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گفتوگو با کاوه میرعباسی
درباره «آنتوان دوســنت اگزوپری» ،نویسنده و خلبان فرانسوی

تلنگری برای اینکه بفهمیم
زندگی را گم کردهایم

کتابهایی همچون «شـ ــازده کوچولو» را
میتوان مسـ ــکنی برای روح آشـ ــفتهمان
در چنیـ ــن دنیای پرالتهاب و نابسـ ــامانی
دانست .در این کتاب کمحجم و بهظاهر
سـ ــاده که شـ ــاید بهنظر برخی داسـ ــتانی
پرویز شهدی
کودکانه باشـ ــد با عمیقتریـ ــن مضامین
مترجم ادبیات
فرانسه
انسانی روبهرو هسـ ــتیم .مصداق آنهم
صحبتها و برخوردهایی اسـ ــت که شـ ــازده کوچولو طی داسـ ــتان با
ساکنان سیارکها میکند؛ افرادی که هرکدام در قیدوبند خواستهای
هسـ ــتند؛ یکـ ــی مشـ ــغول حسـ ــابوکتاب اموالـ ــش اسـ ــت و دیگری
گرفتار غرور پادشـ ــاهیاش .هرکـ ــدام از این افـ ــراد را میتوان نمادی
از زندگـ ــی امروز ما آدمها دانسـ ــت کـ ــه در دایره زندگـ ــی و روابطمان
بهنوعی دچار این توهم شـ ــدهایم که کار مهمـ ــی انجام میدهیم و...
شـ ــاید تعلقخاطر چندانی بـ ــه کتابخوانی نداشـ ــته
درصورتیکه نهایت دلمشـ ــغولیها و کارهـ ــای روزمرهمان در حکم
باشند .در چنین شرایطی با توجه به وجود سلیقههای
آب در هاون سـ ــاییدن اسـ ــت .بهگونهای شـ ــده که بوضوح به مشـ ــتی
مختلف ،مردم حق انتخاب بیشتری در خرید اثری با
روبات یا مورچههایی تبدیلشـ ــدهایم که انگار آب وارد النهمان شده
توجه به خواست خود دارند .هرچند که فارغ از شازده
و آشفته به اینطرف و آنطرف میرویم بیآنکه بدانیم مقصدمان
کوچولـ ــو ،در ارتباط با دیگر کتابهـ ــا هم وقتی بحث
کجاست« .شازده کوچولو» تلنگری است برای اینکه بفهمیم مفهوم
ترجمه از زبان واسطه درمیان باشد ضروری است که
م کردهایم .پیام یا بهتر است بگویم پیامهای این داستان،
زندگی را گ 
مترجمانی که به زباناصلی آثار تسلط دارند به سراغ
پیشگوییهایی از سوی اگزوپری است تا قدری بیشتر درباره خودمان و
آنها بروند .بخش عمـ ــدهای از ترجمههای این کتاب
زندگی بیندیشیم .سؤال و جوابهای شازده کوچولو در مواجههاش با
اگزوپری هم از زبانهای واسطه انجامشده که این بر
آدمهای مختلفی از طبقات گوناگون آن چیزی است که در خلوتمان
نتیجه نهایـ ــی کار اثری جدی بهجای میگـ ــذارد و کار
باید دربارهشان تأملکنیم .شـ ــازده کوچولو کمک میکند از خودمان
غلطی است .مگر در شرایطی که چارهای نباشد.
بپرسـ ــیم هدفمان از زندگی چیسـ ــت! چرا دائم بهدنبال خرید فالن
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از راحتی و سـ ــرگرمیهای امروزمان نبود اما شرایط مشخصی حاکم
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که به آنها تسـ ــلط دارید مقابله میکنید.
