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سیدرضا حسینی ،مترجم رمان «آنجا که جنگل و ستارهها به هم میرسند» در گفتوگو با«ایران»:

تلنگری به ناهنجاریهای زندگی امروز
مریم شهبازی
برخالف اصول و قواعدی که برخی برای نویســندگی برمی شــمارند نوشتن چندان
خبرنگار
سن و سال ســرش نمیشود؛ البته نه اینکه مهم نباشد؛ هست .منتها گاهی میتوان
اســتثناهایی قائل شــد و اثری خلق کرد که توجه همگان به آن جلب شــود ،از مصداقهای سالهای اخیر
آن هم میتوان به «گلندی وندرا» پرنده شناس امریکایی اشاره کرد که باوجود سالها تحصیل و فعالیت
جدی در زمینه طبیعت شناســی ،تازه بعد از چهل سالگی نخستین رمان خود را روانه کتابفروشیها کرده
است .رمان «آنجا که جنگل و ستارهها به هم میرسند» که در آن ردپایی از فعالیت حرفهای خودش هم
دیده میشود برای زمان قابل توجهی ،وندرا را در شمار نویسندگان پرمخاطب سایت آمازون و همچنین
ســایتهای بررســی و معرفی کتاب نظیر  goodreadsقرار داد .این کتاب را که از ســوی سیدرضا حسینی،
ترجمــه و به همت نشــر آموت در اختیار عالقه مندان قرار گرفته از جهاتی شــبیه شــازده کوچولو ،نوشــته
مشــهور اگزوپری میدانند؛ هرچند که حســینی اعتقادی به این مســأله ندارد و این شباهت را تنها متوجه
توگویی که با این مترجم داشــتهایم و همچنین ترجمه یکی
بخــش ابتدایی کتاب میدانــد .در خالل گف 
از مصاحبههای گلندی وندرا که به همت ســیدرضا حسینی انجام شده فرصتی برای آشنایی بیشتر با این
کتاب خواهید یافت؛ رمانی که حسینی آن را تلنگری برای انسان امروز میداند.

 ëëچطور شــد که به ســراغ ترجمه «آنجا کــه جنگل و
ســتارهها به هــم میرســند» رفتید بویژه کــه «گلندی
وندرا» در کشورمان نویسنده شناختهشدهای نیست.
تنها بحث قرار گرفتن در فهرست پرفروشها بوده یا
خود اثر هم برخوردار از ویژگی خاصی است؟
ایــن کــه بگویــم پرفــروش بــودن کتــاب تأثیــری در
انتخاب من نداشــته شــاید چندان صادقانه نباشد،
امــا تنها این مســأله نبوده چراکه «آنجــا که جنگل و
ستارهها به هم میرســند» ،نخستین رمان «گلندی
وندرا» به محض انتشــار با اســتقبال زیادی از ســوی
مــردم و حتــی نشــریات مختلــف مواجــه میشــود.
بههرحــال یکی از نــکات مهم در انتخــاب آثار برای
ترجمــه ،میــزان اســتقبال جهانــی از آنهــا اســت؛
حــاال بحــث بعضــی آثار خــاص ارزشــمند کــه تنها
به هــدف بهرهمنــدی مخاطبــان ترجمه میشــوند
متفــاوت اســت .در آمــازون کــه بزرگترین ســایت
عرضه کتاب جهان اســت برای مدتها در فهرست
پرفروشتریــن آثــار آمازون قرارگرفته بــود که اتفاق
کمی نیســت .حتــی در ســایت  goodreadsهم این
رمان با نظرات مثبتی از سوی خوانندگان کتاب قرار
گرفت goodreads ،سایتی است که خوانندگان کتاب
از سراســر جهان در آن نظرات خود را نســبت به آثار
مختلف منتشــر میکننــد .نقدها و بررســیهایی که
درباره رمان مورد بحثمان نوشتهشده بودند همگی
گویای مواجههام با داستانی خواندنی بود .این کتاب
برخوردار از داستان و موضوعی تازه و جذاب است.
 ëëدر حالی که شــما معتقد به نو بــودن موضوع رمان
هســتید برخــی از شــباهت آن بــا «شــازده کوچولو»
میگویند! از ایــن بابت نقدهایی هم متوجه نوشــته
گلندیوندراشده!
ایــن شــباهت تنهــا در بخش کمــی از کتاب اســت و
نمیتــوان بــر ایــن اســاس آن را اقتباســی از شــازده
کوچولــو دانســت .هرچنــد کــه حتــی اگــر اثــری بــا
اقتبــاس از دیگــر نوشــتهها تألیــف شــود هــم اتفاق
عجیبی نیســت و نباید آن را نقطهضعف دانســت.
ایــن شــباهت تنها در فصل نخســت دیده میشــود
و تصــور اقتباســی بــودن آن را پیش مــیآورد .اما در
مواجهــه با دیگر بخشهای کتــاب ،خواننده متوجه
اشــتباه بــودن این تصور میشــود .اتفاقاً این نوشــته
گلنــدی ونــدرا برعکس شــازده کوچولو ،اثــری کامالً
رئــال اســت؛ امــا در ابتدا بهنظر میرســد از ســاختار
آثــار جــای گرفتــه در رئالیســم جادویــی یــا فانتــزی
پیــروی میکنــد .هرچه بیشــتر پیــش برویــد متوجه
میشــوید کــه بــا کاری اجتماعــی روبهرو هســتید که
بخشهایــی از ناهنجاریهای جهــان امروز ازجمله
بحث کــودکآزاری را به چالش کشــیده اســت .من
ایــن شــباهت مختصــر را منفــی نمیبینیم ،شــاید
حتی بتوان گفت درســی که شازده کوچولو در نوشته
اگزوپــری بــه مخاطبــان میدهــد؛ اینجا هــم به نوع
دیگــری و بــا حفــظ اســتقالل داســتان رمــان ونــدرا
در جریــان اســت .آنهــم از زبــان کودکی کــه بهنظر
میرســد از ســتارهها آمده اما در حقیقــت با کودکی
طرف هســتیم که ممکن اســت اطراف هرکدام از ما
زندگــی کنــد .کودکی که هنوز به دنیــای آدمبزرگها
آلوده نشده و ما را تشویق میکند که با نگاه بهتری به

