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افسانه فرقدانی

ادبیات آفریقا با داشــتن مفاهیمی 
منحصر به فرد در زندگی بومیان آفریقا 
که آنان را همچنان از دســتمالی های 
زندگی شــهری و ماشــینی دور نگه 
داشته است، جهان متفاوتی را به تصویر 
می کشد. جهانی که در آن آیین ها گاه با 
خشونت همراه است یا حیوانات وحشی 
و درختان و جنگل و به طور کلی عناصر 
طبیعی در آن نقش اساسی و گاه نقش 
اول را بازی می کننــد. مردمانی که اگر 
چه قانــون تدوین شــده ای ندارند، اما 
بر قوانین نانوشــته ای چنان پایبندند 
که در قرن بیســت و یکم نیز همچنان 
می توان نشــانه های قوی و روشنی از 
ابتدای زندگی انسان را در آن یافت. اگر 
چه جنگ های داخلی، استعمار طوالنی 
دول اروپایی، قحطی، به بردگی گرفته 
شــدن، تبعیض نژادی، غــارت ثروت 
بی شمار قاره ســیاه، عدم رشد آگاهی و 
سواد موجب شــده تا جانمایه های بکر 
در فرهنگ بومی آفریقا در حاشیه بماند 
و رشد ادبیات در این قاره به تأخیر بیفتد، 

اما در این تردیدی نیســت که رمزآلود 
بودن جهان بومیــان آفریقا و طبیعت و 
تمدن دیرپایش که دست نخورده باقی 
مانده اســت، نیاز به کشف و شهود دارد 
و هر نویسنده کنجکاوی می تواند از آن 
بهره ببرد تــا حرف هایی نو و مفاهیمی 
تازه به ادبیات جهــان بیفزاید. مردمان 
ســیاه از پس جنگ های پــی در پی و 
استعمار دیرین، هرگز فرصت نیافته اند 
تا اســتعداد و البته جهان شگفت خود 
را به دیگر مردمان جهان معرفی کنند. 
اما تلفیق نــژادی و تبدیل شــدن قاره 
ســیاه به وطن فرزندان استعمارگران، 
دریچه های نویی به ادبیات قاره آفریقا 
باز کرده اســت. ایران نیز از مقوله جدا 
نبوده و طی سال هایی که ترجمه کتاب 
به ایران وارد شده، ادبیات آفریقا را مغفول 
گذاشته اســت. اکنون مهدی غبرایی 
»دیار خوابگردی«، اثر میاکوتو، نویسنده 
سفیدپوســت آفریقایی پرتغالی تبار را 
از ادبیات آفریقا بــه خوانندگان ایرانی 
معرفی و نشر افق آن را منتشر کرده است 
تا دریچه ای نو به گوشه دیگری از جهان به 
روی خوانندگان حرفه ای کتاب باز شود.

دریچه ای به جهانی نو
»دیار خوابگردی« نوشته میاکوتو به 

برهه ای از آشوب سالیان طوالنی و گویا 
بی پایان جنگ داخلــی در موزامبیک 
می پردازد. جنگی که در آن معنای وطن 
و شهروندی از دست رفته است. جنگی 
که ریشه های انسانی را از گذشته گسسته 
است و گویا انســان هایی در فراموشی 
گذشته و هویت، راهی ندارند جز آنکه 
بدون ریشــه هایی که آنها را با خود نگه 
دارد، پیوسته در حرکت باشند. جنگی 
که نه تنها ریشــه ها و گذشته مردمان 
را بلکه، نام و زبان و شــیوه حرف زدن و 
تمدن و آداب و آیین های مردمان را به 
دیار فراموشی سپرده است. اگر در آغاز 
این گونه می نماید که قهرمانان داستان 
در پی یافتن خــوراک و ســرپناه اند، 
اما یافتن ریشــه ها بــرای آن ضروری  

می نماید.
دیار خوابگردی قصه ســرزمینی 
پرآشوب اســت که فضایی آخرالزمانی 
آن را به رئالیسم جادویی بدل کرده است. 
دیار خوابگردی قصه سفر است؛ آدم هایی 
که از میان صحنه هایی هولناک، اما واقعی 
که نویسنده توانسته در عین خونسردی 

