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پوالد امین|  رمان سحابی خرچنگ 
نوشته اریک شوویار با ترجمه مژگان 
حسینی روزبهانی توسط نشر ققنوس 
منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب 
مجموعه  عنوان  صدوپنجاه ودومین 
ادبیات جهان است که توسط این ناشر 
چاپ می شود. نسخه اصلی این کتاب  

سال ۲۰۰۶ چاپ شده است.
اثر  پنجمین  ســحابی خرچنگ 
شوویار اســت که برای نخستین بار  
سال ۱۹۹۳ چاپ شــد و آن را با آثار 
ساموئل بکت مقایســه می کنند و 
کراب، شــخصیت محوری آن را با 
پرسوناژ پلوم اثر معروف آنری میشو. 
به طور کلی، شــوویار را نویسنده 
پســامدرن می دانند و ســحابی 
پسامدرنیستی  رمان  هم  خرچنگ 
است. نه داســتان معلومی دارد، نه 
به اصطالح سروته مشخصی. کراب 
که زندگی اش را در این کتاب قطعه قطعه و ناپیوســته می خوانیم شخصیت مه گونه و محوی 
دارد، انگار از جنس سحابی است. گاهی همزمان انسان و خرچنگ و سحابی است؛ سحابی 
خرچنگ نام توده ابرمانندی در فضاست. کراب که در زبان انگلیسی crab به معنی خرچنگ، 
چنگار، سرطان و چیزهای دیگر است، در زبان فرانسوی crabe، برای این که همان خرچنگ 
باشــد، یک e کم دارد، ولی با وجود این تفاوت امالیی، تکرار نامش در رمان پیوسته یادآور 
خرچنگ است. کراب بازیگر نمایش زندگی خودش است، نمایشی که در پایان پرده ای بر آن 
فرو نمی افتد و کراب نمایش این زندگی را از سر می گیرد که می توان گفت »هجو بی رحمانه 
زندگی های هم شکل ما« است. کراب موجودی است متفاوت و عجیب؛ برای خودش کسی 
است و درعین حال یکی از بی شمار هیچ کسان روی زمین، یکی مثل دیگر آدم ها. کراب با یک 
زن نامرئی زندگی می کند. در یک کالم، شیرین ترین و نازنین ترین زن نامرئی که خیلی دلرباتر 
از بقیه اســت. دروغ نگویم، بین همه زن هایی که هیچ وقت ندیده، همانی است که نبودنش 
بی رحمانه تر از همه عذابش می دهد. کراب دلش نمی خواهد بختش را با بخت هیچ کس عوض 

کند. این عشق زندگی اش را نورانی می کند. او خوشبخت ترین مرد دنیاست. 
زندگی شخصیت کراب در رمان سحابی خرچنگ انباشته از تناقض هاست و در مکان و زمان 
معلوم و قطعی نمی گذرد. نثر شوویار در به تصویرکشیدن این زندگی چندان ساده نیست و 
مانند نوشته های بیشتر نویسندگان پســامدرن، آمیخته با ایهام و جناس و بازی های زبانی 
است. شوویار برای به سخره گرفتن این بیهودگی طنز نیرومندی دارد، طنزی که از نظر او نوعی 
عذرخواهی از کتاب نوشتن است که ادعای خودپسندانه و نابخشودنی نویسنده است: آدم 

دست کم می خنداند. 
با این همه، همچنان می نویسد؛ برای نوشتن رمانش طرح مشخص و از پیش اندیشیده ای 
ندارد، بعد از نیمه شب تا صبح می نویسد و روز شاید او را ببینید کاغذ و قلم به دست، در باغ 
وحش یا باغ گل وگیاه، مردم را تماشا می کند. شوویار عالقه ویژه ای به جانوران دارد و فهرست 

نام آنها در سحابی خرچنگ هم کمابیش بلند است. 
شوویار به خاطر نوشتن رمان سحابی خرچنگ برنده جایزه فنئون شده است. البته برای 
کتاب های بعدی و مجموعه آثارش هم جوایز معتبری گرفته است. نوشتن از نظر این نویسنده، 
نوعی پیروز شدن بر زندگی و گونه ای اراده قدرت است. این نویسنده در  سال ۱۹۶۴ در شهر 
روش سور یون متولد شده است. او در ۲۳سالگی نخستین کتابش را با عنوان از مردن زکام 
می گیرم در  سال ۱۹۸۷ به چاپ رساند. اریک شوویار که در مدرسه عالی روزنامه نگاری لیل 
تحصیل کرد و ادبیات را در نانت با خواندن یک کتاب در روز، فراگرفته درباره تحصیل ادبیات 
در دانشگاه نظرات جالبی دارد: استادها خیال می کنند ورلن اند و دانشجوها خودشان را َرمبو 

