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  مترجم مقدمۀ
  

در بروکسل  ١٩۶۶زبان است که در سال  آملی نوتومب، داستان نویس فرانسوی
ای بسیار پرکار است و تقریبًا پس از چاپ اولین رمان خود   متولد شد. او نویسنده

)، تا کنون سالی یک رمان به چاپ رسانیده است. ١٩٩٢(بهداشت قاتل به نام 
انجام داد بیان  بلژیک آزادبا روزنامۀ  ٢٠٠۴ای که در سال   نوتومب در مصاحبه

ها فقط یکی را به چاپ   که از آن نویسد  رمان می رکرد که تقریبًا سالی چها
ها  و بسیاری از آن هستندهای ادبی   ترین کتاب  های او از پرفروش . رمانرساند  می

های   اند. او برای رمان  به بیش از چهل زبان دنیا، از جمله فارسی، ترجمه شده
توان به   مختلف خود به جوایز متعددی دست پیدا کرده است. برای مثال می

کادمی فرانسه اشاره کرد که در سال   ترس و لرزبرای کتاب  ١٩٩٩جایزۀ بزرگ آ
  از آِن خود کرد. 

های بسیاری رفت. او   آملی به واسطۀ کار پدرش که یک دیپلمات بود به سفر 
کودکی خود را در ژاپن گذراند و این کشور منبع الهام چندین رمان او شد. پس از 
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شناسی   زباندانشگاه آزاد بروکسل به تحصیل در رشتۀ  بازگشت به بلژیک در
پرداخت. در بیشتر آثار نوتومب زندگی شخصی نویسنده به راحتی از تاریخی 

اکثر  ،ها قابل دریافت است. به همین دلیل بسیاری از منتقدان  خالل سطر
این کتاب  نامند. در  می 1تر اتوفیکسیون های او را اتوبیوگرافی یا به بیان دقیق  رمان

پردازد. در   نیز، نویسنده از زبان دانشجویی در بروکسل به بیان خودش می
برد.   خود می پدری، نوتومب برای اولین بار خوانندگان را به سرزمین ها  بالون

قهرمان داستان دختری به نام آنژ است که نوزده سال دارد و زندگی یکنواختی را 
آنژ خود من هستم « گوید:  هایش می  مصاحبهگذراند. نوتومب در یکی از   می

کند که در سنین نوجوانی به طرز   همچنین اعتراف می »وقتی نوزده سال داشتم.
  وحشتناکی مانند قهرمان داستان خود، جدی بوده است. 
کند این است که کتاب   پرسش مهمی که او با نگارش این رمان مطرح می

هایی که از دهان   آورد؟ حرف  به وجود میخواندن چه تحوالتی در زندگی انسان 
هایی است که آملی   شنویم همان حرف  پی، دیگر شخصیت اصلی داستان، می

همه روزه «شنود:   نوتومب به گفتۀ خودش از نوجوانان پانزده، شانزده ساله می
کنم که از من   های بسیاری از نوجوانان سراسر دنیا دریافت می  ها و نامه  ایمیل
های سخت   توصیۀ او به نوجوانان این است که از کتاب »پرسند چه بخوانند؟  می

                                                            
توسط سرژ  ١٩٧٧اصطالحی است که برای اولین بار در سال  Autofiction اتوفیکسیون .1

به کار برده شد و به اثری اطالق نویس فرانسوی  منتقد و رمان Serge Doubrovsky دوبروفسکی
از تخیل نویسنده و به کارگیری  ستهای یک رمان اتوبیوگرافی را دارا  که شاخص  شود که در حالی  می

 خالف اتوبیوگرافی چگونگِی ور نمانده است. در اتوفیکسیون بربه دنیز های روایت توسط او   تکنیک
گیرد و تخیل به ابزاری برای جستجو و بیان حقایق   یک روایت پیشی می یک حقیقت بر حقیقِت  روایِت 
  گردد.  بدل می
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شروع کنید چرا که سختی و پیچیدگی همیشه محّرک خوبی برای یک نوجوان 
است و نوجوانان اکثرًا دوست دارند که به چالش کشیده شوند. به گفتۀ او در 