سراغ جهان اطراف وزندگیمان برویم.
ëëو توجهی که در عرصه جهانی به این اثر شده بیشتر
به جهت مضمون بوده یا بحث ســاختار آن در میان
است؟
به گمانم بیشــتر از طریق مضمون بوده که موفق به
جلب نظر مخاطبان شــده وگرنه در ســاختار این اثر
با اتفاق تازهای روبهرو نیستیم .بااینحال وندرا ،هنر
بسیاری در به کار بردن کلمات و همچنین بهرهگیری
از زبان برای به تصویر کشیدن داستان رمان به خرج
داده اســت .ازآنجاییکه این رمان نخســتین نوشــته
وندرا اســت به نظر میرســد بیشــتر موفق به کسب
اعتبار از ســوی مخاطبان شــده تا منتقدان .بویژه که
حرفــه اصلــی او درزمینه زیستشناســی و چگونگی
حفاظــت از گونههــای در معــرض انقــراض برخــی
پرنــدگان اســت .نکتــه جالبتوجه اینکــه بهندرت
پیش میآید که اثری در ســایت  goodredsبا بیشتر
از ســی  -چهل هزار نظر روبهرو شــود و این در حالی
است که درباره نوشته وندرا باالی یکصد هزار بررسی
و نظر منتشرشــده است .حتی در سایت آمازون هم
کمتر پیش میآید که کتابی با بیشتر از  2هزار review
روبــهرو شــود که ایــن کتــاب بــا بیــش از دوازده هزار
 reviewدر یک سال روبهرو شده ،دو -سه هفته قبل
سالگرد انتشار این رمان بود.
 ëëطــی اینیک ســال ،اثر دیگــری از «گلنــدی وندرا»
منتشرشده؟
هنــوز نه ،اما او رمان دیگری در دســت چاپ دارد که
قرار شــده اوایل اردیبهشــتماه ســال آینده منتشــر
شــود .وندرا جزئیات چندانی درباره کتاب دوم خود
نگفته ،بهنظر میرسد همچنان با رمانی با مضمونی
مشابه اثر نخست او روبهرو هستیم.
 ëëتوضیحــات بیشــتری دربــاره داســتان ایــن رمــان
بدهید.
این رمان برخوردار از ســه شــخصیت اصلی اســت؛
یــک زن و مــرد و همچنین بچهای کــه در ابتدا به آن
اشــاره شــد .هر دو شــخصیت بزرگســال این رمان
درگیــر مشــکالت متعددی هســتند؛ شــخصیت زن
داستان بهتازگی بیماری سرطان را پشت سر گذاشته
و بهرغم مواجهه با شرایطی نابسامان ،در منطقهای
روستایی مشغول تحقیق روی تز دکترای خود است.
شــخصیت مــرد رمان هــم بــا مشــکالت خانوادگی
بســیاری روبهرو بــوده و حاال به کاراکتــری مردمگریز
تبدیلشــده که به محلی دورافتاده پناه برده اســت.
دراینبیــن یکدفعه ســروکله بچهای پیدا میشــود
کــه جای خــودش را در دل این دو بــاز میکند؛ بویژه
که برخوردار از هوش سرشاری است که بهواسطه آن
از مشکالت دو شخصیت بزرگسال باخبر شده و به
آنان کمک میکند .به گمانم درســی که شــخصیت
کودک ،بــه ما آدمبزرگها میدهــد مهمترین پیام
ونــدرا به مخاطبــان اســت .اینکه باید با ســختیها
جنگید و کم نیاورد.
 ëëشــخصیت زن این داستان همچون خود «وندرا»
پرندهشناساستوبهرویگونههایدرحالانقراض
تحقیــق میکنــد ،از این شــباهت میتــوان اینطور
برداشت کرد که شاهد حضور خود نویسنده در خالل
داستانهستیم؟

