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در حاشیه نخستین کنگره نویسندگان ایران در تیرماه ۱۳۲۵

روح جمعی دهه بیست

بستر  تاریخی
کنگره نویســندگان ایران در زمانی تشکیل می شــود که ارتش شوروی هنوز در ایران 
حضور داشــت و فرقه دموکرات آذربایجان و موضوع نفت شــمال از مهم ترین مسائل 
کشــور بودند. احمد قوام در بهمن ماه ۱۳۲۴ برای بار چندم به نخست وزیری می رسد و 
وظیفه خود را حل این مسائل می داند. او کمی بعد از رسیدن به نخست وزیری به شوروی 
ســفر و چندین بار با استالین مالقات می کند. در این میان تشکیل کنگره نویسندگان ایران 
نشــانه ای است از رابطه نزدیک دولت ایران و شــوروی در این دوره. در کتاب «نخستین 
کنگره نویســندگان ایران» که در ســال ۱۳۲۶ منتشر شد، اشاره هایی به این موضوع شده 
از جمله اینکه: «روز ۱۳ تیر آقای کالیشیان نماینده وکس در ایران ضیافت باشکوهی به 
افتخار اعضای کنگره در خانه فرهنگ برپا کرد و روز ۱۴ تیر جناب آقای بهار وزیر فرهنگ 
وقت در قصر زیبای صاحبقرانیه پذیرایی گرمی از اعضای نخستین کنگره نویسندگان ایران 
و مهمانان شــوروی به عمل آورد. در مهمانی آقای کالیشیان دو تن از شاعران بنام ایران 
آقایان حبیب یغمایی و رهی  معیری آثاری از ورا اینبرو الکساندر سورکف دو شاعر روس 

که مهمان کنگره بودند به شعر فارسی درآورده و قرائت کردند».
در مراسم افتتاح کنگره، قوام، سفیر شــوروی در ایران و عده ای از وزیران و رجال آن 
دوره حضور دارند. ریاست کنگره نیز بر عهده محمدتقی بهار است که وزیر فرهنگ کابینه 
قوام نیز هســت. درباره کنگره نویســندگان هنوز ناگفته های زیادی وجود دارد که شاید 

در آینده با انتشار اسناد بیشتر، جزئیات دیگری از تشکیل کنگره نویسندگان روشن شود.
اهمیت ادبیات پس از  انقالب اکتبر

برگزاری کنگره نویســندگان ایران به منظــور برقراری رابطه نزدیک تــر میان ایران و 
شوروی، نشــان می دهد که ادبیات و فرهنگ چه نقش مهمی در روسیه پس از انقالب 
اکتبر ۱۹۱۷ داشــته اســت. به طورکلی پــس از انقالب اکتبر فرهنــگ اهمیت زیادی در 
روسیه پیدا کرد و اگرچه پس از مدتی محدودیت های زیادی توسط حزب اعمال شد اما 

با این حال ادبیات و هنر نقش مهمی در روزهای پس از انقالب داشتند.
لنین در دو مقاله مشهور «تولستوی و دوران او» و «تولستوی و نهضت نوین کارگری»، 
با انتقــاد از خصلت نخبه گرایانه هنر بورژوایی، بر وجــه «مردم گرایی» در هنر و ادبیات 
دست می گذارد و هنر راستین را در بازنمایی رنج میلیون ها نفر مردم زحمتکش می داند. 
در فضای آزاد پس از انقالب نیز ادبیات توده ها خلق شــد. از یک  سو پرولتاریا و دهقانان 
مورد خطاب نویســند گان و شــاعران قرار  گرفتند و از ســوی دیگر، صدای نویسند گان و 
شــاعران انقالبی توسط توده های مردم شنیده  شــد. به عبارتی انقالب اکتبر ۱۹۱۷، هنر 