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تسلط
زباناصلیاثر
ایـ ــن پول یا کار به چه دردمان میخـ ــورد! زندگی امروز مفهوم خود را
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آثار
فارسی
به
بازگردان
از روالی که در
ازدس ـ ـتداده و این همان تلنگر مهمی است که اگزوپری سعی کرده
و ترجم ـ ـهام را با ترجمههایی از اثر مذکور در زبانهای
به ذهنمان بزند .پیشرفت علم بهرغم همه نکات مثبتی که دارد کار
دیگر هم مقابله کردم .ترجمه کتاب حجیمتری از این
دسـ ــتمان داده ،همانطور که وقتی شازده کوچولو از سیارک خودش
نویسنده با عنوان «از اسـ ــتخوانهای مردگان» هم در
خارج شـ ــد و گلهای زیادی دید تازه متوجه شـ ــد که آنهمه مراقبتی
شـ ــرف اتمام است .ترجمه شازده کوچولو هم بااینکه
که از گل خودش انجام میداده در شرایطی است که گلهای بسیاری
از زباناصلی ،فرانسـ ــه انجام دادم اما طبق عادتی که
وجود دارد .شـ ــرایط قبل و تصور شازده کوچولو از اینکه فقط یک گل
دارم و اشـ ــاره شـ ــد چند متنه کارکردم ،آنچنانکه به
هسـ ــت که خودش صاحب آن اسـ ــت مانند زمانهـ ــای قدیم بود که
ترجمه
ترجمههای انگلیسی و اسپانیایی آنهم رفتم.
ارتباطات چندانی میان آدمها نبود و بههمین واسـ ــطه همچشـ ــم و
چند متنـ ــی را برای مـ ــواردی که در خصـ ــوص واژهای
همچشمیهای امروزی رخ نمیداد که منجر به از میان رفتن آسایش
دچار تردید میشوم یا برای پیدا کردن بهترین معادل
شود .بخش مهمی از شازده کوچولو هم متوجه ملزومات روابط است
کـ ــه انگار بـ ــرای اغلب مـ ــان رنگباخته؛
روباه درجایی از این داستان حرف خوبی
به شـ ــازده کوچولو میزند .به او میگوید
اگر میخواهی با من دوسـ ــت شوی اول
باید دس ـ ـتآموزم کنی .بعد هـ ــم از این
عالقه مندان ادبیات «آنتوان دوسنت اگزوپری» را بیشتر به خلق هفت کتاب دیگر اگزوپری را هم به فارسی بازگردانده است« .زمین آدم ها»« ،پیک جنوب»،
گفـ ــت که همان یک گل تو ارزشـ ــی فراتر
نوشته مشهورش «شـ ــازده کوچولو» میشناسـ ــند.این در حالی «پرواز شبانه و نامه به یک گروگان»(دو نوشته اگزوپری در قالب یک مجلد)« ،خلبان جنگ»
از چیـ ــزی دارد که خـ ــودت فکر میکنی.
است که ازاو دوازده نوشته دیگرهم به یادگار مانده که البته بخشی و«پرواز ،دریا ،صحرا» از دیگر نوشتههای او هستند که در بازار کتابمان در دسترس هستند .نکته
چراکه بابت رشد و حفاظت آن زحمت
از آنها همچون«نامههای جوانی» و«نوشتههای جنگ» بعد از جالب توجه انعکاس دانش فلسفی و از سویی مهارت و تجربههای زیستی اگزوپری از خلبانی
زیادی کشـ ــیدهای و ...متأسـ ــفانه طوری
مرگش منتشر شدهاند .گذشته از شازده کوچولو ،دیگر نوشتههای در نوشـ ــتههای او است؛ آنچنان که بهعنوان نمونه رمان «پرواز شـ ــبانه» ،ماجرای دالوریها و
شده که اصل زندگی را فراموش کردهایم.
اگزوپری ،همچنان که در گفتههای میرعباسـ ــی هم آمده نشأت کارهای تحسین برانگیز یک پیشتاز هوایی است؛ حاال بماند که خود اگزوپری را هم از پیشگامان
هرچند کـ ــه از خواندن این قبیل کتابها
گرفته از تجربههای زیسـ ــتی و از سویی عالقه بسـ ــیار او به پرواز و هوایی فرانسه میدانند« .زمین آدم ها» هم منعکس کننده تجربیات اگزوپری است؛ آنچنان
هم نمیتـ ــوان انتظار معجـ ــزهای برای
آسمان هستند .از مشهورترین نوشتههای آنها میتوان به رمان که دربردارنده مجموعهای از حوادثی به شمار میآید که هنگام پرواز به اگزوپری گذشته است.