تنهــا بحــث شــباهت از جهت حرفــه و تحصیالت
نویســنده باشــخصیت اصلی کتاب درمیان اســت؛
البتــه همه آنچــه دربــاره ماجراهایی که بــر این زن
گذشته را میخوانید بخشی از تجربههایی هستند که
خود وندرا پشت سر گذاشته است .حتی پرندهای که
درباره آن در رمان آمده ،پرندهای است که نویسنده
دریکی از مقاطع دانشــگاهیاش درباره آن تحقیق
کرده است .نویسنده بیماری سرطان را تجربه نکرده
اما تحقیقات زیادی درباره آن انجام داده است.
 ëëرد پای تخصص و دانش اصلی نویســنده چقدر در
نوشتهاشدیدهمیشود؟
ونــدرا ایــن رمــان را بهقصد تألیــف اثری داســتانی
بــا مضمــون زیســتمحیطی ننوشــته ،بااینحــال
اگــر خواهــان اطــاع از فــراز و نشــیبهای زندگــی
دانشمندی در این عرصه باشید مطالعه این کتاب
فرصت خوبی است.
 ëëعالقهمند بــه پیگیری و ترجمه نوشــتههای بعدی
ایننویسندههستید؟
بلــه ،هرچنــد کــه بهتــر اســت قــدری صبر کنیــم تا
ببینیــم در رمــان دوم هــم میتوانــد تــا ایــن اندازه
نظــر مخاطبــان را به خود جلب کند یا نه! از ســویی
برخی آثار خارجی ازنظر ممیزی با محدودیتهایی
روبهرو هســتند ،بنابرایــن نمیتوانم به قطعیت در
این رابطه صحبت کنم.