و ادبیــات خــود را آفریــد و اتفاقا نه به شــکلی آمرانه. واقعیت این اســت که ادبیات، 
پیــش از وقوع انقــالب، «انقالبی» بود و از این رو نمی توان آنچــه را که بعدها به عنوان 
رئالیسم سوسیالیستی صورتبندی شد صرفا زاییده بخش نامه «حزب» دانست، بلکه باید 
ریشــه های آن را بیش از هرجا در فرهنگ سیاسی روسیه قرن ۱۹ پی گرفت. گرایش های 
رادیکالیســم هنری، ســال ها قبل از اکتبر ۱۹۱۷ در جامعه روســیه به وجود آمده بود و 
زایش این گرایش ها بیش از هر چیز به شرایط خاص روسیه بازمی گشت. نظام استبدادی 
تزاری از یک ســو و عقب مانده گی در برابر اروپای غربی از ســویی دیگر، ادبیات و هنر را 
به ســمت رادیکالیســم ســوق داده و به عنوان فضایی برای بازتاب وضعیت سیاســی 
و اجتماعی مطرح می کرد. در چنین شــرایطی بود که پس از به وقوع پیوســتن انقالب 
اکتبر ۱۹۱۷، بخش غالب جریان های ادبی و هنری، هیچ ابایی از پیوند با سیاست و حتی 
فراتر از آن، هیچ ترسی از «ایدئولوژیک» بودن نداشتند؛ چراکه در روزهای آغازین انقالب، 
آرمان جمعی بر همه چیز حاکم بود و ســیر وقایع تا آســتانه انقالب به گونه  ای بود که 
به قول آیزایا برلین، تمایز هنر و سیاســت به عمد نادیده گرفته می شــد. از این رو ادبیات 
انقالبی اکتبر ۱۹۱۷، نه زاده خواســت یک فرد، بلکه زاده شرایط عینی و اجتماعی کشور 
بود. شــخص لنین در مقام رهبر انقالب، نه فقط رهبر حزب، بلکه روشنفکری با سالیق 
زیبایی شناسی بود و عجیب آنکه ادبیات کالسیک روسیه را به ادبیات انقالبی پس از اکتبر 
ترجیح می داد. به عبارتی لنین نه طرفدار مایاکوفسکی، بلکه طرفدار پوشکین بود و شاید 
همین  وجه روشــنفکرانه لنین بود که او را از اســتالین جدا می کرد. اما بحران اصلی که 
پس از انقالب دامنگیر ادبیات روســیه شد، از اواخر دهه ۲۰ میالدی و زمانی که رهبران 
حــزب، همه چیز و خاصه ادبیات و هنر را در انقیاد خود می خواســتند، آغاز شــد. پس 
مسئله نه انقالبی بودِن ادبیات یا ایدئولوژیک بودن نویسندگان و شاعران، بلکه تقلیل یافتن 
و محدودشــدن انقالب در اراده بلشویک ها بود. درواقع چپ همواره به ادبیات اهمیت 
داده است، نه فقط در روسیه و در شرایط پساانقالبی، بلکه از همان آغاز و توسط مارکس 
و انگلس. مارکس در «خانواده مقدس» بر اســاس فلســفه تاریخ، بــه تحلیل ادبیات 
می پردازد و تأکید می کند که نویسنده مرتجعی چون بالزاک، قابل ستایش است؛ چراکه 
با وجود پیش داوری کاتولیکی اش، تحلیلی عمیق از تحوالت مهم تاریخی عصر خود را 
به تصویر می کشد. به عبارتی مارکس معتقد بود که بالزاک قدرت به چنگ آوری واقعیت 
را داشت. زیبایی شناسی مارکس و نگاه او به آثار ادبی و هنری در اتصال جدایی ناپذیری 
با جهان بینی انقالبی او قرار داشت. رئالیسم سوسیالیستی، تجربه ای است که در روسیه 
قرن بیستم، با همه شرایط و ویژگی های خاص خودش، به  وقوع پیوست اما در سنت چپ 

جنگ با خود

ادبیات همواره مورد توجه بوده اســت. به بیــان یوگن روله در کتاب «ادبیات و انقالب»، 
نویسندگان «کمونیسم را جدی گرفته اند؛ زیرا کمونیسم ایشان را جدی گرفته است.»