حل همه مشکالت داشت! امثال شازده
«دژ» اشـ ــاره کرد؛ رمانی که بیش ازآنکه اثری داسـ ــتانی باشـ ــد ،اما اگر عالقهمند به کسب اطالعات بیشتری از زندگی شخصی و خود اگزوپری هستید میتوانید
کوچولـ ــو به ما کمک میکننـ ــد تا حداقل
نوشـ ــتهای فلسفی است که از جمله مترجمان آن میتوان به پرویز شهدی اشاره کرد .هرچند به سـ ــراغ کتابی با عنوان «سنت اگزوپری مرد اندیشـ ــه و عمل» بروید که «لوک اتان» دوست
نگاهمـ ــان را تغییر بدهیـ ــم .هرچند که
که این مترجم پیشکسوت ادبیات فرانسوی همان طور که در خالل یادداشت خود هم گفته ،اگزوپری آن را نوشته و ترجمهاش هم در بازار کتاب موجود است.
مطالعه شـ ــازده کوچولو در شرایط امروز
که همه ،از ثروتمند گرفته تا فقیر بهنوعی
گرفتـ ــار کرونـ ــا و مشـ ــکالت اقتصـ ــادی
شدهایم کمی تسـ ــلیبخش خواهد بود.
اگزوپری در این داسـ ــتان بهظاهر سـ ــاده
نشـ ــان داده که بیتوجهیمان به اصول
زندگـ ــی و روابـ ــط میـ ــان آدمهـ ــا و حتی
دیگـ ــر مخلوقـ ــات این جهـ ــان درنهایت
چه بر سـ ــرمان م ـ ـیآورد« .لـ ــوک اتان»
دوست اگزوپری ،کتابی با عنوان «سنت
اگزوپری مرد اندیشه و عمل» دربارهاش
نوشته اسـ ــت .اتان درباره اگزوپری گفته،
او در عیـ ــن اینکـ ــه اهل صنعـ ــت بوده ،
درعینحال فردی اهل اندیشـ ــه هم بهشـ ــمار میآمده و در این فکر
هستند .وقتی اگزوپری دست به توصیف آسمان و پرواز اثرگذاری را مشـ ــاهده کرد .بااینحال هر نویسندهای ،فارسی آنها استفاده میکنم .اما درباره نوشته آن خانم
بوده که بشـ ــر به کدام سـ ــو میرود .جنگ جهانی را که میبیند پیش
میزند شـــما با چیزی فراتر از نوشت ه نویسندهای روبهرو حتیاگریکمرتبهشازدهکوچولوراخواندهباشدتحت لهستانی ،ازآنجاییکه هیچکدام از متنهایی که برای
هستیدکهبراساسخواندههایاتخیلازای 
خود میگوید دنیا به هم ریخته و ...نبردی جهان شمول که گریبانگیر
نمواردنوشته تأثیر فضا و محتوایی قرارگرفته که اگزوپری به تصویر مقابله استفاده کردهام زباناصلی نیستند بهناچار کل
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است .اگزوپری از چیزهایی نوشته که همه
همه شده بود؛ درست مثل حاال که کرونا بر سر همه ما آوار شده است.
کتاب را به شـ ــکل همزمان در هر سه زبان خواندم که
همه اینها منجر به آن میشود که اگزوپری بیشازپیش بهغایت هدف
کرده اســـت .عجیب اســـت که فردی نظامی ،برخالف جهان طی سالهایی که از انتشار این داستان گذشته همین ترجمه از «استخوانهای مردگان» را طوالنیتر
چیزی کـــه از حرفهاش انتظار مـــیرود از چنان لطافت بهگونهای از آن متأثر شدهاند.
انسـ ــان از زندگی فکر کند .این کتاب برای همه سـ ــنین پیام دارد ،چه
از دیگر کارها کرد .مترجمی کـ ــه در بازگردان آثار خود
وقتیکه مخاطب آن کودکی خردسـ ــال باشد و چه حتی وقتی مردی
روحیبرخورداربوده،تلفیقچنینویژگیهایمتضادی  ëëدر فرانســـه اگزوپری را قهرمانی ملی میدانند؛ با این از چند زبان بهره بگیرد با اطمینان بیشـ ــتری دسـ ــت
منجر به جذابیت هر چه بیشتر نوشتههای او میشود.