توگویی با «گلندی وندرا» درباره چگونگی ورود به دنیای نویسندگی
گف 

رؤیای سالهای دور کودکی که به حقیقت پیوست
خواندن رمانی برآمده از ذهن پرنده شناســی مشهور
که سالهای زیادی از عمرش در طبیعت و به جست
وجوی گونههای در حال انقراض ســپری شده تجربه
جالبیبهنظرمیرسد.بویژهکهیکیازشخصیتهای
اصلــی آن کودکی باشــد که برخــی آن را اقتباســی از
شازده کوچولوی مشــهور اگزوپری میدانند .هرچند
اگــر گفتوگویــی که بــا مترجم کتــاب کــه در همین
صفحه منتشر شــده را بخوانید به قطعیت این گفته
را رد میکند .گلندی وندرا ،نویسنده کتابی است که از
آن میگوییم؛ رمان «آنجا که جنگل و ستارهها به هم
میرسند ».و حاال در خالل ترجمهای که از مصاحبه با
این پرندهشناس امریکایی میخوانید ،فرصتی برای
آشــنایی بیشتر با او و نخستین نوشــتهاش که با اقبال
زیادی روبرو شده خواهید یافت« .اریکا رابین ریدز»،
سایتیکهدرزمینهمعرفیونقدآثارداستانیفعالیت
توگویی با وندرا انجام داده که مشــروح
میکنــد گف 
آن را میخوانید.
 ëëاولین مرتبهای که دستبهقلم شدید کی بود؟
خوانــدن را در سهســالگی فراگرفتم و عجیب اینکه
از همان زمان همآرزوی نوشتن داشتم.در سالهای
نخســت مدرســه شــروع کــردم به شــعر گفتــن و به
کالس پنجــم کــه رســیدم نوشــتن اولیــن رمانــم را
شــروع کردم .داســتان دختری بود به اســم ایزابل و
یک مورچه که با بقیه حشرهها ،ماجراهایی را تجربه
میکردند .مادرم یک مدت طوالنی در بیمارســتان
بســتری بــود و پــدرم گرفتــار مراقبــت از او و کارهای
خــودش بــود .بــرای همیــن بجــز معلمم کســی را
نداشــتم کــه اولین فصــل رمانم را به او نشــان بدم.
وقتــی معلمم رمــان رو خواند خیلــی از آن تعریف
کــرد و به بچههــای کالسمــان گفت «هــی بچهها،
امروز رمانی رو از گلندی وندرا میخونین ».اینیکی
از بهترین خاطرات دوران مدرســهام بود و اعتقادی
که معلمم به نوشــتن من داشــت رؤیایــی را در من
ایجاد کرد که تا چند ده سال در ذهنم رشد کرد.
« ëëآنجا که جنگل و ستارهها به هم میرسند» اولین
رمان شــما اســت؛ قصد نوشــتن کتاب جدیدی را در
آینده دارید؟
ایــن رمــان اولیــن کتــاب مــن
اســت هرچند کــه پیشنویس
چنــد رمــان دیگــر هــم در
کامپیوتــرم دارم .بیشــتر آنهــا
فانتــزی ،علمــی تخیلــی یــا
دیســتوپیایی هســتند .وقتــی
متوجــه شــدم پیدا کــردن یک
واسطه برای منتشر کردن این
رمانهــا خیلی دشــوار اســت،
از ژانــر داســتانهای فانتــزی
فاصله گرفتم .در حال حاضر
در ژانــر داســتانی معاصــر و
رئالیســم جادویی مینویســم
و امیــدوارم موفــق بــه انتشــار
رمانهــای بیشــتری در ایــن
ژانرها شوم.
 ëëبجز نوشــتن بــه چهکارهای
دیگری عالقه دارید؟
اینکه با طبیعت پیوند داشته
باشــم؛ تماشــای پرندههــا،
عکاسی از طبیعت و پرندهها،
باغبانــی مخصوصــاً کاشــت
و نگهــداری گیاهــان بومــی
فعالیتهــای موردعالقه من
هســتند که اصالً نیاز دارم آنها
را انجــام بدهــم .بقیــه اوقات
فراغتم را فیلم میبینم.
 ëëخودتــان هــم کتــاب
میخوانید؟
بلــه ،حتی بــوی کاغــذ و کتاب
هم مــن را ســرخوش میکند.

