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یده جمالت برگز
 همیشه چیزی برای دیدن وجود دارد، همه جا.

 آدم های کمی قادرند به دیوانگی های خودشان بخندند. )دیوانه بازی(
، راز  گر راز فقط از آِن خودمان باشــد، ارزشــی ندارد. برای اینکــه یک راز  ا

بماند، باید آن را به کسی گفت.
 حقیقت، باورنکردنی ا ست.

 هنر بــزرگ، هنــر فاصله هاســت. آدم، زیادی نزدیک باشــد می ســوزد، 
، یخ می زند؛ باید نقطه  درست را پیدا کرد و در آن ماند. زیادی دور

 پدر بودن نقش پدر را بازی کردن اســت. مادر بودن رازی  اســت سر به 
، که با چیــزی نمی آمیزد، مطلقی منوط به هیچ. رســالتی ناممکن اما  مهر

شده، حتی در بدترین مادران. )رفیق اعلی(
  مرده ها این قدر هم نمرده اند. همیــن را درباره  زنده ها هم می توان گفت؛ 

زنده ها هم این قدر زنده نیستند. )ژه(
.   راه درست برای بچه ها، هرگز همان راه پدر و مادر نیست، هرگز

  این سوی زندگی رازهایی دارد،  آن سو هم. رازها همه جا هستند. آدم بی آنکه 
از خودش چیزی بپرسد، آنها را می پذیرد. )ژه(

  آدم چگونه می تواند عاشــق کسی نشود که روی قرن ها جدیت و سلیقه، سیل 
به راه انداخته؟

  ترجیــح می دهم وارد دنیا نشــوم و آســتانه در بمانم و نــگاه کنم؛ تا ابــد نگاه کنم، 
عاشقانه. )ژه(

  شنیدن چیزی که آدم از پیش می داند، دشوار است.
  کمتر دوست داشتن به معنای دیگر دوست نداشتن است. )دیوانه بازی(

 یاســر نوروزی| »جهانی متفــاوت به زبانی ســاده«؛ کوتاه ترین تعریــف از جهان بینی 
کریســتین بوبن این اســت. مردی که تماشــای قاصدکی را شایسته ســماع می دید؛ در 
یکــی از گفت وگوهایــش چنیــن می گویــد. چنانچــه ذره ای از یــک دریاچــه را باشــکوه و 
بی مثال می دانــد. او جمعه هفته گذشــته درگذشــت و انبوهی کتاب از خــود به  یادگار 
گذاشــت. بســیاری از آثارش هــم در ایران ترجمــه شــده اند. او محبوبیــت فراوانی بین 
مخاطبــان فارســی زبان هــم داشــت. حــدود 60 اثــر نوشــت کــه در ایــن گزارش به ســه 

کتــاب از مهم ترین شــان پرداخته ایــم. جالب اســت بــا وجــود بن مایه های فلســفی در 
آثار بوبــن، همچنان بین عامــه عالقه مندان کتــاب، طرفدار داشــت و پرمخاطب بود. 
متولــد 1951 در فرانســه بود. در رشــته فلســفه تحصیل کرد و مشــاغل زیــادی را هم در 
زندگــی دیده بــود؛ از روزنامه نــگاری گرفته تــا کار در کتابخانــه و موزه و حتــی مددکاری 
روانی. رد پای تمام این تجربه ها هم در آثارش پیداســت، هرچند به  شکلی کامال ویژه. 
کاتی هم با  بوبن در واقع به معنای دقیق کلمه صاحب نوعی جهان بینی بود که اشترا

حکمت شرقی دارد. گاهی حتی با خواندن آثارش احساس می کنیم در حال خواندن 
جملــه ای از الئوتســه هســتیم؛ گاهی حتی غزلــی از مولوی. ایــن مؤلفه ها هــم در واقع 
در محبوبیتــش بین شــرقی ها تأثیرگذار بــود. آثار مطرحش هــم فراوان انــد، اما در این 
گزارش به ســه کتابــش پرداخته ایم؛ کتاب هایی کــه هر کدام قصه ای متفــاوت دارند و 
البتــه بین منتقدان از جمله مهم ترین آثارش هســتند. ضمن اینکــه بخش هایی از هر 

کدام از آثارش را هم انتخاب کرده ایم تا شناختی کامل تر ارائه کند.