حاضران در کنگره
بر اســاس فهرستی که کتاب «نخستین کنگره نویسندگان ایران» به دست داده، 
«۷۸ نفر از شــاعران و نویســندگان ایران از طرف رئیس هیئت مدیره انجمن برای 
شــرکت در کنگره دعوت شــدند و فقط عده معدودی از آنها به علت کسالت و یا 
مسافرت و علل دیگر از حضور و شرکت در کنگره خودداری کردند». از میان کسانی 
که به کنگره دعوت شــده بودند، برخی همچون محمد قزوینی، نصراهللا فلسفی، 
محمد حجازی و عباس اقبال آشــتیانی، در مراسم حاضر نبودند. هیئت رئیسه این 
کنگره متشکل بود از کریم کشاورز، صادق هدایت، میالنی، سرور محصص، علی اکبر 
دهخدا، بدیع الزمان فروزانفر، علی اصغر حکمت و علی شــایگان و ریاســت آن را 
هم محمدتقی بهار بر عهده داشت. تعداد زنانی که در کنگره حضور داشتند اندک 
بوده اما با این حال حضور یک زن در هیئت رئیسه کنگره موضوع قابل توجهی است. 
به جز او، دکتر فاطمه سیاح، فروغ حکمت و زهرا خانلری در فهرست دعوت شدگان

به کنگره بودند.
فهرســت چهره هایی که به کنگره دعوت شده بودند نشان می دهد که شاخص ترین 
روشــنفکران ایران در آن دوره در فهرســت دعوت شــدگان قرار داشتند. همچنین همه 
گرایش های سیاسی و فکری در این فهرست دیده می شوند و ترکیب هیئت رئیسه کنگره 
نیز نشــان می دهد که برگزارکنندگان کنگره تالش داشــته اند که برچسب چپ به کنگره 
الصاق نشــود و ریاســت چهره ای ادبی چون محمدتقی بهار هرگونه تردیدی را در این 
زمینه از بین می ُبرد. کنگره روز سه شــنبه چهارم تیرماه، با سخنان مستشارالدوله، رئیس 
هیئت مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی در باغ 
خانه فرهنگ افتتاح شد. پس از او، اولین سخنران محمدتقی بهار در مقام وزیر فرهنگ 
و رئیس کنگره اســت. او صحبت هایش را درباره اهمیــت جمعی که گرد آمده اند آغاز 
می کند و می گوید: «...در دربار محمود غزنوی نیز چنین مجمعی از شعرا و فضال در یک 
زمــان گرد نیامده بود. من به این مجلس بــزرگ و پر از روح تبریک می گویم و بدان روح 
لطیفــی که در ایــن مجمع به وجود آمده و از امتزاج با افکار و آرزوهای وطن دوســتانه 
نویســندگان و گویندگانی که یک پیکــر زیبای اجتماع ملی به وجود آورده اســت درود 
می فرســتم».  سخنرانی بهار نکته ای حائز اهمیت دارد که نشان دهنده روح جمعی آن 
دوره است. او در جایی از صحبت هایش می گوید که «حیات عبارت از جنبش و فعالیت 
اســت و حیات ادبی نیــز همواره در گرو فعالیت ها و جنبش ها بــوده و از این رو حرکت 
انقالبی خواه اجتماعــی خواه فکری و عقلی موجب ترقی ادبیات و باعث بروز و ظهور 
ادبا و نویسندگان بزرگ شده و می شود». بهار به مشروطیت و تأثیر آن بر ادبیات هم اشاره 
می کند و می گوید که «شــک ندارم که جنبش امروز –جنبشی که در نتیجه جنگ خونین 
و حرکت آزادی خواهانه روشنفکران و تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی و ادبی پیدا شده 
است- بار دیگر دسته تازه و مکتبی بزرگ و استادانی نامدار برای ما تدارک خواهد کرد که 
پیشتازان آن تحول با موجود نبودن کوچک ترین وسایل تشویق خوشبختانه امروز در میان 
ما نشســته اند». اغلب شعرهایی که در کنگره خوانده می شود، درونمایه ای اجتماعی و 
سیاســی دارند و بسیاری از آنها در ستایش انقالب اکتبر یا کارگران و دهقانان است. چند 
سخنرانی و مقاله و قطعه و داستان کوتاه نیز در روزهای برگزاری کنگره خوانده می شود 
که از میان آنها می توان به داستان خوانی بزرگ علوی اشاره کرد. در این بین نگاه تیزبین و 
متفاوت صادق هدایت قابل توجه است. در میان نامه های هدایت به حسن شهید نورائی، 
اشــاره هایی به کنگره نویسندگان شــده و موضع گیری هدایت نشان می دهد که او درک 
دقیقی از هدف برگزاری کنگره داشــته اســت. او همچنین به تندی به شعرهایی که در 
آنجا خوانده شــده می تازد: «از مسافرت رسمی و نطق و این جور چیزها عقم می نشیند 
و نمی خواهم پروپاگاندا بشــوم. اگرچه دو، سه روز اســت که این بال به سرم آمده: البد 
اطالع دارید که انجمن فرهنگی ایران و شــوروی، کنگره نویســندگان درست کرده و دو، 
سه روز است که در آنجا هستم. مخصوصا دیروز به قدری بغل گوشم شعر خواندند که 
هنوز سرم گیج می رود». هدایت در جایی دیگر هم به شهیدنورائی می نویسد که «امثال 
حکمت و اورنگ و بدیع الزمان و نفیسی و غیره بیشتر به درد آنها می خورد و ما هم عاشق 