می دانند؛ هیچ فایده ای ندارد.
انتشارات مینویی نخستین کتاب شوویار را در ۲۳ سالگی با عنوان از مردن زکام می  گیرم 
)۱۹۸۷( چاپ کرد و بعد از آن ماقبل تاریخ )۱۹۹۴(، خیاط کوچولوی نترس )۲۰۰۴( گوش قرمز 
)۲۰۰5(، نابودکردن نیسار )۲۰۰۶(، بدون اورانگوتان )۲۰۰۷( و بسیاری از دیگر آثار او در همین 
انتشارات به چاپ رسیدند. به این ترتیب، شــوویار جوان، همان طور که در رویایش می دید، 

کتاب هایش را در همان قفسه ای چید که زمانی کتاب های ساموئل بکت را می چیدند.
در پایان باید گفت رمان سحابی خرچنگ در 5۱ فصل نوشته شده است. در قسمتی از این 
کتاب می خوانیم: کراب خیلی تالش کرد که مثل دیگران در توده مردم ذوب شود. کار را ساده تر 
از اینها گرفته بود. خیال می کرد آغوش توده مردم قاعدتا به روی همه کس باز است، فقط باید 
به جایی برسی که دیگران در هم می لولند، تا ایپسو فکتو همان طور که در میدان همایش روم 
باستان می گفتند هوادار آن، شرکت کننده فعال، عضو کامل و شخصیت برجسته بالمنازع 
آن بشــوی. پس خطر کرد و یک پا و بعد دو پایش را درون جریان مواج جمعیت گذاشت که 
جریان های مخالف زیرورویش می کردند، مدیترانه بود که ناخواسته در مسیر اقیانوس اطلس 
گیر افتاده بود، ولی افت وخیزهایش با این همه انگار از نوعی نظم سختگیرانه حرکت پیروی 
می کردند که کراب، با وجود یا دقیقا به علت قد و باالی متوسطش، آن را به هم می زد؛ گاهی یک 

بلندتر بود یا برعکــس ضربه های زانو به سروگردن از گروهی از کوتوله ها 
این  به  ترتیب یکدفعه کوتاه می شد، چانه اش می خــورد، 

کوتاه می شد، هیچ وقت هم بعد باز بلند می شد و فوری 
به شــکل خنــده داری سطح آنها نبود، همیشه 

مثل  بــود؛  این که تصادف هیچ دستی باالپایین 
حرکت ها  ایــن  مقــررات در  و  نداشــت 
کراب از آنها خبر نداشت رفت وآمدی بود که 
مدت زیادی سرگردانی در و باالخــره بعد از 
لنگ ها،  از  زیر آسمانی آکنده از ماه های جنگلی 

برکت سقوط جدید و ناگهانی شکسته غمگین، به 
دوروبرش،  موفق شــد خودش را از این غول های 

جمعیت بیرون بکشد.

 درباره سحابی خرچنگ
 و نویسنده اش

در انتظار 
بکت!

مرد است و قتلش، آقا کمال عنوان رمانی است از یاکوب 
آرژونی با ترجمه ناصر زاهدی که در انتشــارات جهان 
کتاب به زیور طبع آراســته شــده اســت. کتابی 
بــا محوریت یــک کارآگاه ترک به نــام کمال 
کایانکایا که می تــوان از او به عنــوان یکی از 
نامتعارف تریــن کارآگاهان دنیــای ادبیات و 
ســینما نام برد. این رمان که با نام اصلی یک 
مرد، یک قتل منتشــر شــده و ظاهرا مترجم 
برای هماهنگی بیشــتر میان نام های این پنج 
رمان آن را تغییر داده اســت؛ در ســال ۱۹۹۲ 
جایزه بهترین رمان  ســال آلمان را برای نویسنده 

به ارمغان آورده است...
فــارغ از این کــه مــرد اســت و قتلش، 
آقــا کمال چــه کیفیتــی یا چه 
جایگاهی در ادبیات پلیســی- 

جنایی روز دارد. این نکته مهم باید توجه کرد که 
رمان های بامحوریت آقا کمال نوشــته یاکوب 
آرژونی از این رو که در جامعه ذاتا نژادپرســت 
آلمان توانسته یک کارآگاه ترک را محبوب 
خوانندگان ادبیــات آلمان کنــد و این را 
می شــود اتفاقی مهم در ادبیات پلیسی 
آلمــان نامید، که جایگاه ارزشــمندی 