تصویر دقیق و بی نقصی از آن ها به 
خواننده ارائه دهد، سربرآورده 

است. تصاویری که خواننده 
بی هیچ مقاوتی می تواند 

منطقی و واقعی بودن 
آن ها را دریابد، چرا 
که این جا آفریقاست. 
قــاره ای که زندگی 
مردمــان همچنان 

پیوندی ناگسستنی با تاریخ اساطیری 
و جادویی دارد و عناصر زیسِت انسان ها 
را باورهایی تشکیل می دهد که با زندگی 
امروز انسان مدرن شهری در قاره های 
دیگر فاصلــه زیادی گرفته اســت. اما 
میاکوتو به همین نیز بسنده نکرده است؛ 
او مفاهیم اســطوره ای یونان باستان را 
دستمایه پیرنگ اصلی داستانش قرار 
می دهد؛ سفر پرحادثه اولیس به عنوان 
قهرمان در ژانر حماسه گویا در حافظه 
تاریخی شخصیت های قصه میاکوتو جا 
خوش کرده اند و شاید دغدغه نویسنده 
است که به آن وفادار مانده است؛ سفری 
برای پیروزی در مبارزه، ســفری که از 
خان های متعدد عبور می کند، سفری 
که با عشق مالقات می کند و در نهایت 

هدف، بازگشت قهرمان به خانه است.
سرزمین انسان های بی سرزمین

دیار خوابگردی سرزمین انسان های 
بی ســرزمین اســت؛ مردمانــی که 
هویت خود را در میانه جنگ و آشــوب 
گم کرده اند و اکنون حتــی از البه الی 
خاطرات دیگری، در عشق دیگری، در 
دریا، در دوستی با انســانی از یک نژاد و 
زبان و ملیت متفاوت آن را جست وجو 
می کنند. مردمانی که بنا دارند از میان 
عدد و شماره شــدن به عنوان مردگان 
و قربانیان جنگ ســربرآورند و خود را 
بازیابند و موطنی را بیابند که در آن آرام 
بگیرند، حتی اگر ایــن وطن اقیانوس  
و دریاهای دور باشــد. وطنی در میانه 
آب ها برای مردمانی که چتر شهروندی 
از روی ســر آن ها برداشته شده است و 
جنگ به روزمره ای در زندگی شان بدل 
شده که دیگر دلیل اصلی رخداد آن به 
فراموشی سپرده شده است. مردمانی 
که از خانه هایشان تارانده شده اند و باید به 
سویی بروند و آن بازیافتن معنای زندگی 
است.  اما این حرکت به سوی خویش گاه 
چنان هولناک می نماید که 
گویا مرز خیال و واقعیت 
درنوردیده می شــود تا 
قهرماِن در سفر بتوانند 
رویاهایشــان را در 
همین مرز بیابند. در 
نگاه نخست، قهرمانان 
در حال سفر داستان، 

کودک و پیرمردی هســتند که به نظر 
می رســد به ســوی هدفی نامعلوم در 
ســفراند، اما واکاوی دست نوشته های 
مردی ُمرده، سفری دیگر را پیش روی 
خواننده قرار می  دهد و خاطرات مکتوب 
او نیز سفرهای دیگری را روایت می کند. 
روایت هایی که تنها امید کودک داستان 
برای یافتن گذشته، خانواده و هویتش 
است. این ها نماینده مردمی هستند که 
گویا در هیچ  جای جهان ریشه ندوانده اند، 
زیرا فرصت زندگی از آن ها گرفته شده 
است. مردمی بی سرزمین که گویا جبر 
آنها را به ســفر کردن واداشته است. اما 
میاکوتو با خلق شخصیتی هندی تبار در 
قلب آفریقا، از فضاهای جادویی و پر رمز 
و راز مردمان هندوستان نیز سود جسته 
است. این نویسنده پرتغالی زبان عشق را 
عنصر نجات دهنده شخصیت هایش قرار 
می دهد تا به انسان مدرن عصر تکنولوژی 
یادآور شود که تنها و تنها عشق است که 
می تواند انسان را در جایی پاگیر کند و 
او را به آرامش برســاند. دیار خوابگردی 
داســتان امید اســت که به واسطه آن 
قهرمانان سفرشــان را به سوی هدف و 
بازیافتن خویــش ادامه می دهند. امید 
در میان جنگ، در میانه قحطی، جنون 
و بی رحمی و در نهایــت امید در میانه 