با سن و سـ ــال من به سـ ــراغ آن برود .بعید است کسی بتواند مدعی
حساببایدمستندهاییاززندگیاشساختهشدهباشد! به انتشـ ــار آثار م ـ ـیزد و از این طریق میتـ ــوان امیدوار
شهامت»
های
ل
«با
نام
با
ـتندی
ـ
ـ
مس
1995
ـال
ـ
ـ
س
حضور
 ëëاز این گفتید که فارغ از شازده کوچولو ،شاهد
درک همه پیامهای درجشده در این داستان شود؛ خود من که نهتنها
شد که نزدیکترین ترجمه به نوشته اصلی در اختیار
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تجربههای زیسـ ــتی اگزوپـ ــری در دیگر نوشـ ــت
شازده کوچولو ،بلکه بخش عمدهای از آثار اگزوپری را ترجمه کردهام
عالقهمندانقراربگیرد.
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هسـ ــتیم؛ با این حال به نوعی حتی در این
هر مرتبه که به سراغ این داستان مشهور میروم با نکته تازهای روبهرو
 ëëبازگردیم به نوشته مشـ ــهور اگزوپری ،در شرایطی که
نه.
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عالقه
برای
آن
فارسی
هستیم!
بهنظرمیرسدشاهدحضوراگزوپری
میشـ ــوم .اما درباره میزان اثرگذاری این کتاب همین بس که بدانید
اینروزهانهفقطایران،بلکهکلجهانبهآنمبتالشده
خلق هر اثر ماندگار و ارزشمند بهمثابه پلهای برای دیگر نویسندگان
اتفاقاًوقتیمخاطبنکاتیاززندگیاگزوپریخوانده ëëترجمههـ ــای فراوانی از «شـ ــازده کوچولـ ــو» در بازار مطالعهآثاریهمچون«شازدهکوچولو»چقدرراهگشا
اسـ ــت؛ نردبانی که بهمرور زمان تکمیل میشود و هر نویسندهای در
باشد و بعد به سراغ «شازده کوچولو» برود گمان میکند نشرمان موجود اسـ ــت؛ آنهم در شرایطی که اغلب خواهدبود؟
که راوی بهنوعی خود او اســـت ،خلبانی که هواپیمای او تأکیدبهپرهیزازدوبارهکاریمیشود؛شماازچهبابتبه
ادامه گامهایی که دیگران برداشتهاند قدم میگذارد .اما دلیل اینکه
شازده کوچولو نهفقط در شرایط نابسامان فعلی،
با مشکل روبهرو میشود و ...بله ،وجهه خلبان بودنش سراغترجمهمجدداینکتابرفتید؟
چرا هر هفت رمان اگزوپری را ترجمه کردهام باید در شخصیت خاص
بلکه در هر شـ ــرایطی میتواند به بهبود و بهترشـ ــدن
قدری
خارجی
ـار
ـ
ـ
بحـ ــث چنین کتابی بـ ــا دیگر آث
حتی در شازده کوچولو هم خودنمایی میکند .هرچند
توجو کرد ،او در عین شاعر بودن نویسنده است .از
و عجیب او جس ـ ـ 
حالمـ ــان کمـ ــک کنـ ــد .هرچند کـ ــه به گمانـ ــم رمانی
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ـ
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ـ
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توجو
که راجع به آن صحبت نمیشود .تنها کمی جس 
سـ ــویی فیلسوف و از سوی دیگر عارف ،حتی صنعتگر و خلبان است.
همچون «طاعون» نوشته «آلبرکامو» خیلی بیشتر به
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ـتیم؛
ـ
ـ
هس
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روب
مخاطبان
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ـ
ـ
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ل
قاب
پیچیده
میان آثارش کافی اســـت تا پی به شـــخصیت
افزون بر این جنگجویی در راستای میهنپرستیاش هم هست .شما
درد حـ ــال امروزمان و نگرانیهایی کـ ــه کرونا در ابعاد
شازده
خودمان.