بچــه که بــودم از بس با اشــتیاق کتــاب میخواندم،
بــه کالس چهارم که رســیدم نزدیکبین شــدم .اما
وقتــی غــرق در نوشــتن یــک کتــاب هســتم ،خیلی
کتاب نمیخوانم .دوست ندارم طرحهای داستانی
نویســندگان دیگر با داستانی که دارم در ذهنم آن را
میپرورانم در هم بیامیزد .مطالعه در زمان نوشتن
حواســم را پرت میکند.معمــوالً در فضای رمانی را
که دوستش دارم کامالً غرق میشوم و حتی شبها
تــا دیروقت بیدار میمانم تــا آن را بخوانم و همین
باعث میشــود صبح روز بعد خســته شــوم و توانی
برای نوشتن برایم نماند.
 ëëبیشتر در کدام ژانرها مطالعه دارید؟
به حــوزه خاصی محــدود نمیشــود؛ تقریبــاً هرروز
شــعر میخوانم .البته در حوزه داستان ،بیشتر تابع
حــال و هــوای خــودم هســتم و اغلــب در ژانرهــای
فانتــزی ،ادبی و معاصر کتاب میخوانم .کتابهای
غیرداســتانی هم میخوانم ،مثالً کتابهای علمی
یــا کتابهایی مثل «زنانی که بــا گرگها میدوند».
عاشــق داســتانهایی هســتم که در آنها واقعیت با
خیال در هم میآمیزد.
 ëëکتاب یا نویســندهای هســت که محبوب همیشگی
شماباشد؟
مــن اغلــب کتابهــای شــعر «مــری اولیتــر» را
میخوانم .از وقتی در بیستوچندسالگی این شاعر
را کشــف کردم ،عاشــق ســبک نوشــتن او شــدم .در
حوزه داســتان ،احتماالً نتوانم یک کتاب یا نویسنده
را بهعنوان کتاب یا نویسنده محبوب خودم انتخاب
کنــم .هرچند که در همه حوزهها همینطور هســتم
و نمیتوانــم مثــاً در بین رنگها یــا چیزهای دیگر
محبوبهای خودم را انتخاب کنم.
 ëëدر رمان«آنجــا کــه جنــگل و ســتارهها بــه هــم
میرســند» تحقیق «جو» درباره النهســازی پرندهها
جالــب بــود .شــما بهعنــوان متخصــص گونههــای
پرندههــای در معرض خطــر انقــراض در ایلینوی کار
میکنید .آیا مطالعات شخصی خودتان الهامبخش
این بخش از کتاب بودهاند؟
تحقیق جو بیشــتر شــبیه پروژه پایاننامــه من برای
دوره کارشناســی و فعالیتهــای النهیابــی اســت تا
تحقیق درباره پرندههای در معرض خطر انقراض.
تحقیق جو درباره سهره نیلی بر مبنای یک مطالعه
واقعی اســت که وقتــی داشــتم روی پایاننامه دوره
کارشناســیام کار میکــردم ،در نزدیکــی مناطــق
توجوی النه
تحقیقاتــی مــن در جریــان بــود .جســ 
ازجمله محبوبترین کارهای موردعالقهام به شمار
میآید که انجام دادهام.
 ëëپرندهای هست که محبوب شــما باشد و درگذشته
دربارهاش تحقیق کرده باشــید یا پرنــده محبوبی که
در حال حاضر مشتاق دیدن آن در طبیعت باشید؟
همانطــور کــه گفتــم ،نمیتوانــم محبوبترینهــا
را بــرای خــودم انتخاب کنم و در مــورد پرندهها این
مســأله کامالً مصــداق دارد .اما دوســت دارم به دو
گونــه پرنده اشــارهکنم .دریکــی از ک السهــای دوره
کارشناسی بهنام تاریخ طبیعی مهرهداران ،دوربین
دســتمان میدادنــد و بــه مــا یــاد میدادنــد چطور
پرندهها را تماشــا کنیم .یکی از اولین پرندههایی که
با مهارتهای ابتدایی خودم در تماشای پرندهها با
دوربین دیدم ،یک ســهره نیلــی نر بود .من دختری
بودم که در شــهر بزرگشــده بــودم و هیچوقت این
پرنــده را کــه بــه فراوانی هــم یافت میشــود ندیده
بودم و درســت مثل اورســا در رمان با دیدن ســهره
نیلی حســابی ذوق کردم .در همــان موقع تصمیم
گرفتم که در تحقیقاتم بر پرندهشناسی تمرکز کنم.
پس میتوانید ببینید که ســهره نیلــی زندگی من را
دگرگــون کــرد .این پرنده مــن را به شــغلی وارد کرد
که عاشــقانه دوســتش دارم و مرا به همسری رساند
که او هم پرندهشــناس است .و ثمره این ازدواج سه
فرزند فوقالعاده است (و همچنین سهره نیلی بود
که باعث شــد این رمــان را بنویســم) .پرنده دیگری
که باید به آن اشــارهکنم یک پرنــده زیبای آبیرنگ