ناامیدی.
کوتاه درباره میاکوتو

میاکوتو خود یک سفیدپوست است، 
اما آگاهانه اشاره  چندانی به رنگ پوست 
قهرمانانش نمی کند تا بتواند قصه اش را 
ورای رنگ پوســت و نژاد انسانی روایت 
کند. او آگاهانه پیوندی بین مردمانی با 
زبان و فرهنگ متفاوت برقرار می کند و 
وطن آن ها را یگانــه می داند. میاکوتو از 
دوره ای هولناک در سرزمین اش برای 
گفتن قصه مردمانی سود جسته است 
که تنها خود دچار فراموشی شده اند، بلکه 
دیگر مردمان جهان نیز آنان را فراموش 
کرده اند.  دیار خوابگردی برای نخستین 
بار خواننده ایرانی را با جهان بینی و زبان 
و نثر نویســنده ای بــزرگ و تأثیرگذار 
آشــنا می کند. نثر میاکوتو شورانگیز و 
گاه شاعرانه و وام گرفته از اساطیر است. 
میاکوتو جهان وطنی می اندیشد و از این 
روی اصراری بــه تعریف قصه مردمانی 
خاص و ساخت شخصیت هایی از یک 
بخش مشــخص از زمین ندارد. در واقع 
او مردمان جهان را متعلق به سرزمینی 
یگانه می داند. آنتونیو امیلیولیته کوتو، 

مشــهور به میاکوتو در ژوئیه ۱۹۵۵ به 
دنیا آمد. او از نویسندگان سفیدپوست 
موزامبیکی است. میاکوتو تاکنون جایزه 
کاموس، یعنی مهمتریــن جایزه ادبی 
پرتغالی و جایزه نیواشتات انترناسیونال 
برای ادبیات را در ۲۰۱۴ دریافت کرده 
است. او پسر یک مهاجر پرتغالی است که 
در دهه ۱۹۵۰ به این مستعمره پرتغال 
کوچ کرده است. میاکوتو در رشته پزشکی 
تحصیل کرد و به جنبش ضداستعماری 
چریکی و سیاسی فره لیمو برای براندازی 
حکومت اســتعماری پرتغال پیوست. 
او ســپس به روزنامه نگاری پرداخت و 
مدیریت آژانس خبری تازه تأســیس 
موزامبیک را به عهده گرفت. همچنین 
تا سال ۱۹۸۱ سردبیری مجله تمپو را 
بر عهده داشت. نخستین کتاب شعرش 
را در سال ۱۹۸۳ منتشر کرد و سپس در 

رشته زیست شناسی تحصیل کرد. 
او یکــی ازمهمترین نویســندگان 
موزامبیک اســت کــه کتاب هایش به 
زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، 
ایتالیایی، چینی و اکنون به زبان فارسی 
ترجمه شده اســت. دیار خوابگردی در 
نمایشــگاه بین المللی یکــی از دوازده 
کتاب برتر آفریقا در قرن بیستم خوانده 
شده اســت. همچنین میاکوتو در سال 
۲۰۰۷ نخستین نویســنده آفریقایی 
بود که جایزه معتبر ادبی اتحاد التین را 
دریافت کرد. دیگر آثار میاکوتو عبارتند 
از: صداها شــب را ساختند، هر مرد یک 
نژاد است، زیر درختچه یاسمن، آخرین 
پرواز فالمینگو، اعتراف ماده شیر و زن 
خاکســترهادیار خوابگردی نخستین 
کتاب میاکوتو است که در ایران با ترجمه 
مهدی غبرایی و در نشــر افق منتشــر 

شده است.

دیار خوابگردی منتشر شد

ادبیات آفریقا؛ دریچه ای نو به جهان پررمز و راز

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»رابطه ننگین« منتشر شد
نگاهی دوباره به دو متفکر بزرگ 

قرن بیستم
»رابطــه ننگیــن 
)ژان پل ســارتر، سیون 
دوبوار و بیانکا لمبلین و 
دو مقاله دیگر(« نوشته 
بیانکا لمبلین با ترجمه 
احسان شاه قاسمی در 
نشر لوگوس منتشر شد. 