 دیوانه بازی
»دیوانه بازی« یکــی از مهم ترین آثار کریســتین 
بوبــن، چندیــن ترجمه در ایــران دارد کــه ترجمه 
پرویــز شــهدی از ســوی نشــر »چشــمه«، یکــی از 
مهم تریــن آنهاســت. ماجرای این رمــان کوتاه اما 
جالب اســت. راوی، دختری اســت که در ســیرک 
بــه دنیــا آمــده و همــراه خانــواده اش در چنیــن 
جایی زندگــی می کند، امــا رفتارهایــی متفاوت با 
دیگر آدم ها دارد. مابقی شــاید حیوانات را ابزاری 
بــرای درآمدزایی و گــذران زندگی بداننــد، اما این 
دختر دل به گرگی می بنــدد و رابطه ای صمیمانه 
رفاقــت  همیــن  می کنــد.  برقــرار  گــرگ  ایــن  بــا 
چــون  اوســت  دیوانه بــازی  ســرآغاز  نامتعــارف، 
می خواهــد از زندگی روزمره دل بکنــد. پدر و مادر 
ک تلقی  مخالف این رابطه هســتند و آن را خطرنا
می کننــد، اما آنچــه در ذهن این دختــر می گذرد، 
رو به جهانــی دیگــر دارد؛ جهانــی آزاد و دیوانه وار 
. هرچند اواخر دهه ســوم زندگی اش  و جنون آمیز
بــا عشــقی ســنگین دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
هم زمان پا به دنیای سینما می گذارد و در نهایت 
بــا خریــد یــک ماشــین، تصمیــم می گیــرد جهــان 
را بچرخــد و بیامــوزد. در ایــن میان، البــه الی این 
زندگــی پرتحــرک و متفــاوت، بوبن تــالش می کند 
جهان بینی خــود را از زبان این دختر به مخاطب 

ارائه کند.
بخشی از کتاب:

در  دارد.  زردی  دندان هــای  معشــوقم  اولیــن 
چشــم های دوســاله، دو ســال و نیمــه  مــن وارد 
شــده، از مردمک چشــم هایم تا درون قلب دختر 
بچه گانه ام لغزیده و آنجا ســوراخش، آشیانه اش، 
کنامش را ســاخته اســت. االن هم که دارم با شما 
حرف می زنم، هنوز آنجاست. هیچ کس نتوانسته 
است جای او را بگیرد. هیچ کس نتوانسته به این 
ژرفی در وجودم نفوذ کند. من زندگی عاشقانه ام 
را از دوســالگی با مغرورترین عاشــق های دنیا آغاز 

کــرده ام: معشــوق های بعــدی نه شــأن و شــوکت 
او را داشــته اند و نه هرگــز خواهند داشــت. اولین 

معشوقم یک گرگ است. 

ژه
»ژه« اســم زنــی اســت کــه مــرده! جنــازه ای زیــر 
دریاچــه کــه تنهــا پســرکی کم ســن و ســال بــه نــام 
»آلبن« بــا او در ارتباط اســت و گفت وگــو می کند! 
نوشــته  »ژه«  عجیــب  رمــان  اصلــی  ایــده  ایــن 
کریســتین بوبن اســت. آلبن هم مثل بعضی دیگر 
از شــخصیت های آثــار داســتانی بوبــن، از ذهنی 
متفــاوت برخــوردار اســت و روحیــات نامتعارفــی 
دارد؛ پسرکی روســتایی، هشت ساله و فوق العاده 
باهوش. طبیعتا از طــرف اطرافیانش هم چندان 
مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد و او را طــرد کرده انــد، 
بنابراین کسی نمی داند که آلبن با خیالبافی های 
خود با جنازه ای زیر یخ ها حــرف می زند. هرچند 
امــا  نگفتــه،  کســی  بــه  را  موضــوع  ایــن  پســرک 
باالخــره روزی تصمیــم می گیرد »پریــون«، یکی از 
هم کالســی های خود را با »ژه« آشنا کند؛ دیداری 
کــه بــه تلخــی می انجامــد و دختر هم کالســی اش 

کنــش بــدی بــه ایــن موضــوع نشــان می دهد.  وا
آلبن اما همچنــان خود را دوســت »ژه« می داند؛ 
تــا جایــی کــه در خیــال خــود صبح هــا بــا او بیدار 
می شــود، با او حرف می زنــد، درد دل می کند و در 
نهایت زندگــی اش را با ایــن زن می گذراند. به این 
ترتیب آلبــن متهم بــه جنون می شــود؛ جنــون یا 
بهتــر اســت بگوییم تفاوتــی در دیدگاه نســبت به 
جهــان کــه در تمامــی آثــار بوبــن آن را می بینیــم. 
به آلبــن حتی لقب »ابلــه محلــه« را می دهند، اما 
کترهای داستان های بوبن این موضوع  برای کارا
مهــم نیســت؛ مهــم این اســت کــه آن ها بــه درک 
نوعــی زیبایــی در جهــان رســیده اند کــه دیگــران 
از دیدنــش عاجزنــد. ایــن کتــاب را می توانیــد بــا 
ترجمه دنیا کاویانی که از ســوی نشر کتاب پارسه 

