 

می شود چنین کاری کرد؟ 
اما سیِل ارشاد تنها به این ختم نمی شود. ماجرای 
گرانی کاغذ، موجب شد تا کتاب، چنان گران شود که 
در این روزگاِر سیل آسا، که به هیچ چیز رحم نمی کند، 
کمتر ســیِل نگاِه مهرباِن ارشــاد و دولتی ها به حاِل 
بِد کتاب باشد تا شــاید کتاب را از این سیِل گرانی 
نجات دهیم. کتاب نجات مان می دهد از این سیل ها. 
اگر برایش کاری کنیم که سیِل خوانندگان، هر روز، 
روانه شود سمِت کتاب فروشی ها... و با سیلی از کتاب 

برگردیم خانه...
 سیِل کتاب

آن طور که بر پوستر سی ودومین نمایشگاه کتاب 
تهران نوشته شده: »خواندن، توانستن است«؛ بیایید 
ســیِل کتاب را با دســت هایمان به تمام خانه های 
ایران زمین بکشانیم... بگذارید این سیل، ما را با خود 

ببرد...
 سیل نمایشگاه

نمایشــگاه کتــاِب تهــران کــه برعکــس همه 
نمایشگاه های بین المللی در سراسر دنیا، باید جایی 
برای عرضه و ارائه باشد، جایی برای تبادل نظر بین 
نویسنده ها شاعران و مترجمان با مخاطبان و دیگر 

ناشران، عمال شده یک فروشگاه کتاب.
دو ســویه این نمایشــگاه که هر ســال ســیل 
ویرانگــری را به خود می آورد یکــی رکود فروش 
کتاب در کتابفروشــی ها در اردیبهشــت و خرداد و 
حتی در تابستان است، یعنی عمال پنج ماه رکورد در 
کتابفروشــی ها و پخش کتاب که این عمال به ضرر 
کتابفروشــی و ناشر است اما ناشران ایران دلخوش 
کرده اند به این سوددهی کوتاه مدت که البته عجیب 
هم نیســت، آن طور که همایــون کاتوزیان توضیح 
می دهــد مــا ایرانی ها در همه چیزمــان دلخوش به 

سیاست های کوتاه مدتیم.
اما در همین نمایشگاه که هرسال اختصاص دارد 
به یکی از کشورها، سیل نمایشگاه همه کتاب های 
آنهــا را می برد. نمونه اش غرفه ایتالیا بود که آب با 
خود برد. امسال، مهمان ویژه نمایشگاه چین است. 
باید دید سیل نمایشگاه امسال از پس دیوار چین 

برمی آید یا نه.
* روزنامه نگار و داستان نویس 

 

دریــچـه

و نـظــر نقـد 

سمیه مهرگان*

گروه ادبیــات و کتاب: هر خواننده ای با یکی از کتاب های لیلی گلســتان 
)1323-تهــران( خاطــره دارد. خاطــرات کتــاب و کتابخوانــی یکــی از 
نوستالژی های هر کتابخوان در هر گوشه از جهان است. لیلی گلستان نه فقط 
یک مترجم که یک کتابخوان قهار نیز هســت. به جز اینها، او از چهره های 
برجسته فرهنگی معاصر است که سهم بسیاری در معرفی هنرمندان در حوزه 
هنرهای تجســمی دارد، او گالری دار برجسته ای  است، اما برای خوانندگان 
کتاب، او مترجمی اســت که ترجمه هایش خواندنی است. »زندگی، جنگ 
و دیگر هیچ« شاهکار اوریانا فاالچی از نخستین کارهای او است که از دهه 

پنجاه تاکنون تجدید چاپ می شــود. سال 93 از سوی دولت فرانسه، جایزه 
شوالیه ادب و هنر فرانسه توسط سفیر این کشور در تهران به وی اهدا شد. از 
دیگر ترجمه های لیلی گلستان که برای بسیاری از ما خاطره انگیز است می توان 
به این آثار اشــاره کرد: »میرا«ی کریســتوفر فرانک، »زندگی در پیش رو«ی 
رومن گاری، »اگر شبی از شب های زمستان مسافری...« از ایتالو کالوینو، و... 
و »تیســتوی سبزانگشتی« هم برای زمانی که کودک و نوجوان بودیم. آنچه 
می خوانید گفت وگویی است با لیلی گلستان با حال وهوای کتاب و کتابخوانی 

به عنوان یکی از بزرگ ترین لذت های آفرینش.