بیانــکا یکی از قربانیان روابط ســه نفره ســارتر و 
دوبوار است. روایت سوءاستفاده جنسی سارتر از او 

تکان دهنده است.
احسان شاه قاسمی پیشتر کتاب »فیلسوفان 
بدکردار« را ترجمه کرده کــه فصلی از آن به روابط 

جنسی ژان پل سارتر اختصاص دارد.
»رابطه ننگین« روایتــی تکان دهنده از یکی از 
قربانیان روابط سه نفره سارتر و دوبوار است. بیانکا 
لمبلین راوی و نویســنده این کتاب، دختری ۱۷ 
ساله است که در ابتدا دوبوار او را می فریبد و سپس در 
اختیار سارتر قرار می دهد. البته بیانکا تنها دختری 
نیست که به این رابطه کشانده می شود، اما گویا او 
تنها کسی است که پس از ۵۰ سال تصمیم می گیرد 
ُمهر سکوت را بشــکند و اگر چه بُت سارتر و دوبوار 
بسیار عظیم الجثه اســت، اما آن را بشکند و پرده از 
حقیقت زندگی شخصی آنها بردارد. بیانکا در این 
کتاب به شرح دقیق و جزئیات روابط جنسی خود 
با این دو متفکر بزرگ قرن بیستم فرانسه پرداخته 
اســت. نکته قابل تأمل این که او می گوید که پیش 
از ورود به رابطه ســارتر و دوبوار، دوبوار مدت ها از او 
سوءاستفاده جنسی می کرده است. از آنجا می توان 
دریافت که او تنها قربانی این رابطه نبوده که وقتی در 
بهار ۱۹۳۹ سارتر او را به هتلی می برد، با خوشحالی و 
پررویی به او گفته: »مستخدمه هتل خیلی غافلگیر 
می شوند، چون من همین دیروز ُمهر دختری را در 

آنجا برداشتم.«
بیانکا که اکنون یک نویســنده مطرح اســت، 
معتقد بود که ســارتر روان نژندی بوده که این را در 
روابط خصوصی اش بروز می داده است. اگرچه ژان 
پل ســارتر نظریه پرداز اکزیستانسیالیسم است و 
نویسنده بزرگ قرن بیستم و همراه سیمون دوبوار 
که مانیفست فمینیستی از آن اوست و شرح زندگی 
عاشقانه این عالم را پر کرده تا جایی که کنار یکدیگر 
دفن شده اند، اما شاید ضروری باشد که این دو متفکر 

را از نو واکاوی و نتایج دقیق تری دریافت کنیم. 
    

انتشار کتاب »آزادی و خیانت به آزادی: شش 
دشمن آزادی بشر«

نگاهی متفاوت به مفهوم آزادی
کتــاب »آزادی و 
خیانت به آزادی: شش 
دشمن آزادی بشر« اثر 
آیزایا برلیــن با ترجمه 
عــزتء  اهلل فوالدونــد 
در نشــر ماهی منتشر 
شده اســت.  به گزارش 

خبرگزاری دانشــجو، آیزایا برلین در این کتاب به 
بررسی نظام فکری ۶ متفکری پرداخته است که همه 
با زبان امروزی ما سخن می گویند و گویی روزگار ما را 
مخاطب قرار می دهند. آنان با این زبان و بیان نه تنها 
مریدان بلکه مخالفان خود را نیز به کمند کشیده اند 
و به ویژه از این حیــث در خور دقت و تحقیق اند که 
سراسر دید ما را نسبت به زندگی دگرگون ساخته اند.
کلود  آدرین ِهلِوسیس، ژان ژاک روسو، یوهان 
گوتلیب فیشته، گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، 
کلود هانری سن سیمون و ژوزف دومستر، متفکرانی 
هستند که برلین در این کتاب به آنها پرداخته است. 
جملگی آنها اندکی قبل و کمی بعد از انقالب کبیر 
فرانسه، شخصیت هایی نام آور و شاخص بوده اند. 
پرســش های موضوع بحث آنان از پرســش های 
همیشگی فلسفه سیاسی بود و تا جایی که فلسفه 
سیاسی شــاخه ای از اخالق محســوب می شود، 