دیگر اســت :ســبک الجــوردی .در دوره کارشناســی
ارشــد دربــاره دالیــل کاهــش جمعیت ســبکهای
الجــوردی تحقیق کــردم و در همیــن دوران بود که
مــن و همســرم عاشــق هم شــدیم .بــه همین یک
دلیل هم که باشد سبک الجوردی همیشه در صدر
فهرســت بلندباالی پرندههای موردعالقه من قرار
خواهد داشت!
 ëëدر رمان خودتان به موضوعات دشواری همچون
ســرطان و افســردگی پرداختهایــد .کامالً مشــخص
اســت کــه دربــاره این موضوعــات مفصــل تحقیق
کردهاید .روند این تحقیقات چگونه بود؟
بیشــتر مطالبــی کــه دربــاره افســردگی نوشــتهام از
تجربه شخصی خودم با این بیماری ناشی میشود
و افــرادی از نزدیکانــم کــه بــا ایــن بیمــاری مبــارزه
کردهانــد .درزمینــه ســرطان از طریــق دو دوســت
پزشک و دانشمندی که یکی از اعضای خانوادهاش
سرطان سینه ناشــی از جهش ژن  BRCAداشت با
چند پزشــک آشنا شــدم و آنها درباره تصمیمهای
پزشکی جو به من کمک کردند .اما عواطف نوشتن
از پیامدهــای ســرطان ســینه از تجربههایــم با انبوه
زنانی ناشی میشود که با این بیماری مبارزه کردند
یا براثر ابتال به آن جان باختند .ناراحتکنندهترین
این تجربهها یکشــب پیش از تولد چهلسالگیام
اتفــاق افتــاد کــه پاهــای ملتهب دوســتی را ماســاژ
مــیدادم که آخرین روزهای عمرش را می گذراند.
این دوست فقط چند هفته بعد از دنیا رفت.
انــدک زمانــی بعــد از مــرگ آن دوســت ،دختــر
کوچکتــرم به من گفت از پشــت پنجــره خانهمان
ت نشسته
او را دیده اســت که مثل پریها روی درخ 
بــوده اســت .وقتی این حــرف را شــنیدم بهزحمت
جلــوی گریــه خــودم را گرفتــم .اما اینکــه دخترم از
خیــال و وهــم اســتفاده کرده بــود تا انــدوه خودش
و انــدوه مــن را کاهــش دهــد بســیار زیبــا بــود .این
تجربیــات هم درســت بهاندازه تحقیقات پزشــکی
در نوشتن این رمان اهمیت داشتند .این تجربیات
باعث شدند عواطف واقعی به داستان من راه پیدا
کنند.
 ëëرابطه جو با بهترین دوســتش تبــی برای من یکی
از محبوبترین رابطههای دوســتانهای اســت که در
یک کتاب دیدهام .آیا شخصی از دوستان و آشناهای
خودتان الهامبخش این رابطه بوده است؟
از این اظهارنظر شــما ممنونم و خیلی خوشــحالم
کــه ایــن را میشــنوم .شــخصیت تبــی کمابیش بر
دوســتی مبتنی اســت کــه در شــیکاگو بزرگ شــد و
تحصیالتش را در رشته دامپزشکی حیوانات بزرگ
ادامه داد .بهغیراز این ،تبی در تخیل من پا گرفت و
رشد کرد .من در زندگیام دوستان صمیمی زیادی
داشــتهام امــا هیچکس را که شــبیه تبی بوده باشــد
نمیشناسم!
ëëو آخرین ســؤال ،خوانندگان کجا میتوانند شمارا
پیداکنند؟
من عاشق اینســتاگرام هستم و اخیراً در فیسبوک
هم عضو شدهام .یک سایت هم در اینترنت دارم.