لیلی گلستان در گفت وگو با »آرمان«:

 تصویر خوبی
  از جهان امروز
 ندارم

لیلی گلســتان با ترجمه های 
ارزشــمندش خدمت بزرگی به 
ادبیات و فرهنگ ما کرده. اینکه 
بخواهی از آثار خوب او یکی را 
انتخاب کنی و درباره اش بنویسی، 
کار دشــواری است... یونسکو؟ 
فاالچی؟ گاری؟ کالوینو؟ کامو؟ 
آســتوریاس؟ مارکز؟ شــاید بد 

نباشد از خاطره ای کمک بگیرم.
جمعه 13 نوامبر 2۰1۵ وقتی 

خبر حمله های تروریستی پاریس در ِاستاد دو 
فرانس و تئاتر بتکالن در خبرگزاری های جهان 
مخابره شد، من برلین بودم. صدای چکمه های 
تروریسم از خانه همسایه می آمد و پایتخت 
در بهــت و ترس فرو رفته بود. مردم، وهم زده 
و مضطــرب به هم نگاه می کردند و انگار هر 
کس منتظر بود دیگــری به او بگوید »نگران 
نبــاش، این جا امنه.« من و مریم در راه خانه، 
در خیابان هاردنبــرگ قدم می زدیم و صدای 
گرومپ گرومــپ قلبمان شــهر را گرفته بود. 
اخبار اولیه می گفت تروریست ها بومِی اروپا 
بوده اند؛ از نسل مهاجران. این خبر را که دیده 
بودم، صدای »مومو« توی سرم پیچیده بود که: 
»وقتی به سن قانونی رسیدم، شاید تروریست 
بشــوم، بــا هواپیماربایــی و گروگان گیری، 
همان طور که توی تلویزیون نشــان می دهند. 
نمی دانم که چه خواسته هایی را پیش می کشم، 
اما خواسته های پیش پاافتاده ای نخواهد بود. 
خالصه، یک کار حسابی می کنم.« و حاال در 
13 نوامبر 2۰1۵ »مومو«ی »زندگی در پیش 
رو« دیگر حســابی بزرگ شده بود و باالخره 
کار خودش را کرده بود. مثل ارشــمیدس که 
آب چکان از حمام پریده بود بیرون فریاد زده 
بــود »یافتم، یافتم...«، بی هوا و با صدای بلند 
گفتم این رومن گاری عجب حرفی زده توی 
»زندگی در پیــِش رو.« مریم، از آن نگاه های 
توی این وضعیت هم دست برنمی داری به ام 
انداخــت. فکرم را برایش گفتم. ســوار ترن 
نشــدیم )شــاید از ترس ترور(، تا خانه پیاده 

رفتیم و از رومن گاری و مومو حرف زدیم...
رومــن گاری در 19۷۵، در »زندگــی در 
پیِش رو«، در جایگاه کســی نشسته بوده که 
آینده را پیش بینی کرده بوده. و به خال هم زده 
بوده. حــاال موموها در راه بودند، تا از آنهایی 
که سال های سال، دهه ها، آنها را نادیده گرفته 
بودند، انتقام بگیرند؛ همان ها که نویســنده از 
زبان شان می گفت »همیشــه وجود خودم را 
غیرقانونی حس می کنم« یا »ترْس مطمئن ترین 
متحــد ماســت«، حــاال روی ترس هــای 
تاریخی شان پا گذاشته بودند و محبِت نگرفته 
را با خشمی وحشیانه جواب می دادند. همان 
شــبانه رفتم ســروقت یادداشــت های توی 
لپ تاپم درباره »زندگی در پیش رو«. خواندم 
و خواندم تا رسیدم به آنجا که مومو می گوید 
»هوس می کردم چیز گنــده ای از مغازه کش 
بروم و خودم را گیر بیندازم تا نشان بدهد که 