چشم و ابروی کسی نیستیم».

در شــهریور ۱۳۲۰ و پس از ورود متفقین به ایران، دوره حکومت رضاشــاه به پایان رسید و او پس از مدتی از 
ایران تبعید شــد. این دوره اگرچه همراه با آشفتگی سیاســی و نبود امنیت و بحران غذایی است، اما از سوی 
دیگر نوعی از آزادی سیاســی و اجتماعی نیز به وجود می آید. به طور کلی دهه بیســت در تاریخ معاصر ایران 
دوره  حائز اهمیتی است. با پایان استبداد رضاشــاه، گروه های مختلف سیاسی سربرآوردند که مهم ترین شان 
حزب توده ایران بود که در همان سال ۱۳۲۰ تشکیل شد. اما دهه بیست از جنبه ای دیگر هم اهمیت دارد و به 
نوعی می توان آن را دهه گروه ها و محفل های مختلف ادبی و روشــنفکری دانست. در همین سال ها است که 
نویسندگان و شاعران و روشنفکران ایرانی، شاید تحت  تأثیر فضای روشنفکری فرانسه، در کافه ها گردهم می آیند و حلقه های مختلفی شکل می گیرد. دهه بیست 
از دوره های درخشان ادبیات و هنر ایران است و به نوعی می توان گفت که تکیه بر دستاوردهای نهضت مشروطه دارد. یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در میانه این 
دهه رخ می دهد، برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران به ابتکار کمیسیون ادبی انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی به منظور توسعه روابط دو کشور است. 

این کنگره با حضور هفتادو هشت شاعر و نویسنده سنتی و نوگرا، از چهارم تا دوازدهم تیرماه ۱۳۲۵ در محل باغ خانه فرهنگ شوروی برگزار شد.

شــرق: ایتالو کالوینو از مشهورترین نویسندگان ادبیات ایتالیا است که در سال ۱۹۲۳ 
در کوبا متولد شــد. پدر و مادر کالوینو هر دو گیاه شــناس بودنــد و از ایتالیا به کوبا 
مهاجــرت کرده بودند. هر دو آنها دلبســته طبیعت بودند و ایــن عالقه در کالوینو 
نیز دیده می شــود و در داســتان های او طبیعت گرایی و شناختش از گیاهان نمایان 
اســت. کالوینو تا پنج ســالگی در کوبا بود و ســپس به همراه خانواده اش به زادگاه 
پدرش در ایتالیا بازگشــتند. کالوینو در ســال ۱۹۴۱ برای تحصیل در دانشگاه به شهر 
تورینو رفت. دو ســال بعد، او به نهضت مقاومت ایتالیا پیوست و در دفاع از عدالت 
به نبرد با فاشیســم پرداخت. کمی بعد به حزب کمونیســت ایتالیا پیوست و در راه 
آزادی کشــورش تالش کرد. کالوینو در ســال ۱۹۴۷ تحصیالتش را در رشته ادبیات 
در دانشــگاه تورنتو به پایان رساند. پایان نامه او درباره زندگی و زمانه و سبک جوزف 
کنراد بود. کالوینو با اولین داستان بلندش موفقیت زیادی به دست آورد. این داستان 
«کوره راه النه های عنکبوت» نام داشــت و ماجرای آن در زمان جنگ های چریکی و 
پارتیزانی جنگ دوم جهانی در ایتالیا و نهضت مقاومت ایتالیا می گذرد. این داستان 