همچنین از مسائل فلسفه اخالق به شمار می رفت.
به باور برلین همگی پرسش های مطرح شده در 
حوزه های فلسفه سیاسی را می توان در این پرسش 
خالصه کرد که »چرا باید فرد از افراد دیگر اطاعت 
کند؟« یا اینکه »چرا باید هر فرد به تنهایی از سایر 
افراد یا گروه ها یا هیات هایــی از دیگر افراد اطاعت 
کند؟« برلین در این کتاب بحث کرده که ۶ متفکر 
مورد بحث در زمان هایی نه بســیار دور از یکدیگر 

درباره این پرسش ها بحث می کردند. 

معرفی کتاب

آبان مصدق

»کمون مردگان« رمانی تاریخی اســت که 
قصد دارد از بخشی از تاریخی رمزگشایی کند که 
نه تنها حوادثش، بلکه شخصیت ها و مکانش نیز 
همچنان در هاله ای از ابهام مانده است و دسترسی 
به هر هر کدام از این ها نه بــرای خواننده ایرانی ، 
بلکه برای محققان و نویسندگان نیز جذاب است. 
»کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن خونی 
سوفیا« اگرچه زبان رمان فارسی است در خالل 
آن خواننده با بخش هایی مواجه می شــود که به 
زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی نوشته 
شده است. رمان در سه زمان متفاوت و در بسترهای 
تاریخی متفاوت روایت می شود؛ روایت هایی که در 
یک نقطه مشترک به هم می رسند: روایت اول نوعی 
اتوبیوگرافی و با راوی اول شخص روایت می شود؛ 
روایت دوم، روایتی تاریخی از قلعه الموت حسن 
صباح اســت. طبق اطالعات تاریخی در کتاب، 
پس از اینکه حسن صباح حکومت اسماعیلیه را 

در الموت بنا می نهد، حسن علی در الموت اعالم 
قیامت می کند و دو فرستاده را به اورشلیم و شام 
می فرستد تا صالح الدین ایوبی و پادشاه اورشلیم 
را ترور کنند؛ روایت سوم، روایت زندگی والدیمیر 
مایاکوفسکی است که از مســکو آغاز می شود، 
در برلین و پاریس و اســتانبول ادامه می یابد و در 

صوفیه، پایتخت بلغارستان، پایان می گیرد.
این رمان، داســتان رمزگشایی است، نه تنها 
از زندگی حســن صباح، بلکه ماجــرای پر رمز و 
راز زندگی مایاکوفسکی، شــاعر مشهور روس، 
نیز مبنای قصه قرار گرفته اســت. مایاکوفسکی 
به  روایت قدمی در مســکو خودکشی نمی کند، 
بلکه دانشجوی ایرانی نقش خودکشی او را بازی 
می کند و او با مشایعت استالین به برلین می رود. 
بخش های مختلف رمان در شهرهای مختلفی 
همچون صوفیه، پاریس، استانبول، الموت، برلین، 
مسکو، بورگاس و روسیه می گذرد و می توانیم با 
شخصیت های تاریخی بســیاری مالقات کنیم: 
استالین، مایاکوفسکی، واپتساروف، جیمز جویس، 

حسن صباح، حسن علی، راشدالدین سنان و غیره. 
نویسنده با طنزی ظریف، نگرشی انتقادی دارد و 
در بخشی از رمان که به زبان انگلیسی و به شکل 
رشته ای از توییت ها نوشته شده، دونالد ترامپ، 
ماکرون، رئیس جمهور بلغارستان، محمدجواد 
ظریف و کیم جونگ اون را دست می اندازد. فرید 
قدمی از تجربه های زیستی  متفاوتش در نوشتن 
ســود می جوید و البته از آنجایی که مترجم نیز 
هست، تحت تأثیر رمان های غربی مدرن پیرنگ 
داستان هایش را می ریزد. از این روی می توان نگاه 
و جهان بینی متفاوتی را در آثار او دید و عالوه بر آن 
در آزمون و خطا در فرم و ســاختار نیز می زند. از 
این روی رمان سه بخش متفاوت دارد که در نگاه 