رمان را کامل کنیم که اگر از یک نوجوان بخواهیم که یک   عصری زندگی می
ایم. در این کتاب او به آثار   بخواند انگار کاری خالف حقوق بشر انجام داده

پردازد. اما آیا پی با   ها می  عالقگی نوجوانان به خوانش آن  ادبیات و بی   کالسیک
  تواند به رشد فکری دست پیدا کند؟   های برتر می  خواندن کالسیک

های   زپلین و کشتی مانندهایی   ها یا هواگرد  جالب است بدانیم که در بالون
هایی با تراکم پایین نسبت به هوا چون هلیوم و هیدروژن استفاده   فضایی از گاز

ها زیبا هستند اما   شود. ادبیات و آثار کالسیک نیز در این کتاب مانند زپلین  می
  گیرند.   اند و به راحتی آتش می  شکننده

 های  ویژگی هومر است. یکی از ایلیادهای پیشنهادی آنژ به پی،   یکی از کتاب
ها در کتاب به این   محور نیست و نوجوان بار این است که کتابی اخالق ایلیاد

پردازد. آملی نوتومب سخت   کند و آنژ نیز به مخالفت با او می  موضوع اشاره می
کامًال متفاوت هستند و بر این عقیده است که ادبیات و اخالقیات دو موضوع 

  تواند موضوع ادبیات باشد اما هدف آن خیر.   اخالقیات می
این همان « :گوید  منتقد ادبی فرانسوی دربارۀ این کتاب می 1آرنو ویویان

خوانی   حجم، دربارۀ کتاب آملی نوتومبی است که من دوست دارم. این رماِن کم
زندگی را  ۀچگونگی تالقی آن با فلسفپردازد و   شناسی می  این کتاب به متن است.

  »به صورت همزمان فضای آرام و خشن حاکم است.ها   بالون دهد. در  نشان می
هایی صحبت   نوتومب از چیز ها  بالوندر « :2همچنین به نظر فردریک بگبدر

                                                            
1. Arnaud Viviant 2. Frédéric Beigbeder  
2.  
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ها بسیار مهارت دارد: از جوانی و ادبیات. او در این   کند که در توصیف آن  می
رحم ظاهر شده است. همیشه فکر   بسیار متمدن و در عین حال بی ،کتاب
باشند. در این کتاب   می   کنیم که نوجوانان وحشیانی در یک جهان آرام  می

رحم نشان داده شده است. کتاب دربارۀ   سان ظرافتی در جهانی بی نوجوانی به
. همیشه از ثیری بر زندگی ما دارده تأخوانی چ  که کتاب  خوانش است و این

قدرت سازندگی کتاب بحث شده است، هیچ کس بدین گونه پیش از نوتومب به 
  ».قدرت گاهی مخّرب آن نپرداخته است

ای متفاوتی دارند از جمله ه  های نوتومب خاستگاه  به طور کلی رمان
های   فلسفه و ادبیات کالسیک. استفادۀ بسیار از دیالوگ به رمان ،شناسی اسطوره
های فانتزی موجود در   ها و موقعیت  دهند. شخصیت  ای می  نمایشنامهاو فرم 

های نوتومب   بندی  های او نشان از رئالیسم جادویی دارند. پایان  بعضی از رمان
خشم، طنز و رمانتیسم  ،ند. نزد نوتومبک  در بیشتر مواقع خواننده را غافلگیر می

های   اند. شخصیت  پرتاب شده اند و همگی به دنیای واقعی  با هم مخلوط شده
ها و   ای از خوبی  های واقعی در دنیای امروز مجموعه  های او مانند انسان  داستان
های ثانویه کامًال از ادبیات و   شخصیت ها،  بالوندهند. در   ها را تشکیل می  بدی