پس از انتشــار با اقبال خوبی روبه رو شــد و جوایزی هم به دست آورد. سال ۱۹۵۱ 
در مجموعه ســه گانه نیاکان، او داســتان بلند «ویکنت دو نیم شده» را نوشت که از 
شــاهکارهای او به شمار می رود و باعث افزایش شهرتش شد. این داستان به تازگی 
با ترجمه غالمرضا امامی در نشر برج با همکاری نشر هوپا منتشر شده است. امامی 
در بخشــی از یادداشــتی که در انتهای این کتاب منتشر کرده، درباره جهان داستانی 
کالوینو نوشته: «کالوینو نویسند ه ای است که با تخیلی شگفت، طنزی گزنده و دانشی 
گســترده، دنیایی تازه در ادبیات جهان پدید آورد. نوآوری های ممتاز و آفرینش های 
بی همتایش وی را در شمار سرآمدان و بنیان گذاران ادبیات پست مدرن جهان جای 
داد. او با هجوی تلخ، به مدد تخیل یگانه اش، داستان هایی آفرید پررمزوراز؛ آمیزشی 
از سیاهی و روشنی، نور و سایه، شب و روز، ساده و دشوار. داستان هایش آمیخته ای 
است از واقعیت و خیال، طنز و تراژدی، درون و برون، گذشته و حال، کهنه و نو، رؤیا 
و تجربه. کالوینو با بهره گیری از گذشته و فولکلور غنی ایتالیا، پلی به حال می سازد 
و رنگین کمانی بدیع در آســمان ادب می آفریند. در داستان هایش، با طنزی شیرین، 

لبخندی تلخ بر لب می نشــاند. او عناصر و معیار اصلی ادبیات و داســتان را چنین 
برمی شمارد: زیبایی و سبکی روشــن، چاالکی، درستی و دقت، روشنی، پیچیدگی و 
چندگانگی و در نهایت هماهنگی و سازگاری». «ویکنت دو نیم شده» روایتی است از 
مواجهه خیر و شر، شادی و غم، حق و ناحق و درواقع داستان «نبرد بی امان انسان» 
است. امامی این داستان را از زبان ایتالیایی به فارسی برگردانده و کتاب هم با رعایت 
کپی رایت منتشر شده است. در بخشی از این داستان می خوانیم: «در آن جمع، روی 
هم، بیست نفر محکوم شــدند. این حکم ظالمانه همه ما را متعجب کرد؛ نه فقط 
به خاطر نجیب زادگان توســکانی که پیش از آن کسی آ نها را ندیده بود؛ بلکه برای 
راهزنان و نگهبانان که به هر دو دســته عالقه مند بودیم. اســتاد پیتروکیودو که هم 
نجار بود و هم زین ساز، مأموریت یافت که چوبه های دار را بسازد. او کارگری جدی و 
زرنگ بود که همه همتش را برای کارش به کار می بست؛ اما این بار، با غمی فراوان 
دست به کار ساختن دار شــد؛ چون دو نفر از محکومین خویشاوندش بودند. داری 
پرشاخه، مثل درخت ساخت که تمام حلقه های طنابش با هم باال می رفت و با یک 

چرخ دندانه دار کار می کرد. این دســتگاه چنان بزرگ و جادار بود که می شــد با آن 
هم زمان عده زیادی را به دار آویخت، حتی نفراتی بیشتر از آن محکومان. ویکنت از 
این موضوع استفاده کرد و دستور داد که همراه محکومین ده گربه هم به دار آویخته 
شوند (یک گربه برای هر دو نفر آدم). اجساد خشکیده محکومان و الشه گربه ها، سه 
روز تمام، باالی دار آویــزان باقی  مانند و هیچ کس دلش نیامد که به آنها نگاه کند؛ 
ولی همه خیلی زود متوجه این منظره وحشتناک شدند. آن قدر گیج و مستأصل شده 
بودیم که نمی توانســتیم درســت تحلیل کنیم و تصمیم بگیریم، حتی دلمان نیامد 
آن دســتگاه بزرگ را خراب و نابود کنیم». در این داستان، آن طور که از عنوانش هم 
برمی آید، یکی از شخصیت ها با نام ویکنت به جنگ می رود و در آنجا با شلیک توپ 
دو نیم  می شود اما زنده می ماند. دو نیم از ویکنت از میدان نبرد به خانه بازمی گردند 
و دردســرها از همین جا آغاز می شــود. روایت طنزآمیز کالوینو در این داستان نشان 