نخست کامال بی ربط از یکدیگر به نظر می رسند. 
بخشی از رمان در الموت:

»در هشتم ماه اوت ۱۱۶۴ میالدی، مصادف با 
هفدهم ماه رمضان، حسن دوم، که او را حسن علی 
ذکره الســالم می خواندند، استوار و با طمأنینه از 
پلکان سنگی قلعه ی الموت پایین آمد تا به خواندن 
خطبه ای که در دل داشــت تاریخــی نو را میان 
پیروان خویش رقم بزند. نمایندگانی که از قهستان 
و آذربایجان و دامغان و ارجان و بدخشــان و شام 
و دیگر قلعه هاِی نزاری به الموت آمده بودند امام 

جوان را دیدند که موهای سیاه پرپشت اش در باد 
کوهستان تاب می خورد و گاه از دور نمی شد میان 
ردای بلند و گیسوان بلندش افتراق قائل شد. چنان 
آراسته بود که گویی به میهمانی مجللی می رفت و 
چنان استوار قدم برمی داشت که تو گویی به میدان 
نبرد می رود و چنان غرق اندیشه بود که گویا عزم 

مدرسه داشت تا درسی نو بگوید.«
 از دفترچه خاطرات

 همسر میخائیل بولگاکف:
»از جلوی کتابخانه ی لنین که می گذشــتم 
مایاکوفســکی را دیدم که خیلی بــه ظاهرش 
رسیده بود و با کاله و بارانی و عصا کنار مجسمه ی 
داستایوســکی ایســتاده بود که چیــزی توی 
دفترچه اش بنویســد. متوجه من نشــده بود. 
بی مقدمه به او گفتم: »ولودیا، داستایوسکی به تو 
تقلب رسانده؟« خندید و گفت: »آخ، نه. فهمیده 
دارم به دیدار رئیس می روم گفت پیام او را هم به 
عمو سیبیلومان برسانم. دارم یادداشت اش می کنم 
که یادم نرود.« گفتم: »واقعاً داری به دیدار رفیق 
استالین می روی؟« گفت: »قرار بود او بیاید خانه ی 
من، اما من به او گفتم ممکن است سیبیل اش توی 
اتاق کوچک من جا نشود و از پنجره بزند بیرون، 
آن وقت زن همســایه آن را با طناب رخت اشتباه 

بگیرد و تنبان اش را روی آن آویــزان کند.« آدم 
عجیبی است این مایاکوفسکی. با شاعران دیگر 
کمونیست فرق دارد. همه ی روز را به تصویر تنبان 
زنانه ی آویزان از سیبیل استالین فکر کردم. آدم 
نمی تواند بفهمد این مایاکوفســکی کی شوخی 
می کند و کی جدی است. واقعاً با رفیق استالین قرار 
داشت؟ به هرحال، ولودیا آدمی است که همیشه 

می شود به او اعتماد کرد. همین کافی است.«
رمان »کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن 
خونی سوفیا«، آخرین اثر فرید قدمی در نشر نیماژ 

منتشر شد.

»کمون مردگان یا مرثیه ای برای پیراهن خونی سوفیا« منتشر شد

مرثیه ای برای اسرار

یادداشت

دیار خوابگردی سرزمین 
انسان های بی سرزمین 

است؛ مردمانی که هویت 
خود را در میانه جنگ و 

آشوب گم کرده اند و اکنون 
حتی از البه الی خاطرات 

دیگری، در عشق دیگری، 
در دریا، در دوستی با 

انسانی از یک نژاد و زبان 
و ملیت متفاوت آن را 
جست وجو می کنند

مردمان سیاه از پس 
جنگ های پی در پی و 
استعمار دیرین، هرگز 

فرصت نیافته اند تا استعداد 
و البته جهان شگفت خود 
را به دیگر مردمان جهان 

معرفی کنند. اما تلفیق 
نژادی و تبدیل شدن قاره 

سیاه به وطن فرزندان 
استعمارگران، دریچه های 
نویی به ادبیات قاره آفریقا 

باز کرده است
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