کشور
در
کتاب
مندان
باعالقه
ارتباط
کوچولو»
اگزوپـــری ببریـــد و ببینید چطـــور در «شـــازده
با کمتر نویسـ ــنده یا حتی فردی روبهرو میشـ ــوید که چنین انبوهی از
مختلـ ــف زندگیمان رقمزده میخـ ــورد .برخالف آن
ویژگیهای متضاد را در خود جایداده باشد؛ بنابراین عجیب نیست
مخاطبان را بهســـمتی میبرد کـــه بهاصطالح عامیانه کوچولو کتابی اسـ ــت کـ ــه هرچقدر هم ترجمه شـ ــود چیـ ــزی که بـ ــه ذهن میرسـ ــد این رمـ ــان بههیچوجه
که آثار برآمده از ذهن و روح چنین فردی متفاوت از دیگر نویسندگان و
حتـــی زندهبـــودن کـــودک درون خـــود را حـــس کنند و بـ ــاز مخاطـ ــب دارد ،وقتی اثری پرمخاطب میشـ ــود بدبینانهنیست؛کامودراینرمانوضعیتیمشابهحاال
جاودان برای همه دورهها باشد .درست شبیه موالنای ما فارسیزبانان
درعینحـــال هم میبینیـــم که این نویســـنده قهرمان به گمانم سـ ــزاوار و شایسته اسـ ــت تا عرصه انتخاب را به تصویر کشیده و کتاب بسیار امیدبخشی نوشته که
که شهرتی جهانی دارد و تکرارپذیر هم نیست؛ اینها بزرگانی هستند
جنگی هم هست .مجموعه مواردی که به برخی از آنها برای مخاطبان گستردهتر شود .البته این گفته درباره برای این روزهایمان کتاب بسیار مفیدی است.
کـ ــه هرچقدر زمان بگـ ــذرد بیش از قبل قادر بـ ــه درک گفتههای آنان
اشاره شد در توجه جهانی و ترجمه نوشته شاخص او به همه کتابها صادق نیسـ ــت چراکه اغلب کتابها را  ëëدر آینده به سـ ــراغ ترجمـ ــه دیگری از آثـ ــار اگزوپری
خواهیم شد .امیدوارم قدر آثار به یادگار مانده از آنان را بدانیم؛ ادبایی
بیش از 300زبان زنده دنیا بیتأثیر نبوده است.
ممکن اسـ ــت دو یا در خوش بینانهترین شـ ــکل پنج خواهیدرفت؟
که تنها به یک سـ ــرزمین خاص محدود نمیشوند و متعلق به همه
سرانه
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خودمان
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ـ
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اما
بخوانند.
نفر
هزار
فرهنگ
ëëایننوشتهاگزوپریچقدردردیگرعرصههای
نه،گماننمیکنم.عالقهچندانیبهآثاریکهمبتنی
جهانیانهستند.
حداقل
به
آمار
این
هم
گویند
ی
م
مطالعه
نامطلوب
وهنراثرگذاربوده؟
بر موضوعاتی همچون پرواز هستند ندارم؛ بحث رمان
این گونه نیسـ ــت که بتوان به شـ ــکل مستقیم این یکصدهزار نفر هم میرسـ ــد؛ حتی میـ ــان افرادی که «دژ» که خواهان ترجمهاش بودم قدری متفاوت است.

شازدهکوچولو،شخصیتیکه
خالق اش را جاودانه کرد

ایران

 ëëاین روزها شـ ــاهد برپایی نمایشـ ــگاههایی در زادگاه
اگزوپـ ــری و حتـ ــی تصمیمگیـ ــری دربـ ــاره برگـ ــزاری
ویژهبرنامههایفرهنگیدیگریبهمناسـ ــبتیکصدو
بیستمین سال تولد خالق «شازده کوچولو» هستیم.
چه ویژگی خاصی این نویسـ ــنده فرانسوی را به چهره
مشهوریتبدیلکرد؟
نگاهـ ــی به ادبیات اغلب کشـ ــورها کافی اسـ ــت تا
متوجه شویم که بسـ ــیاری از چهرههای شاخص این
بخـ ــش فرهنگ بهدلیـ ــل خلق پرسـ ــوناژهای خاص
خودشان مطرحشـ ــدهاند .در این بین شهرت برخی
نویسندگان تنها بواسطه خلق یک اثر است ،همچون
«سـ ــروانتس» که با رمان «دن کیشوت» به جایگاهی
فراموشنشـ ــدنی در جایگاهی حتی فراتر از مرزهای
زادگاه خـ ــود دسـ ــت پیـ ــدا کـ ــرد« .آنتوان دو سـ ــنت،
اگزوپـ ــری» هم شـ ــرایط مشـ ــابهی دارد چراکه عمده
شهرت او هم در میان عالقهمندان کتاب و کتابخوانی
به «شازده کوچولو» و خلق کاراکتر مشهور این نوشته
داسـ ــتانی بازمیگـ ــردد .بیاغراق اگزوپـ ــری موفق به
خلق اثری جهانی شده که گذشت زمان تأثیری در آن
بهجاینگذاشتهوهمچنانجاویداست.