توانســته ام کاری بکنم. یا اینکه 
در موقــع زدن بانکــی گیر بیفتم 
و با مسلســل تا آخرین گلوله از 
خودم دفاع کنم. اما می دانستم که 
به هــر حال هیچ کس توجهی به 
من نمی کند.« چشم هایم شروع 
کرد تاردیدن و تا صبح گریستم. 
تا تبعیض و بی عدالتی در جهان 
هســت و موموها وجود دارند، 
»زندگــی در پیِش رو« خواندنی 
است. مومو راوی اول شخص خوش صحبت 
و طناز »زندگی در پیِش رو« است. زبان مومو 
و طنزی کــه دارد - اینکه در روایتی به تلخی 
تمام اعصــار، راوی این طور طنازی کند- در 
نوع خودش، هم شاهکار است و هم کالس 
درســی برای هر نویسنده ای. مومو که مادری 
بدنام داشته و به وجودآمدنش »نتیجه شرایط 
بد بهداشــتی« بوده، در محله ای دورافتاده در 
حاشیه پاریس، پیِش ُرزاخانم زندگی می کند. 
بخشی از زندگی زرا خانِم یهودی در اردوگاه 
نازی ها سپری شده و جان به در برده و از زنان 
بدنام بوده، و حاال در ایام بازنشستگی، فرزندان 

ناخواسته  زنان بدنا م را نگه می دارد.
در کلمه به کلمه گفتار و رفتار مومو، اعتراض 
به محذوف بودن دیده می شود. او از وضعیتی 
که دارد، راضی نیســت، اما رئالیسمی خشن 
او را در همان سن وســال کــم به این نتیجه 
رسانده که زندگی را باید پذیرفت؛ همان طور 
که هســت، بی هیچ کم وکاســتی، و میلی به 
تغییر و با عطشــی دیوانه وار بــرای عصیان. 
زندگی مومــو و امثال او را - تا وقتی کیفیت 
مناسبات اجتماعی و سیاسی جهان اینی است 
که هســت- نمی توان تغییر داد، و این یعنی 
تقدیر؛ تقدیری شوم، دردناک، و البته ناعادالنه. 
و دروغ چرا، در ُبعدی کالن تر، شاید، به همین 
دلیل است که بســیاری با او همذات پنداری 
کنیــم؛ مگر نه این اســت که کنزابــورو اوئه 
می گوید ما شهروندان »حاشیه نشین« جهان 
معاصر...؟ و مگر نه این است که توی دنیایی 
که به اندازه یک دهکده کوچک اســت و به 
اندازه کهکشان ها بزرگ، روی پیشانی - مثل 
سرنوشتی محتوم- برچسب »در حال  توسعه« 
و یا هر چیز دیگرخورده؟ اصال همین است که 
مومو را دوست داشتنی و روایت تلخ و در عین 
حال شــوخش را جذاب می کند؛ جذاب تر، 
خیلی جذاب تر از دو رمان هموندش »ناتور 
دشت« سلینجر و »بیلی باتگیت« دکتروف؛ که 
هر دو به اقلیت هــا می پردازند و روایت های 
اول شخصی هستند درباره  پسرهای نوجوان 
عصیانگر، اما از دیدگاهی دیگر. توی حرف 
مومو صراحتی هست که خیلی از ما نداریم. 
مالحظات نمی گذارد داشته باشیم یا اصال بلد 
نیســتیم. او زبان حال ماست و مثل خالقش، 

کسی است که بیِم باد ندارد.
* داستان نویس و مترجم
 از آثار: هشت و چهل و چهار

در میان آثاری که لیلی گلستان 
تالیف و ترجمه کرده، دست کم در 
میان آنها که خوانده ام، »پنجره ای 
گشوده بر چیزی دیگر« را بیشتر 
دوســت دارم، اگرچه به اقتضای 
عالقــه و حــوزه کاری ام، یعنی 
روزنامه نــگاری حوزه اندیشــه، 
باید ترجمه او از رســاله »درباره 
لودویــگ  نوشــته  رنگ هــا« 
ویتگنشتاین با مقدمه مبسوط بابک 