دو نوجوانی که  .برند  انگار در حماقتی عمیق به سرمی و مطالعه به دورند
دهند، در ارتباط با محیط پیرامون خود   های اصلی رمان را تشکیل می  شخصیت

ای طردشده هستند و با سن خود در کشاکش به سر   مشکل دارند و به گونه
آموز  برند. بنابراین خواننده شاهد گفتمانی فاقد قدرت در رابطۀ استاد و دانش  می
  پروراند یا بالعکس؟   آموز را می ست که دانشباشد. اما آیا این استاد ا  می

گیری ویروس کرونا به بازار فرانسه عرضه   هر چند این اثر در کشاکش همه



 
ـالـب

 هاون

11 

چرا که برای  ؛شد برخالف تصور عام حاصل نگارش در دوران قرنطینه نیست
سالحی برای مبارزه و تحمل قرنطینه نبوده بلکه بیشتر او را  ،نوتومب نوشتن

او در این دوران به گفتۀ خودش جز مطالعه به  ،از این رو .ساخته است  متزلزل می
کار دیگری مشغول نشد. قرنطینه برای او بازخوانی تمامی آثار هوگو را به ارمغان 

  داشت. 
او از آن دسته  .به طور کلی، موضوع بسیاری از آثار نوتومب ادبیات است

های  داستان پیام بیشتر ته است.نویسندگانی است که ادبیات را موضوع ادبیات ساخ
  .»ادبیات یا نبودن، مسئله این است« نوتومب این است:
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آزرده  زیچهمه از  تعلق دارد که دائمهایی   دختردانستم که دونات به آن دسته   ین هنوز نمم

  .کرد  یو خجالت م یدر شرمندگ مرا غرِق  شیها  سرزنش شوند.  یخاطر م  دهیو رنج
  د.نک  یبه حال خودش رها نم یطور نیاحمام را  آدم: گفتاو  −
  کردم؟ کاره چ رمگ د؟یببخش −
  .یبفهم دیدست نزدم. خودت با چیز چیبه ه من −

  

  .چاه بودتورِی م جمع شده بود، نه مو داخل مانگاه کردم، نه آب کف ح رفتم
  

  .فهمم  ینم −
  

  .سمت من آمدکشان به   آه او
  

کاردئون هیشب یوقت یشکل نیا یتوقع دار ،یدینکش ام راحم ۀپرد −  آ
  .، خشک شودرهایش کردی

 آهان، بله. −

   .نبستی رو تا مثلثی شامپوِی که در   و این −
 اما خب برای خودم است. −
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 ؟خب که چی −
  

بستم. ـ  بلکه همان شامپوی معمولی بود نبودکه برای من مثلثی  ـ را در شامپوی خودم
داد. من فقط   می میادد زندگی کرد. دونات بلد نبودم چطور بایکه من  کامًال واضح بود

قابل  تفاوت چند ساله نیبودم که ا یدر سنزده سال داشتم. او بیست و دو ساله بود. نو
 کند.  یرفتار م گونه  نیمردم ا بیشترکه او با  دمیکم فهم  کم د.یرس  یتوجه به نظر م

  کند.   مجادله می مخاطبان اش با  در مکالمات تلفنیچگونه که  دمیشن  می
  

  با من صحبت کنید؟با این لحن که  درست است به نظر خودتان  −
  :یا

  با من شود.چنین رفتاری  پذیرم که  نمیاصًال  −
  

  .چه اتفاقی افتاده است یعنی پرسیدم  م میخود ازکرد. من   می تلفن را قطعو 
  

  ؟دهی  به مکالمات تلفنی من گوش می چه حقی به −
 شنیدم.ناخودآگاه ، دادم  گوش نمی −

  

  ، فاجعه بود.از ماشین لباسشویی استفاده کردم اولین باری که
  

  آنژ!  :مرا صدا کرد −
  

  به سوی او رفتم.با بدترین حس ممکن 
  

 این چیه؟ −
  

ه توانسته بودم ک  که من هر جاییپرسید هایی   به لباس در حال اشارهال را او این سؤ
  .آویزان کرده بودم