دارد...
پای کارآگاه های خصوصی با خلق 
شخصیت هایی چون سام اسپید و 
فلیپ مارلو توسط دشیل همت و 
ریموند چندلر به ادبیات پلیسی 
باز شــد. کارآگاه های خصوصی 
امروزی، مدلی کامــا متفاوت 
از اســاف خود مانند شــرلوک 
هلمز یــا هرکول پــوآرو بودند. 
بعد از موفقیت شــخصیت هایی 
چون اسپید و مارلو، نویسندگان 
کشــورهای مختلف دســت به 
خلــق کارآگاه هــای خصوصــی 
مورد عاقه شــان زدنــد و هرکدام 
هم ویژگــی و مشــخصه هایی را در 
این کارآگاه ها کاشــتند، اما ویژگی 
مشــترک همه آنها، ایــن بود که 
شــخصیت های صددرصد سالم و 
سفیدی نبوده و نیستند. درواقع 

کارآگاه های خصوصی که از این قطار پیاده شــدند، مانند 
سام اسپید و فلیپ مارلو دمی به خمره می زنند، زیاد سیگار 
می کشــند و از اختاط با جماعت خافکار و بزهکار ترسی 
ندارند. این گونه کارآگاهان درواقع از خاکی و گلی شــدن 
کت و شلوارشــان هراســی ندارند و در بســیاری از مواقع 
کتک خورده و بــا خواری و خفــت راهی دفتر کارشــان 
می شــوند تا با گرفتن دوش یا خوردن نوشــیدنی، خود را 
دوباره تقویت کنند. کمال کایانکایا نیــز کارآگاهی از این 

جنس است...
کمال کایانکایا بی شک بســیار مدیون توانایی های خالق 
خود یاکوب آرژونی اســت، نویســنده ای خوش قریحه که 
هم شــناخت خوبی از ادبیات پلیسی و قواعد آن دارد و هم 
جامعه پیرامون خود را خوب می شناسد و هم این که قدرت 
قلم و ذوق  و هوش یک نویســنده جدی را دارد. او در خلق 
قهرمان و نیز پاره ای از عناصر سبکی آثارش از پیشکسوتان 
نامدار خود در ادبیات پلیســی جنایــی تأثیر پذیرفته، اما دانســته چگونه مرز 
تقلید و تأثیر را حفظ کند. اگر برای طراحی شخصیت کمال کایانکایا از فیلیپ 
مارلو کارآگاه اســطوره ای آثار ریموند چندلر ایده گرفته آن را مســتقیم از آثار 
چندلر وارد داســتان های خود نکــرده و آن را با برخی ویژگی های مشــابه در 
جهان خاص آثار خــود دوباره خلق کرده اســت. او ویژگی های خاص مردی را 
دارد که از کودکی در فرهنگ دیگری بزرگ شــده. نــوع گویش و خلق وخوی 
او به آلمانی ها شباهت بســیار دارد، اما ظاهر و نامش از تباری است که در این 

سرزمین بیگانه اند.
در رمان مرد اســت و قتلش، آقا کمال مثل بســیاری از آثار ادبیات کارآگاه 
خصوصی داســتان جایــی و زمانی آغاز می شــود که کارآگاه کمال مشــغول 
مگس پرانی در دفتر زهوار دررفته خود اســت. جایی که به نظر آن قدر مخروبه 
شده که بهتر است به دنبال جای تازه ای باشد، اما در این بین یک مشتری تازه به 
سراغ او می آید. مردی آلمانی که برخاف دیگر آلمانی ها پا به دفتر این کارآگاه 
ترک گذاشته و حاال می گوید که عاشق زنی آســیای شرقی با شغلی نامناسب 
و بدنام بوده و از کمــال کایانکایا می خواهد او را که ربوده شــده پیدا کند و این 
بهانه ای می شود برای ســفر این کارآگاه به درون جامعه و الیه های پایین آن...

یاکوب میکلســون، خالق کمــال کایانکایا، نویســنده ای آلمانی  اســت که 
در ۱۹۶۴ در فرانکفورت متولد شــد. نام مســتعار یاکوب آرژونــی را با ترکیب 
نام خود و نام همســر مراکشی تبارش ساخت. در  ســال ۱۹۸۵ با نگارش رمان 
تولدت مبارک، ترکه! کــه در ایران با نام تولدت مبارک، آقاکمال! چاپ شــد، 
به شهرت رسید. در ۱۹۹۱ فیلمی براســاس این رمان ساخته  شد که به دامنه 
شــهرتش افزود. او در  ســال ۲۰۱۲ پنجمین جلد از مجموعه داستان های این 
کارآگاه ترک – آلمانی را با نام برادر کمال منتشــر کرد و یک ســال بعد، در ۴۸ 
سالگی زمانی که کتاب های جنایی و کارآگاه ترک تبارش در اوج محبوبیت قرار 
داشــتند، به دلیل بیماری ســرطان لوزالمعده با زندگی وداع گفت. آرژونی در 

کنار رمان های پلیسی، آثار داستانی دیگری نیز نوشته است.