احمدی را برگزینم. »پنجره ای گشوده بر چیزی 
دیگر« را چهارده ســال پیش در یک تابستان، 
در اصفهان دیدم، در یکی از کتابفروشی های 
خیابان آمــادگاه، روبه روی هتل عباســی. آن 
زمان ســرباز بودم و مثل حاال و از بد روزگار، 
کچلی ام ناگزیر نبود، بلکه از ســر اطاعت از 
فرمان مافوق بود. قیمــت 13۰۰ تومان برای 
جلد شمیز و 3۰۰۰ تومان برای جلد زرکوب، 
حتــی در آن زمان و برای یک ســرباز وظیفه 
بی پول نیز وسوســه برانگیز بود، اگرچه برای 
پرداخت همین پول باید کلی حساب و کتاب 
می کردم. به هرحال دل به دریا زدم و کتاب را از 
قفسه برداشتم و با اعتمادبه نفس، گذاشتم روی 
پیشخوان. فروشنده کتاب را برداشت، با تردید 
به سر کچلم نگاه کرد و از پشت جلد قیمت را 
دید و گفت: »۵ هزار تومان.« قیمت پشت جلد 
را نشــان دادم. با لهجه غلیظ اصفهانی گفت: 
»این چاپ قدیمس! قیمت فرق کرده س!« من 
هم به نشانه اعتراض و البته به دلیل بی پولی، با 
حسرت و اندوه کتاب را سر جایش گذاشتم و 
از مغازه بیرون زدم. چندماه بعد در کتابفروشی 
اختران، انتهای بازارچه کتاب انقالب، سراغ 
همین کتاب را گرفتم و خوش بختانه با همان 
قیمت و همان چاپ قدیمی نشر فرزان روز، 

آن را تهیه کردم!
اما گذشته از این خاطره، آنچه نگارنده را 
چنین عالقه مند کتاب »پنجره ای گشــوده بر 
چیزی دیگر« کرد، نام مارســل دوشان است، 
نقاش و مجسمه ســاز مشــهور فرانسوی که 
کتــاب در اصل چندین جلســه گفت وگوی 
متوالی پی یرکابان، منتقد و نویسنده تاریخ هنر، 
با اوست. پیش تر با دوشان به عنوان هنرمندی 
پیشرو، هنجارشکن و از پیشگامان سبک های 
دادا و کوبیســم در تاریخ هــای عمومی هنر و 
صدالبته در آثار فلسفی و جامعه شناختی معاصر 
آشــنا بودم، در مقام یکــی از بنیانگذاران هنر 

مفهومی نو.
کتاب با جستاری درخشان و خواندنی از 
اکتاویو پاز شــاعر و نویسنده شهیر مکزیکی 
آغاز می شود، همو که نوشته است: »پیکاسو 
عصر ما را عیان کرد، دوشــان به ما نشــان داد 
کــه تمام هنرهــا، بدون ضدیت بــا هنرهای 
بصری، در یک قلمرو نامریی متولد می شوند 
و پایان می گیرند. در برابر روشن بینی فطرت، 
او فطرت روشن بینی را می گذارد: نامریی، نه 
تاریک است و نه رازآمیز، شفاف است...« در 

ادامه گفت وگوهایی را می خوانیم 
کــه از آوریل تا ژوئــن 1966 در 
کارگاه دوشان، محل زندگی او و 
همسرش، در محله نویی فرانسه 
صورت گرفته است. پیر کابان در 
این گفت وگوها دوشان را چنین 
توصیف می  کنــد: »او با صدایی 
آرام، متیــن و بی طنیــن حــرف 
می زند. یاد و هوشش شگفت آور 
اســت... مارسل دوشــان اغلب 
پیراهن صورتی با راه های ســبز می پوشــید. 
پشت سر هم سیگار برگ هاوانا )روزی ده تا( 
می کشــید. در پاریس، کمتــر از خانه خارج 
می شود، دوســتان را نمی بیند، و به موزه ها و 
نمایشگاه ها نمی رود. نقاشان جوانی که او را 
وســیله تبلیغ خودشان قرار می دهند، کمتر به 
دیدنش می روند، خود او هم به دیدن پیشینان 
فوق العاده اش عالقه ای ندارد. او می گوید: »من 
یک پیش نمونــه )Prototype( هســتم. هر 