می دهد که خیر و شر هم زمان در انسان می تواند وجود و بروز یابد. 
ویکنت دو نیم شده، ایتالو کالوینو، ترجمه غالمرضا امامی، نشر هوپا و برج

چهارشنبه
۲۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۵

مرور

جمع بندی دنیا
شرق: میشل اوئلبک از نویسندگان امروز ادبیات فرانسه است که به خاطر جایزه گنکور 
سال ۲۰۱۰ شهرتی فراتر از کشورش یافته است. با این  حال این نویسنده فرانسوی تقریبا 
در ایران ناشــناخته اســت و البته اخیرا یکی از رمان های او با نام «نقشــه و قلمرو» با 
ترجمه ابوالفضل اهللا دادی در نشر نو منتشر شده است. اوئلبک نویسنده ای است که به 
قول مترجم «نقشه و قلمرو»، بسیار محبوب و در عین  حال منفور است. اوئلبک خیلی 
زود و از سال های نوجوانی شروع به نوشتن می کند و البته هرچه را در آن  سال ها نوشته 
به آب می سپرده: «سیزده سالی داشتم که دست به قلم شدم. دفترهای ۲۸۸صفحه ای 
می خریدم و پرشــان می کردم. اگر تعداد صفحه ها را به خاطر دارم، به این دلیل است 
که دفترهای ۹۶ و ۱۹۲ صفحه ای هم وجود داشت، اما من ۲۸۸ صفحه ای ها را انتخاب 
می کردم. تمام که می شــدند، به کنار نزدیک ترین رودخانه می رفتم، شــانزده  بار نفس 
عمیق می کشــیدم و دفترچه ها را پرت می کردم توی آب. به نظرم ۱۶ عدد خوش یمنی 
بود و بعد از آن احســاس می کردم به آدمی کامال جدید تبدیل می شــوم». او نوشتن را 
در ســال های دبیرســتان ادامه می دهد تا اینکه در بیست سالگی شروع به نوشتن شعر 
می کند و متوجه می شــود که دیگران به شــعرهایش عالقه نشان می دهند. اوئلبک با 
شــعر به عرصه ادبیات پا می گذارد و در فاصله سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۴ چند مجموعه 
شــعر منتشــر می کند که برخی برنده جوایز ادبی هم می شــوند. اما شهرت و اهمیت 
اصلی او به رمان هایش مربوط اســت و در بین آنها «نقشــه و قلمرو» کتابی است که 
برنده جایزه گنکور می شــود. رمانی که به قول مترجم کتاب، «پیچیده ترین ساختار را در 
بین همه آثارش دارد و شــاید بزرگ ترین غافلگیری داستان حضور خود میشل اوئلبک 
در قامت یکی از شخصیت هاست. گرچه گنکور بیش از پیش نام اوئلبک را سر زبان ها 
می اندازد و باعث افزایش چشمگیر فروش کتابش می شود، دردسرهایی نیز در پی دارد. 
یک وب ســایت اینترنتی متهمش می کند که بخش هایی از ویکی پدیا را نعل به نعل در 
رمانش نقل کرده و با این کار دســت به سرقت ادبی زده اســت». اوئلبک این اتهام را 
بی اســاس می داند و در دفاع از خودش می گوید کــه درآمیختگی تخیل و واقعیت در 

رمان امری عادی است و بسیاری از نویسندگان از این 
فن اســتفاده کرده اند. البته این همــه ماجراهای این 
رمان نیســت و ادعاهای دیگری نیز درباره آن مطرح 
می شــود. در توضیحات کتاب دربــاره این رمان آمده: 
«میشــل اوئلبک پدیده بــزرگ ادبیات فرانســه، تنها 
نویسنده ای است که توانسته به این اندازه از دنیای ما 
پرده بردارد و تنها نویســنده فرانسوی است که در این 
سال ها از موفقیت جهانی در چنین ابعادی برخوردار 
شده اما تاوانی ســخت نیز پرداخته است: همان قدر 
که همچون ســتاره ای واقعی پرستیده می شود منفور 