مجموعه داستان تنهایی در انجمن 
نوابغ و احمق ها نوشــته ونداد جلیلی 
منتشر شد. این کتاب که دربرگیرنده 
۵داستان کوتاه نوشــته ونداد جلیلی 
اســت، در نشــر هیا به زیــور طبع 

آراسته شده است. 
 ۱3۶۱ متولــد  جلیلــی  ونــداد 
یاســوج اســت و تاکنــون رمان های 
ســوءتفاهم نامه و نــوروز درمانی از او 

منتشر شده است. 
جلیلی همچنین مترجــم آثاري از 
نویســنده هاي مختلف ازجمله روبرتو 
بوالنیو، خوآن گابریل واسکس، آلیس 
مونرو، جــي. ام کوتســي، آله خاندرو 

ســامبرا و آله خو کارپانتیه به فارسي 
اســت. شبانه شــیلي نوشــته روبرتو 
بوالنیو، بهترین داســتان هاي آلیس 
مونرو و دشمن نوشته جي. ام کوتسي 

ازجمله ترجمه های او است.
در بخشی از کتاب تنهایی در انجمن 
نوابغ و احمق ها می خوانید: از ســمت 
غربی پل خارج می شویم. بهتر می دانم 
االن بیشــتر از این با او نباشم تا بتواند 
در تنهایــی فکر کند. او به راه ســمت 
چپ می رود و من به راه سمت راست. 

در ایــن فکرم کــه باید ســفری به 
تهران بروم، وســایلم را بیاورم و پول 
رهن انبــار را بگیرم، الزمــم خواهد 

شــد. بعد برمی گردم، یعنــی ذهنم 
برمی گردد و گذشــته را دوره می کند. 
یاد خانم مهندس پارســی گو می افتم 
و یاد زنــم، که حاال دیگــر حتما باید 
بگویم زن ســابقم. با خودم می گویم 
واقعا من بعد چند ســال زندگی با زن 
ســابقم و چند ســال جدایی چقدر او 
را شــناخته ام؟ آیا همیشــه مشکل یا 
دســت کم بخشــی مهم از مشکل از 
خود من نبوده اســت؟ آیا همیشــه 
می دانســته ام چــه می خواهــم؟ آیا 
همیشــه آنچه خواســته ام خواسته 
خودم بوده یا شــرایط و جو عمومی به 

من تحمیل کرده است؟

کاتارســیس در هنرهای زیبا عنوان 
رمانی از مهدی عزتی است که به تازگی 
از ســوی نشر هیا منتشــر شده است. 
کاتارســیس در هنرهای زیبــا، رمان 
عاشقانه کوتاهی است که با یک کابوس 
آغاز می شــود. کابوســی کــه از دوران 
تحصیل نادر در دانشکده هنرهای زیبا 
باقی مانده اســت. وی که امروز شرکتی 
تبلیغاتی دارد و به همراه همسر و بهترین 
دوستش که از دوران هنرهای زیبا باقی 
مانده، ظاهرا زندگی خوب و بی دغدغه ای 
دارد که تنها کابوس هایش به زعم خودش 
حاصل گناهی دســته جمعی و تاوانی 
است که باید همیشه پرداخت کند. نادر 
و حامد، دوستان بسیار خوبی بودند که 
راز عشقی مشترک پیوند آنها را مستحکم 
می کرد. عشقی که ظاهر عجیبی دارد. هر 
دوی آنها در ایام دانشکده عاشق دختری 
بودند که فقط تماشــایش می کردند و 
هیچ کدام به ســمت او نرفته و حتی نام 

او را نمی دانستند و فقط به تماشــای او دلخوش بودند و میان خود نام 
او را کاتارسیس گذاشته بودند. اما سال ها بعد، به شکلی کاما اتفاقی، 
کاتارسیس پای در زندگی آنها می گذارد و همه چیز را تغییر می دهد. 
درواقع به شــکلی، این دو دوســت مجبور به تعریف دوباره خاطرات، 
احساسات و حتی روابط خود می شوند. پس از حضور کاتارسیس دیگر 