 ëëودراینبین«شـ ــازدهکوچولو»چـ ــرااینقدرمطرح
شد؟
شاید یکی از ظاهریترین دالیل را بتوان در خلق
داسـ ــتانی دانسـ ــت که توانسـ ــته همه گروههای سنی
را به خود جذب کند؛ شـ ــازده کوچولـ ــو را نمیتوان به
طیف خاصی از مخاطبان یا به سن و سال مشخصی
محدود کرد .در مقایسه با دیگر آثار کودک و نوجوان،
«پینوکیو» هـ ــم کاراکتر مانـ ــدگاری به شـ ــمار میآید
هرچنـ ــد که خالـ ــی از آن ُبعد معنایی خاصی اسـ ــت
که مشابهش را در شازده کوچولو میبینیم .اما نکته
دیگر اینکـ ــه هرچقدر هـ ــم ما ،بهعنـ ــوان مخاطبان
بزرگسال دسـ ــت به کاوش در شخصیت و گفتههای
شازده کوچولو بزنیم تا به قول حافظ آن« آنی» را که
دارد کشف کنیم باز با نکات تازهای روبهرو میشویم.
آنطور نیست که بهیکباره به بطن همه مفاهیمی
که اگزوپری در خالل این داستان جای داده پی ببریم.
خود من شـ ــازده کوچولو را وقتـ ــی خواندم که هفت،
هشت یا شـ ــاید هم نهایت  10سال بیشـ ــتر نداشتم؛
وقتی برای نخستین مرتبه این کتاب را خواندم خودم
را در برابر دنیای عجیبی یافتم و در آن عوالم خاص
کودکی استنباط خاص خودم را هم از آن داشتم .اما
وقتی به سـ ــراغ ترجمهاش رفتم شصتسالگی را رد
کرده بودم؛ آن زمان هم دوباره خودم را در برابر اثری
شگفتانگیزدیدم.
ëëازاینکتاببهعنواندومینکتابپرفروشجهانبعد
ازانجیلیادمیکنند؛اینآمارهمچنانصادقاست؟
در گسـ ــتره جهانی اطالع دقیقی ندارم ،اما در خود
فرانسه همچنان جزو چند کتاب پرفروش میان مردم
است ،بهرغم گذشت 77سال از چاپ نخست «شازده
کوچولـ ــو» ،این کتـ ــاب از محبوبیت زیـ ــادی در اقصی
نقاط جهـ ــان برخوردار اسـ ــت .جالب اسـ ــت که حتی
گذشـ ــت زمان و انتشـ ــار کتابهای پرمخاطب جدید
از محبوبیـ ــت آن کـ ــم نکرده ،حتی نویسـ ــندگان دیگر
ادامههایی هم بر «شـ ــازده کوچولو» نوشتهاند که البته
موفقیـ ــت اصـ ــل اثـ ــر را بهدنبـ ــال
بههیچوجه
در حاشیه ماندهاند .بنابراین یکی
نداشتهاندو
از مهمتریـ ــن ویژگیهایی که اگزوپری را مشهور کرد
به خلق «شازده کوچولو» بازمیگردد.
 ëëبخشـ ــیازشـ ــهرتاگزوپریراهممیتـ ــواندرنتیجه
زندگـ ــی حرف ـ ـهای او ،خـ ــارج از بحث نویسـ ــندگیاش
دانست؟
بله ،اگزوپـ ــری از جهات مختلفی
مـ ــورد توجه مـ ــردم اسـ ــت .نه فقط
نویسـ ــندگیاش ،حتی خلبان بودن او
هم نقش مؤثری در معروف شدنش
داشته است؛ فارغ از «شازده کوچولو»
بخش مهمی از آثـ ــار اگزوپری
برگرفته از تجربههای زیستیاش
در رابطه با حرفه خلبانیاش هستند؛
آثاری نظیر «پرواز نیمهشب» را از آن
جمله میتوان دانسـ ــت .از همین
همه نوشـ ــتههای
ر و
را
اگزوپـ ــری
میتـ ــوان آثـ ــار

ارزندهای دانست .رمانی با «دژ» از او به یادگار مانده که
ترجمهفارسیآنبههمتپرویزشهدی،ازمترجمان
باسـ ــابقه زبان فرانسـ ــه در اختیار عالقه منـ ــدان قرار
گرفته است .اما نمیدانم چرا بهرغم شهرت جهانی
اگزوپری مغفول مانده ،رمان بسـ ــیار ارزشـ ــمندی که
اتفاقاً حجیمترین نوشته این نویسنده فرانسوی هم
به شمار میآید.