هم هســت و بی رحمانه نقد شده اســت. او از معدود نویسندگانی است که از اسمش 
صفت ســاخته اند و سبکی خاص ابداع کرده اســت: زیبایی شناسی  غم زده و کما بیش 
غریبی که تنها به جهاِن رمان هایش محدود نمی شــود. نقشه و قلمرو بزرگ ترین رمان 
اوئلبک است؛ رمانی که جمع بندی دنیاست و برآوردى عمیق از یک زندگی، هزارتویی 
متافیزیکــی، رمانی کامل و ســیاه و عجیب؛ رمانی که خود نویســنده معتقد اســت با 
قلمروهــای روایی متفاوتش یکی از پیچیده ترین ســاختارها را در بین متن هایش دارد. 
اوئلبک در نقشه و قلمرو با ترسیم دقیق پیشرفت اجتماعی یک هنرمند و گنجاندن خود 

در کتاب و برهم زدن این حضور آرام می گیرد».
«ما که خواهریم» عنوان رمانی است از آنه گست هویزن که به تازگی با ترجمه مهشید 
میرمعزی در نشــر نو به چاپ رسیده است. آنه گســت هویزن، نویسنده، روزنامه نگار و 
مجری آلمانی اســت که در ســال ۱۹۶۹ متولد شــد. او پس از تحصیالت متوسطه، به 
دانشگاه دورتموند رفت و در رشته روزنامه نگاری تحصیل کرد. اولین تجربه او به عنوان 
روزنامه نگار در هفده ســالگی رقم خورد. پس از پایان تحصیالتش، او به عنوان مجری 
تلویزیون شــروع به کار کرد و کارش با موفقیت هم همراه بوده اســت. این نویسنده و 
روزنامه نــگار آلمانی در ســال ۲۰۱۲ رمان «ما که خواهریم» را منتشــر کرد. آن طور که 
مترجــم توضیح داده، منبع الهام او در این رمان، ســه خاله مادرش بودند که هر ســه 
بیش از هشــتاد ســال عمر کردند. در این رمان، آینده و گذشــته درهم تنیده اند و آتش 
داســتان هایی را شعله ور می سازد که دامنه شــان تمام قرن بیستم را در بر می گیرد. در 
بخشی از این رمان می خوانیم: «کتی به خودش نهیب زد. برای عزاداری وقت نداشت. 
بعــدا این کار را می کرد. حاال باید کارها را یکی پس از دیگری انجام می داد. دســت کم 

تئودور مجبور نشــد ببیند حاال چه بالیی ســر مزرعه 
می آید. وســایلش را جمع کرد و بــا دقت چمدانش 
را بســت. فکر ترک مزرعه احساس بدی به او می داد. 
در آن زمان ســه خانــواده در مزرعــه تله مان زندگی 
می کردند. عالوه بر هاینریــش هگمان، زوجی به نام 
سومکلی با فرزندانشان و برادران دوکه هم بودند که 
کارهای مشکل را انجام می دادند، ازجمله تمیزکردن 
فضوالت و غذادادن به حیوانات. ســه دختر خدمتکار 
مجرد و خود او هم بودند. حاال همه به دستور متفقین 
سرگرم جمع کردن وسایل شان بودند. قرار بود سربازان 

انگلیســی در مزرعه مستقر شوند، چون از آنجا دسترسی به وزل و به این ترتیب آخرین 
پل ســالم رودخانه راین ساده بود. می گفتند احتمال دارد در مزرعه تله مان بیمارستان 
صحرایی برپا شــود. تقریبا تمام خانواده های غرب راین مشــمول این دستور می شدند. 
افرادی هم که در بخش شرقی زندگی می کردند تالش می کردند به بخش غربی بروند. 
راین خط اول جبهه بود و جز معدودی متعصب، هیچ کس تردید نداشــت متفقین دیر 
یا زود پیروز خواهند شــد. به همیــن دلیل پائوال مدت ها پیش از امپل، در شــرق راین، 
به ســمت غرب نقل مکان کــرده بود. کتی امیدوار بود خواهــرش را در بدبورگ-هائو 
مالقات کند...». «ما که خواهریم» پس از انتشــار با اقبال خوبی روبه رو شد و مدتی هم 

در فهرست کتاب های پرفروش نشریه اشپیگل قرار داشت.

پیام حیدرقزوینی