نسلی یک پیش نمونه دارد.«
خواندنی تــر از ایــن توصیفــات اما متن 
خــود گفت وگوها بــا ایــن »پیش نمونه هنر 
مدرن« اســت. دوشــان در آنها گشاده دستانه 
و بی تکلف با پاسخ های هوشمندانه، کوتاه و 
بدیع به سوال های دقیق پی یر کابان، از ترفندها 
و روش های خود پــرده برمی دارد و صراحتا 
انگیــزه اش را از خلــق آثــاری تکان دهنده و 
درعین حال عمیقا ســاده و سرراست )سهل 
و ممتنع( بیان می کند. هیچ ابایی ندارد بگوید 
که برخالف ادا و اصول های رایج هنرمندان، 
»خــودش را جــدی نمی گیــرد« و »دلیــل 
اصلی«اش از برخی کارهــا، »پول درآوردن« 
بوده اســت. در این کتاب با هنرمندی مواجه 
می شویم که عمیقا به نقش مخاطب و اهمیت 
او در خلق »اثر هنری« )اگر چنین تعبیری معنا 
داشته باشد( باور دارد، نقاش و مجسمه ساز و 
به تعبیر دیگر متفکری که ما را و همه کسانی 
را که بعد از او به هنر فکر می کنند، وامی دارد، 
درباره ماهیت و سرشت هنر و دریافت هنری 
بازاندیشــیم. او به دقیق تریــن معنا، پنجره ای 
می گشاید بر چیزی دیگر. آنطور که در یکی از 
این گفت وگوها وقتی کابان از دوشان می پرسد: 
»وقتی جوان بودید، حس نکردید صاحب یک 
فرهنگ هنرمندانه شوید؟« دوشان با بی خیالی 
معمولش می گوید: »شــاید، اما یک خواست 
کامال حقیرانه بود. دوســت داشتم کار کنم اما 
در من یک زمینه تنبلی بی اندازه بود. بیشــتر 
ترجیح می دهم زندگی کنم، نفس بکشم، تا کار 
کنم. نمی گویم کاری که کرده ام در آینده می تواند 
از نقطه نظــر اجتماعی، مثال ارزش با اهمیتی 
داشته باشد. پس این جوری بگویم که هنر من 
زندگی کردن است، هر ثانیه و هر نفس کشیدن، 
یک اثر اســت که هیچ جا ثبت نمی شــود، نه 
دیدنی است و نه فکرکردنی، نوعی سرخوشی 

مدام است.«
* روزنامه نگار

»بیگانــه «  دیگــر  سه ســال 
هشــتادمین تولد و شاید مرگش 
را جشن خواهد گرفت. با کیکی 
که البته کسی راغب به خوردنش 
نیست. اگر سه سالی را که آلبر کامو 
روی آفرینش آن زمان گذاشــته 
هم حساب آوریم، امسال قابیل 
عصر مدرن هشــتاد ســاله شده 
است. در این ســال ها دست کم 
بیســت مترجم، »بیگانــه« را به 

فارسی برگردانده اند که مشهورترین شان، جالل 
آل احمد، لی لی گلستان و خشایار دیهیمی اند. 
»بیگانه « لی لی گلســتان که در نشــر مرکز به 
طبع رسیده، در کنار متن داستان، حاوی چند 
نقد و یادداشت درباره کتاب از آدم هایی نظیر 
ژان پل سارتر، موریس بالنشو و روالن بارت 
اســت که می تواند انگیزه  خوبی برای خرید 
آن باشــد. »بیگانه« را می توان بارها و بارها و 
با ترجمه های مختلف خواند، اما او با ما چه 
می کند؟ چرا بعد هشتاد سال، هنوز می توان و 

باید آن را خواند و بازهم خواند؟
کامو خود درباره  »بیگانه« به یک جمله 
بسنده کرده: »در جامعه  ما هر کس در تدفین 
مادرش نگرید، این خطر را به جان می خرد 
که محکوم به مرگ شود.« این جمله شاید 
از طنازی های یک آدم عبوس باشد. اما در 
جای دیگر مطایبه را کنار گذاشــته و درباره  
مورســو می گوید: »او تنها مســیحی است 
که سزاوارش هســتیم.« هر کدام از این دو 
جمله می تواند انگیزه  کنجکاوی در »مساله  

مورسو« را فراهم آورند.
اما مســاله  این نیســت که نمی توان او را 
شــناخت. مورسو یک بیگانه نیست. او اصال 
حتی در داســتان هم وجود نــدارد. واژه هایی 
نظیر بیگانه یا شــبح، موجد این توهم اند که 
بــا موجودیتی مشــخص و آشــنا روبروییم، 
درصورتی کــه ایــن دو واژه، تنهــا نام هایــی 
فریبکارانه  انــد که ما به چیزی که به ما مربوط 
یا برای ما مهم نیست، الصاق کرده ایم تا بتوانیم 
با خیال راحت فراموشش کنیم. مثل زمانی که 
در دل شب صدایی می شنویم و با الصاق نام 
گربه به بانی اش، راهی برای فراموش کردن آن 

