
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُکنراد  جوزف 
که برای اولین بار پا بر سرزمین انگلستان گذاشت بیش از  8181در 

صحبِت زبانی نبود که در طالعش آمده بود روزگاری چند کلمه قادر به 
شود. او که همواره سایۀ تبعید و غربت باعث شهرت عالمگیرش می

اش به پس سر داشت با سبک مطنطن، مغلق، را در کنار هویت تازه
کنایی و فاخر خود آثاری را به ادبیات جهان معرفی کرد که همواره در 

 د.انفهرست آثار جاودان ادبی بوده

ها این روز در سرزمینی که 8188االصل بود، زادۀ کنراد لهستانی
او که شاید بیش از خشکی بر دریا سیر کرد و  .بخشی از اوکراین است

از دریا نوشت کاتب تراژدی تنهایی دریا بود. دریا اگرچه بخش اصلی 
تنها و  ِن ها است. انساۀ پرگار این داستانهاست، انسان نقطروایت

خورده که در شرایط دشوار، اسیر تنهایی و عزلِت جنگل گاه شکست
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های شود. داستانو دریا است و ارزش او در شرایط سخت عیان می
شود و به ست که در دل شب و کنار آتشی گفته میهایی ااو داستان

گویی. او راقم رسد، همان تصویر جهانشمول داستانها میگوش
هایی های دور است؛ سرزمینرویدادهای سرزمین سطور پیچیده از

از آنجا چیز هیچ (در همین داستاِن پیش رو)که به توصیف او 
خاطره و حسرت و امید به ماند و بیفروافتادن شب در امان نمی

بش نویسنده شد که جنهنگامی به کنراددهند. حیات ادامه می
سندۀ نثرهای شاعرانه خود را نویاو  و هنری امپرسیونیسم در اوج بود

دل و  لرد جیمدر بسیاری از خطوط همچون فرازهایی از . معرفی کرد
... نوشت که گویی شعری در چنان از آدمی و دریا و طبیعت و تاریکی

که کلماتش به اقتضای امور کنار هم چیده  گشوده استبرابر آدمی 
باشکوه کشید تا  ای از کلماتحوادث پرده تریِن آلوداند. او بر غمشده

  در هم تنیده شوند.  اتکنایهای زندگی با تناقضوصف 

پدرش مترجم آثار شکسپیر، دیکنز و هوگو بود و یک چهرۀ سیاسی، 
گرایانۀ ضد استعمار لهستان به دست های ملیملی و فعال در جنبش

به ولوگدا در شمال روسیه تبعید  به مجازاتاش را او و خانوادهروسیه. 
ذهن  ررا ب انکردند و گویی تبعید، بیگانگی و غربت تا آخر عمر نشانش

همچون داستان های او وفاداری و خیانت . مضمون روایتنداو نهاد
ب ، تبعید و عزلت، وظیفه و آزادی، سیاست، انقالکارین: یک خاطره

سرگردانی  رویدادهای کودکی وکه با  طلب استهای جاهو فساد انسان
هایش اصول اخالقی و ارتباط نیست. در داستانبر زمین و دریاها بی
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کند در لحظات بحران و زندگی میها آنای که انسان بر پایۀ مدنی
های او در دام . شخصیتدنگیرمیدشواری در معرض آزمایش قرار 

نویس رمان های او همچون دنیایمشکالت گرفتارند و فضای داستان
اما او برعکس  .توماس هاردی تیره و بدبینانه استعصر خود هم

تر و پر از ظرافت در کنار های زیباشناسانههاردی این بدبینی را با شیوه
دهد. این بدبینی چنان در استخوان او رسوخ نثر شاعرانه نمایش می

اصول  کرده که در نظر او در دل هر ایدئالیسمی نطفۀ فساد نهفته است و
د. اگر بتوان نخورها در برابر یورش شر همواره شکست میمطلق آدم

گذارند، میویسنده بر آثار او ردی بر جای هوای زندگی نوانگاشت که حال
کنراد  های روانِی ناخوشی لی، بیماری مزمن جسمانی وهای ماتنگدستی

 .مؤثرنداو آثار  و تیرگی سیاهیساخت در 

را چاپ کرد؛ ماجرای  حماقت آلمایررمان اول خود به نام  8818در 
ستایش تاجری هلندی که کنراد با او در بورنئو آشنا شده بود. اولین اثر او 

برانگیخت و  بزرگان ادبیات هچون اچ. جی. ولز و هنری جیمز را
گونه بود که با بسیاری از نویسندگان نامدار آشنا شد و حتی با این

 رمانس( و 8898) وارثاناشخاصی چون فورد مداکس فورد در دو رمان 
را که محل رویداد  مطرود جزایر 8181( همکاری کرد. در 8891)

داستان همچنان بورنئو بود منتشر کرد. در همان سال با جسی جورج 
سیاِه کاکادو فرزند بود. طی دو سال پس از آن ازدواج کرد و حاصل آن 

برد تا تأثیرات منفی یک که از رئالیسم شاعرانه بهره می کشتی نارسیس
را منتشر کرد.  های آشوبقصهمرد بر خدمۀ کشتی را توصیف کند و 
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خود  ۀبه قدرت خالقاگرچه او با مشکالت مالی در جدال بود و از تردید 
که پس ی یهاروایت ؛نوشت پر از نبوغ هنری هاییکتاب در رنج بسیار،

 هانبرد بین آدمبودند در باب عمیق  یکنکاش هاآدم ماجراجوییقصۀ 
 . شانهای درونیو کشمکش

نگلیسی نوشت و نه به زبان هایش را به ااو داستانچرا اینکه  رۀبادر 
طرز فته است. اینکه او انگلیسی را بهها ریا فرانسه بحث مادری

اما . . نوشت و..بود به فرانسه میبهتر مینوشته و شاید می عجیبی
اند واقعیتی است که از چشمان نادیده انگاشتهشاید آنچه منتقدین 

دور نماند؛ اینکه سنت  فرهنگ و امپریالیسمتیزبین ادوارد سعید در 
رمان وامدار تاریخ و ماشین عظیم امپریالیسم است و از آنجا که 

تر و نویسی قویتر بوده، سنت رمانگری بس بزرگانگلستان استعمار
اش را بر دارتری داشته است. شاید کنراد نیز که اکثر جوانیریشه

های انگلیسی به دل دریا زده بود خود را فرزند سنت رویدادها و کشتی
دید و از این رو در همین بستر و اتفاقات استعماری انگلستان می

 یآنکه به زبان جایبهاو ش پرداخت. هایگفتمان به نگارش داستان
را در آن  یکه زندگ نوشت یکه به آن مسلط بود به زبان دیگوسخن 

انگلیسی زبان »اش نوشت که در گزارشات شخصیو  تجربه کرده بود
احساسات، زبان  تریِن من بود، زبان آیندۀ من و عمیق رازآلودانتخاب 

هایی که اوقات رنج و اوقات فراغت، زبان ساعات تنهایی، کتاب
ه ذهن پروردم، زبان احساسات بخواندم و افکاری که در سر میمی

  .«خطور کرده و زبان رؤیاهایم