نگاهی به رمان «آنجا که جنگل و ستارهها به هم میرسند»

اثری مبتنی بر حوادثی حسابشده
رمــان «آنجــا کــه جنــگل و
ســتارهها به هم میرسند»
بــا صحنــهای شــروع
میشــود که در آن قهرمان
زن داســتان کــه نامــش
لیدا مکتبی
نویسنده و
جواناســت و دانشــجوی
پژوهشگر
دکتــرای پرندهشناســی
اســت در مقابــل خانــه
اجــارهای خود در دل جنگلهــای ایلینوی جنوبی
دختربچــهای مرمــوز را میبیند که پابرهنه اســت
و تنهــا پیژامه به تن دارد .دختربچــه که درواقع به
جوانا پناه آورده است میگوید نامش اورسا است و
از ستارهها آمده تا روی زمین درسهایی فرابگیرد
که برای پیشــرفت و تعالی او بهعنوان یک موجود
فضاییضروریهستند.
اورســا میگویــد تــا پنج معجــزه نبینــد نمیتواند
زمین را ترک کند ،چون دیدن این معجزات برای
ساکنان ســیارهای که او ازآنجا آمده است در حکم
گذراندن نوعی دوره آموزشی بسیار پیشرفته است
که همه ساکنان سیاره او باید آن را بگذرانند.
«هنوز نمیتونم برگــردم .باید اون قدر روی زمین
بمونم که پنج تا معجزه ببینم .به سن خاصی که

میرسیم ،این کار برامون مثل کارآموزیه .یه چیزی
شبیهدانشگاهرفتن».
دختربچــه بــا جــادوی کالم و شــخصیت گیــرای
خــود جوانــا را راضی میکند تــا در خانــهاش به او
جــا و پناه بدهد .جوانا که دو ســال درگیــر مبارزه با
سرطان سینه بوده و بهتازگی این بیماری هولناک
را شکست داده است ،از پسری بهنام گابریل که در
همســایگیاش زندگــی میکند کمــک میگیرد تا
پــرده از راز این دختر عجیب و مرموز بردارد .آنچه
در ادامه اتفاق میافتد برمال شــدن رازهایی است
کــه بر زندگی این ســه شــخصیت اصلی داســتان
سایهای شوم انداخته و آنها را در زندان تنهاییشان
اسیر کرده است.
«آنجــا که جنگل و ســتارهها به هم میرســند» در
ابتدا رمانی فانتزی تصور میشود که شخصیتها
و رویدادهایــش غیرواقعــی و خیالــی هســتند.
شــخصیت جادویــی و اتفاقاتــی که اورســا مدعی
اســت آنها را بــه مــدد کوارکهایش رقــم میزند
حتی خواننده را به این گمان میرساند که شاید با
نوعی رئالیســم جادویی روبهرو اســت اما در ادامه
متوجه میشــود «آنجا که جنگل و ستارهها به هم
میرسند» رمانی کامالً واقعگراست و درواقع اورسا

برای قطع ارتباط با گذشــته تلخ خــود و برای فرار
از تاریکیهایــی که هیــوالوار همهجــا او را تعقیب
میکننــد ،در قالب یــک موجود فضایــی فرورفته
اســت و آنقــدر از آدمهای زندگی گذشــتهاش و از
دنیایی که در آن بزرگشــده بیزار است که ترجیح
داده است دیگر حتی انسان نباشد .برای او جوانای
مهربان و دلســوز شــاید آخرین تکیهگاه و نور امید
باشد.
دخترک درحالیکه صورتش تقریباً کبود شده بود
هقهقکنان گفت« :تو تنها آدم مهربانی هستی که
میشناسم».
اما اورســا درعینحال همچنان به آینــده امیدوار
اســت و دل بــدان بســته اســت کــه شــاید معجزه
یــا معجزاتــی باعث شــوند او با دنیــای واقعی و با
انســانهای دور و اطرافش باز آشــتی کند .زخمها
و دردهای این سه شخصیت اصلی محور حوادث
و رویدادهــای داســتان قرار میگیرنــد و خواننده با
پــی بردن به آنچه بر ســر این ســه نفر آمده اســت
هم تلخیهای یک رمان اجتماعی را میچشــد و
همزمان از تماشــای قدرتنمایی نیروی عشق در
مبارزه با این تلخیها و سیاهیها لذت میبرد.
رمــان وقتــی جذابتــر و تأملبرانگیزتر میشــود