سراغ می کنیم.
 نــام کتاب ترفنــدی دو لبه اســت برای 
فرامــوش  کردن و نکــردن آن. بــرای فرار از 
وحشــت ناشی از قصه  مورســو، با تشویش 
کتاب را می بندیــم و می گوییم »بیگانه« بود. 
مشــابه ماجرای صدا و گربه. در عین حال اما 
جایی در خیالمان از بذری نهفته، ممکن است 

با شنیدن نامش، باز همان هراس بشکفد. 
راوی رند داســتان مورســو بــا انتخاب 
اول شخص این توهم را پدید آورده که مورسو 
برای ما موجود است. که این بیگانه به واسطه  
این روایت قرار اســت برایمان آشــنا شود و 
همان کســی باشــد که در ســطر اول داستان 
می گوید: »امروز مامان ُمرد.« چه دلیلی برای 

نزدیکی به یک انسان بهتر از اینکه 
او در همین نخستین موجودیتش، 
در عرصــه  زبــان، مــا را از مرگ 
»مامان« آگاه کرده است. مورسو 
در جمله  اول ما را به همدســتی 
فرامی خوانــد و وجــود خودش 
را تحمیل می کند. چطور ممکن 
است کســی که می گوید مادرش 
مرده وجود نداشــته باشــد؟ اما 
درواقع این طور نیست. او برای ما 
وجود ندارد. مورسو یکی از آدم هایی است که 
در اتوبوس می بینیم. رهگذری که در تصاویر 
تلویزیونی، از کنار مغازه ای می گذرد تا به تشییع 
مادرش یا صحنه  قتلی که محتمل است به آن 
دســت یازد، برسد. کسی که موقتا فضایی در 
میدان دید ما اشــغال کرده و رفتارش یا حتی 
بی توجهی ما به او، عــذاب وجدانی برایمان 

ایجاد نمی کند.
راوی »بیگانه« به  رغم انتخاب اول شخص، 
واقعیت وجود مورسو را حتی به خودش هم 
نمی تواند اثبات کند. مورسو برای خودش هم 
وجود ندارد. »من ِ« روایت قادر به دستیابی به 
خوِد مورسو نیست. شاید بتوان ساده انگارانه 
گفت مورســو »خود«ی ندارد. اما نه! خود او 
از چشم روایت مکتوم مانده و داستان مورسو 
شاید تالشش برای کشف این خود کتمان شده 
است. اویی که شبه خوِد برساخته  هنجارها را 
کنار گذاشــته، اما هنوز و به رغم دست وپایی 
که بــرای کاوش در انــدرون ذهنش می زند، 
»خود«ش را پیدا نکرده است. او تنها به این 
مرحله رسیده که بداند این »خود« چه نیست 
و نه اینکه چه اســت. او حتی مهربانانه سعی 
می کند با آدم های دیگر، با معشــوق، رفیق یا 
رئیسش، با میرغضب، با ما، مراعات کند تا مگر 
اعتمادی که ما به شناختمان از »خود« خویش 
و او داریــم، او را بــه مقصودش هدایت کند. 
حتی در نقطه  عطف داستان هم تنها ِزل آفتاب 
است که او را از این مهربانی و تسلط شکننده 
تهی می کند. اما آیا اعتماد ما به شناخت »خود« 

معتبر است؟
 خواندن »بیگانه« بلندشدن از رختخواب 
و سرکشی به پســتو و جست وجو به دنبال 
گربه ای است که تصور می کنیم صدا را تولید 
کرده. مورســو با روایت اول شــخص، ما را 
درگیر خودش می کند. او را نمی شناسیم اما 
فراموش هم نمی توانیم بکنیم. او با دنده های 
بیرون زده و دســت های میخ خورده ما را از 
فراز چوبی که قتلگاهش است نظاره می کند 
و این پرســش را پیش می آورد که »خود« 
واقعی ما کجاســت؟ اگــر الیه الیه خامه و 
فوندانت و شــکالتی که از قنادی هنجارها 
و عادات تحمیلِی جامعــه خریده و به دور 
هسته ای مفقود مالیده ایم، در آفتابی ِزل و داغ 
ذوب بشود و فروبریزد، در مغز آن، چه کیکی 

پیدا می کنیم؟
* داستان نویس. از آثار: نوبت سگ ها
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