منتشر شده، بخوانید.
بخشی از کتاب:

ژه دو هــزار و ســیصد و چهــل و دو روز از مرگــش 
گذشــته بــود کــه شــروع بــه لبخنــد زدن کــرد. در 
ابتــدا، هیچ کــس ایــن لبخنــد را نمی دیــد. بــر ســر 
چیزهایــی کــه هیچ کــس نمی بینــد، چــه می آید؟ 
رشــد می کننــد. هــر چیــزی کــه رشــد می کنــد، در 

ناپیــدا رشــد می کنــد و بــا گذشــت زمــان، قــدرت 
بیشــتر و مکان بیشــتری می گیرد. پــس لبخند ژه 
کــه از دو هــزار و ســیصد و چهــل و دو روز پیش در 
دریاچــه سن سیکســت در ایــزر غــرق شــده بــود، 

تشعشع روزافزونی را آغاز کرد.

رفیق اعلی
بوبــن در ایــن کتــاب مــا را بــه جهان فرانســیس 
آســیزی می بــرد؛ فرزنــد تاجــری در ایتالیــای قرن 
سیزدهم. کسی که بعدها به فرانچسکوی قدیس 
معــروف شــد. زندگــی و جهان بینــی فرانچســکو 
فقــط بــرای کاتولیک هــا و حتی مســیحی ها قابل 
تأمل نبود. این راهب مســیحی به گونه ای زیست 
کــه امــروز یکــی از  و از دریچــه ای جهــان را دیــد 
معروف ترین چهره های دینی جهان است. البته 
بوبن در این کتاب تالش کرده نگاهی واقع بینانه 
به زندگی این شــخصیت داشــته باشد؛ مردی که 
ثروت و جایگاه اجتماعی خود را فراموش می کند 
تا به جست وجوی حقیقت برود. هرچند پیش از 
تحول شخصیتی، مسیری پرتالطم را می گذراند؛ 
به تجارت مشــغول می شــود، در عرصــه نظامی و 

جنگ آوری وارد می شــود، حتی مدتی به اسارت 
می افتــد، با پرداخــت غرامت به وطــن برمی گردد 
و.... امــا در نهایــت دیــدار او با یک جذامی اســت 
کــه فرانســیس را بــه زندگــی دیگــری می کشــاند. 
جالب اســت بدانید از فرانســیس آسیزی، نوشته 
چندانی به جا نمانده. آنچه مانده در واقع اندک 
اســت و نســبت پــاره ای نوشــته ها به او نیــز محل 
تردیــد. بوبــن در این کتــاب اما می خواهــد بداند 
چرا چنین شخصیتی به چنین جایگاهی رسیده 
اســت کــه بعــد از چنــد قــرن همچنــان معــروف و 
مشــهور مانــده اســت. »رفیــق اعلــی« بــا ترجمــه 
پرویــز ســیار از ســوی »فرهنــگ نشــر نو« منتشــر 

شده است.
بخشی از کتاب:

تو از یک نطفه و یک تخمــک پدید آمده ای. در 
این کرانه هســتی چیز دیگری به چشــم نمی آید. 
از ایــن کرانــه هســتی چیــزی بیــش از دیگــر کرانه 
آن شناخته نیســت. تو هیچ نیســتی مگر حاصل 
کــه  ، راه درازی  جهــش مــاده ای بــر مــاده دیگــر
، دگرباره  نیســتی در پیش می گیرد تا در پایــان کار
به خویشــتن بپیوندد. در قرن سیزدهم، در قرنی 
که فرانچســکو در آن می زیســت، پاســخ طوالنی تر 
و بســیار طوالنی تر بود، هرچند به نظر نمی رسید 
توانایی خاموش ســاختن این پرســش را داشــته 
باشــد. در قــرن ســیزدهم انســان از خدا بــود و به 
ســوی او بازمی گشــت... امــا ایــن پاســخ پیــش از 
آنکــه در کتــاب مقدس باشــد، در قلب کســی بود 
که به امید یافتن پاســخ خویش، آن را می خواند. 
و این کس تنها آنــگاه می توانســت کتاب مقدس 
را به خوبــی بخوانــد کــه مطالعــه آن را بــا یکایــک 
روزهایــش بــه هــم می آمیخــت. پاســخ خوانــده 
نمی شد بلکه حس می شد؛ با گوشت و پوست...

گر به کسی نگویی که راز نیست! رازت را  ا
نگاهی به مهم ترین آثار  کریستین بوبن،به بهانه درگذشت این نویسنده فرانسوی