کــه خواننــده درمییابــد عمیقتریــن زخمهــا و
جانکاهتریــن دردهــا را دخترک معصوم داســتان
تجربه کرده اســت امــا او باروح بــزرگ خودش به
جنگ تلخیها و سیاهیها میرود و نهتنها خود در
مواجهه با مشکالت پا پس نمیگذارد ،بلکه به دو
دوست جدیدش هم کمک میکند تا بر مشکالت
هولنــاک زندگیشــان چیــره شــوند و زخمهــای
درونشان را التیام بخشند.
یکی از مضامین جذاب داستان خألیی است که هر
ســه شخصیت اصلی رمان در فقدان والدین خود
احساس میکنند .هر یک از آنها پدر یا مادر خود را
به طریقی ازدستداده است و آنچه این سه در کنار
هم تجربه میکنند برخوردار شدن از تجربه زیستن
در نوعی خانواده است که به آنها کمک میکند در
مبارزه با مشکالت احساس تنهایی نکنند.
تبی گفت« :تو نمیتونی با بچه مردم خالهبازی راه
بندازی! ممکنه حسابی به دردسر بیفتی .بعدش
هم ،فصل تحقیق میدانی که تموم بشه میخوای
چه غلطی بکنی؟»
بیــن این ســه نفر پیوندی خــاص و عمیــق برقرار
میشــود امــا آنهــا میداننــد کــه بایــد بــهزودی
تصمیمهایی سخت بگیرند و با پایان یافتن فصل

تحقیقــات میدانی هر یک باید سرنوشــت خود را
دنبال کند و راه خود را برود.
«آنجــا کــه جنــگل و ســتارهها بــه هم میرســند»
درعینحــال کــه رمانــی طــرح محــور اســت و در
آن رونــد حــوادث و اتفاقــات دقیق و حسابشــده
بهســرعت و به روانی پیش مــیرود ،بر جنبههای
روانشناختی نیز استوار است و نویسنده با واکاوی
ویژگیهای روانی ســه شــخصیت اصلی داســتان
کاری میکنــد تا خواننده با آنهــا همذات پنداری و
مشکالت آنها را درک کند .شخصیتها و حوادث
داستان باورپذیر هستند و نویسنده بامهارت فراوان
بین جنبههای مختلف زندگی روزمره ،زیباییهای
طبیعت و اســرار جهان هستی توازن برقرار کرده و
رمانی نوشــته است که درعینحال که عناصر یک
رمان پرهیجان را دارد ،کامالً انسانی و پرمغز است.
زاویــه دیــد رمان ســوم شــخص دانای کل اســت.
نویســنده با بهرهگیــری از ایــن زاویه دیــد حوادث
داســتان را منحصــراً از نــگاه شــخصیت اصلــی
داســتان یعنی زن قهرمان داستان روایت میکند.
این شیوه روایت داستان باعث میشود تا راز اصلی
رمان(اینکه اورســا موجود فضایی یا دختربچهای
معمولی اســت) تا زمان مناســب برای افشای آن

محفوظبماند.
صرفنظــر از هــر اتفاقی کــه پایان داســتان را رقم
میزند ،آنچه خواننده در سرتاسر داستان نمودش
را میبیند ،همان نیروهای خارقالعادهای اســت
که اورسا را همچنان شخصیتی جادویی و استثنایی
با تواناییها و قدرتهایی ماورایی نگه میدارد .او تا
آخرین فصل و صحنه رمان با بهرهگیری از نیروی
کوارکهای عجیبوغریبش اتفاقات خوب را برای
آنها که دوستشان دارد رقم میزند.
گلنــدی ونــدرا کــه پرندهشــناس و متخصــص
گونههــای پرندههــای در معــرض خطــر انقراض
است در نخســتین تجربه خود در نوشتن رمان به
موفقیتی بزرگ دســت یافت .رمان خانم وندرا با
استقبال بســیار زیاد خوانندگان در سرتاسر جهان
روبهرو شده است و رمان «آنجا که جنگل و ستارهها
بــه هم میرســند» تاکنون به زبانهــای متعددی
ازجمله اسپانیولی ،روســی ،رومانیایی ،اسلوواک،
تایلندی ،ترکی و فارسی ترجمهشده است.
گلنــدی ونــدرا در اولین رمــان خود به مــا یادآوری
میکند که گاهی الزم اســت از فراســوی سرشــاخه
هــای درختــان به ســتارهها نــگاه کنیــم و بگذاریم
قدری نور به زندگیمان بتابد.