هیچ چیز شبیه سابق نمی ماند.
در بخشی از رمان می خوانیم: درد تا وقتی اذیت دارد که فکر می کنی 
درمانی برایش هست و هنوز پیدایش نکرده ای. اما وقتی از پیدا کردن 
درمان ناامید می شــوی، دیگر با درد کنار می آیــی. دیگر درد اذیتت 
نمی کند و شاید از آن لذت هم ببری. شاید دروغ باشد اگر بگویم از آن 
لذت می بری، اما ممکن است دلت برای جای خالی اش تنگ شود. گاهی 

راهنمایی ات هم می کند در شــناختن 
حس ها و جداکــردن و تمیزدادن آنها از 

هم.
دردی که از دیشب با من همراه شده، 
برایم آشناســت. دیگر دنبــال دلیلش 
نمی گردم. بلکه کمکــم هم می کند. با 
نشان دادن خودش انگار مرا از فاجعه ای 
خبر می کند. مثل پیغامی که از ناکجایی 
تاریک برایت ارسال می شود. سوسن از 
خواب که بیدار شد مرا بیدار در آشپزخانه 
دید. املت درست کرده بودم. زیرش را هم 
کم کرده بودم که تا بیدار می شود، سرد 

نشود.
رونمایــی  مراســم  در 

کاتارســیس... مهدی عزتی 
گفــت: در مــورد تعریف 
رمان، هم می توان معیار 
حجمــی، ازجمله تعداد 
کلمه داشــت کــه اثری 
فیکشن یا رمان تلقی شود 
یا از نگاه محتوایی، به مسأله تحول شخصیت در طی قصه 
اشاره کرد. من اصراری به تلقی فیکشن یا رمان ندارم، اما 

نگاه محتوایی را بیشــتر می پســندم و 
معتقدم مسأله تحول شخصیت در 
این اثر اتفاق افتاده اســت. نویسنده 
رمان سپس در مورد اسم اثر این گونه 
توضیح داد که پیش از انتشــار اثر، 
پیشــنهاداتی از ســوی دوســتانم 
مبنی بر انتخاب اسمی عامه پسند و 
راحت  تر شــد، اما اوال دوست داشتم 
در درجه اول، شــوق سوال و کشف 

برای خواننده ایجاد شــود و حتی انگیزه ای برای تحقیق باشــد، ثانیا 
معتقدم، پس از مطالعه اثر به من برای انتخاب این اســم حق خواهید 
داد و هنوز معتقدم نام مناسب و خاصی است و اگر این کتاب جای خود 
را بین مخاطبان پیدا کند، نوع نگاه به این اسم تغییر خواهد کرد. ضمنا 
تقریبا تمامی کسانی که تحصیات هنری و علوم انسانی داشته اند با 
واژه کاتارسیس آشنا هستند و همچنین با احتساب فارغ التحصیان 
هنرهای زیبا که امیدوارم عنایت ویژه به این کتاب داشته باشند، تعداد 

قابل توجهی از مخاطبان را شامل می شوند.
مهدی عزتی در ادامه افزود، ما به معماری، فضا و شــهر مدیونیم و باید 
ســعی در ثبت فضا و جغرافیا، جهت ایجاد حال وهوای ویژه داستان مان 
داشته باشیم که هم به لحاظ مستندنگاری دوره های ویژه تاریخی کاراست 
و هم این که در درجه نخست به همذات پنداری بیشتر مخاطب کمک کرده 
و در درجه دوم، فضاهای ویژه شــهری در داســتان های 
ما ثبت و ضبط می شــوند و من ســعی کــردم با 
درهم تنیدن داستان و فضا به ثبت ذهنی دانشکده 
هنرهای زیبا بپردازم و داستان به گونه ای روایت 
شــود که در فضایی غیر از این فضا، امکان وقوع 
آن غیرممکن باشد، اما هدفم هم تنها ذکر یاد و 
خاطره این دانشکده نیست. من اعتراف می کنم، 
بیش از این که از ادبیات تأثیر بگیرم، تحت تأثیر 
سینما هستم و بشــدت به روایت درهم ریخته 
سینمایی عاقه مندم. برای من داستان گفتن و 
پیش رفتن داستان مهم است و 
نه تم و پیامی که قرار است 
منتقل شود و خوشحالم 
کســانی که آثــار مرا 
به  می کنند،  مطالعه 
داســتانگویی و نثر 
روان و خوش خوانی 
داستان هایم اذعان 

دارند.

مرد است و قتلش، آقا کمال در یک نگاه

شرلوک هلمز، پوآرو، سم اسپید و... آقا کمال! 

تنهایی در انجمن نوابغ و احمق ها

کاتارسیس در هنرهای زیبا 