ëëپایان خاص زندگ ـ ـیاش هم در دیده شـ ــدن هرچه
بیشترآثارشمؤثربوده؟
اتفاقاًاین مورد تأثیر زیادی در شهرت هرچه بیشتر
او داشته ،پایان زندگی اگزوپری همچون نوشتههایش
حیرتانگیز بـ ــوده ،در یکـ ــی از پروازها گم میشـ ــود؛
آنچنان که حتی نمیتوانند جسدش را هم پیدا کنند
که همیـ ــن نکته ُبعدی افسـ ــانهای به شـ ــخصیت او
بخشیدهاست.
 ëëدر نهایت عاقبتی شبیه به سرانجام شازده کوچولو
برایاورقممیخورد!
بلـ ــه ،همانطور که شـ ــازده کوچولـ ــو درنهایت به
سیارهاش بازگشـ ــت؛ اگزوپری هم در آسمان گم شد.
این مسأله جذابیت بیشتری به شخصیت او داد ،هنوز
بسـ ــیار جوان بود که درگذشـ ــت .از سـ ــویی مرگ او در
هالهای از رمز و راز باقی ماند که این جذابیت بیشتری
به شخصیت و نوشتههایش داد .هرچند که کماکان،
شـ ــازده کوچولو را بیش از همه این موارد در مشـ ــهور
شدن اگزوپری مؤثر میدانند ،با این حال داستانهای
دیگرش ،همچون «خلبان جنـ ــگ»« ،پرواز نیمه» و
«زمین انسـ ــان ها» هم در نوع خود بسیار خواندنی و
شاخصهستند.
 ëëاز منظر شـ ــاخصهای ادبی چه جایگاهی میتوان
براینوشتههایاگزوپریقائلشد؟
فارغ از زندگی خاصی که سـ ــبب شـ ــهرت بیشـ ــتر
اگزوپـ ــری شـ ــده ،او از منظـ ــر ادبـ ــی هـ ــم برخـ ــوردار
از شـ ــخصیتی نـ ــادر و اسـ ــتثنایی در نوشـ ــتن بـ ــوده
اسـ ــت .خالقیت اگزوپـ ــری خـ ــاص و منحصربهفرد
اسـ ــت؛ اگزوپـ ــری و آثـ ــارش را میتـ ــوان مجموعهای
سـ ــتایشبرانگیز دانسـ ــت که در کنار کنجـ ــکاو کردن
مخاطبـ ــان ،آنان را مجـ ــذوب هم میکنـ ــد .اگزوپری
از جهتـ ــی شـ ــاعر بوده و از سـ ــویی هم در رده اشـ ــراف
فرانسه به شـ ــمار میآمده؛ جالب اینکه روزنامهنگار
هم بوده و حتی نام او در میان پیشـ ــگامان هوایی هم
ثبت شده است .تمام اینها ُبعد خاصی به شخصیت
اگزوپـ ــری بخشـ ــیدهاند ،هرچنـ ــد که متأسـ ــفانه عمر
بسیار کوتاهی داشـ ــت 44 .سالگی برای مردن چنین
شـ ــخصیتی آنقدر زود بوده که موجب توجه بیشـ ــتر
مخاطبان و حتی اهالی کتاب به آثارش میشود .البته
در نوشتههای او با ساختار خاصی مواجه نمیشویم؛
آنچنانکه حتی روایت در اغلب کتابهای او خطی و
ساده است .هرچند که نثر نوشتههای او در هر کتاب با
کتاب دیگرش متفاوت است .بر اساس شناختی که از
اگزوپری دارم 3نوع نثر برای آثارش قائل هستم .یکی
نثری که در تألیف شـ ــازده کوچولـ ــو از آن بهره گرفته،
دیگر نثر رمانهای خلبانیاش و آخری هم نثری که
در رمان «دژ» بهکاربرده است .خود من عالقه زیادی
به رمـ ــان «دژ» که برخـ ــوردار از نثر شـ ــاعرانه خاصی
اسـ ــت ،دارم .حتـ ــی عالقهمند به ترجم ـ ـهاش بودم
که آقای شـ ــهدی زحمت ترجمهاش را کشید و
بهواسطه کار ارزشـ ــمندی که انجام داده دیگر
نیازیبهانجامدوبارهترجمهنمیبینیم.
 ëëچرا از میان نوشـ ــتههای اگزوپری بـ ــرای رمان «دژ»
جایگاه متفاوتی قائل هستید؟ بویژه که تأکید دارید در
کشورمانمغفولمانده!
«دژ» را نمیتـــوان بـــه آن صورتی کـــه انتظار میرود
در دایره رمانها قـــرارداد« .دژ» نوعی
رمان فلسفی است که روایت ماجرای
آن را فردی سالخورده و صحرانشین
از آفریقـــای شـــمالی بـــه عهـــده دارد؛
هرچند که بهطور مشخص معلوم نیست
یا به کشور دیگری در آن
مراکشـــی است
تعلـــق دارد .راوی،
محـــدوده
رویـــدادی را دســـتمایه خلـــق
ماجراهـــای کتـــاب قـــرار میدهد و
دربـــاره آن به تأمـــل میپـــردازد .این
کتاب بیش از آنکه اثری داســـتانی باشـــد در
زمره کتابهای فلسفی قرار میگیرد .اندیشهها و
نتیجهگیریهاییکهدرداستانباآنهاروبهرومیشوید
دربردارنده شـــکلی از خرد شـــرقی اســـت« .دژ» رمانی
دربردارندهتأمالتیفلسفیپیرامون
پندآمـــوز و
انســـان است .بنابراین بهتر است
کل زندگـــی
قبـــل از رفتن سراغ این کتاب بدانید که با داستان
چندانروبهرونیستیدوبااثریفلسفیروبهروهستید.
 ëëاز چـ ــه بابـ ــت نوشـ ــتههای او را برخـ ــوردار از
خالقیتیویژهمیدانید؟
«شازده کوچولو» برآمده از روحیه شاعرانه
اگزوپـــری اســـت؛ امـــا دیگـــر نوشـــتههای او
همانطور که اشـــاره شد نشـــأت گرفته
از تجربههـــای زیســـتیاش هســـتند.
کتابهایی که چنین نوشته شوند معموالً
نو شـــته ها
اثرگذارتر از دیگر
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آثار اگزوپری در کتابفروشیها

یادداشت

حدود دو هفتهای است که ساکنان«لیون» ،شاهد برپایی نمایشگاهی به یاد «آنتوان دوسنت اگزوپری»
خالق «شازده کوچولو» هستند؛ شهری که زادگاه این نویسـ ــنده فرانسوی است و حاال قرار شده میزبانی
ویژه برنامههای دیگری را هم برای شـ ــناخت هرچه بیشتر این نویسنده و خلبان برعهده داشته باشد که تا
سـ ــال آینده میالدی هم ادامه خواهند داشـ ــت .اگزوپری در حالی هفتاد و شش سال پیش با زندگی وداع
گفت که همچنان مرگش در هالهای از ابهام اسـ ــت؛ او طی جنگ جهانـ ــی دوم و مأموریتی با هواپیمای
الیتینگ  38-pبرای کسـ ــب اطالعات از نیروهای آلمانی درگذشت؛ هرچند که هرگز پیکرش پیدا نشد یا
حداقل به اتکای برخی اظهارنظرها ،فرانسویان ترجیح دادند که جسد قهرمانشان پیدا نشود تا همگان
آسـ ــمان را آرامگاه او بدانند .او در چهل و سه سالگی ،یک سال قبل از مرگ« ،شازده کوچولو» را نوشت و
موفق به خلق داسـ ــتانی شد که باوجود سادگی ظاهری اش دربردارنده مضامین عمیق انسانی و فلسفی
است؛ نیازی به توضیح درباره کاراکتر اصلی این داستان و تلنگری که برای انسان امروز دارد نیست چراکه
توگوییباکاوهمیرعباسی،یکیازمترجمان«شازدهکوچولو»داشتهایم؛افزونبراین
بههمینبهانهگف 
مطلبی هم درباره پیامهای نهفته در این اثر از زبان پرویز شهدی ،دیگر مترجمی که نه تنها شازده کوچولو،
بلکه دیگر نوشتههای او را هم ترجمه کرده میخوانید.
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