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 مقدمۀ مترجم

نویس، مقاله نویسنده،او  متولد شد. پراگیهودی در  ۀخانوادیک در  9899 در سال ایوان کلیما 
 ملا عکشور چک  ،یک پسربچه بودکه زمانی  9896در سال  .است نگارنویس و روزنامهنامهنمایش
اجباری  ی اردوگاه کارراه اشخانوادههمراه آلمان نازی شد. در جریان جنگ جهانی دوم بهتسلیم 

در  در برد.جان سالم به در این اردوگاه کشته شدند، اشخانوادهاکثر اعضای  و با آنکهتات شد شانزیترِ 
عنوان کمونیستی قرار گرفت و ایوان کلیما بهدیکتاتوری چکسلواکی تحت حکومت  9846سال 

سال ممنوع  بیستمدت بهار آثارش انتش مد وآجوان خیلی زود در صف منتقدان حکومت در  اینویسنده
کرد. او یکی از اعضای گروه دستی منتشر می هاینسخهصورت نوشت و آثارش را بهمی چنانهمما . اشد

نماد  . این گروهاشکورتسکی بود ل، میلن کوندرا و یوزفوها اسلوو ؛شامل روشنفکرنویسندگان 
ترین یاری از منتقدان او را پس از میلن کوندرا مهمبسبود.  حاکم دیکتاتوریبرابر نظام  مقاومت چک در

 ۀصدهزار نسخاز این نویسنده  ،9868حکومت کمونیستی در سال  فروپاشیبا دانند. نویسندۀ چک می
، خیانت، او دارای مضامین آزادی، صداقت، عشق هاینوشتهفروش رفت.  به «هعشق و زبال» مانر

آزادی پس از دوران در فضای مخرب اخلقی  کمونیستی و نیز حکومت هایدروغسیاست و  ها،ناامیدی
 کمونیسم است. 

زیادی  هایکتابو  هانامهنمایشاو  خوان ایران معرفی شد.بسیار دیر به جامعۀ کتاب ایوان کلیما
 آثار او به فارسی ه ازترجم نخستیناشاره کرد که « روح پراگ»توان به می هاآنمیان از  .نوشته است

در نیز  «نه فرشته و نه قدیس»و جدیدترین اثرش  «در انتظار تاریکی، در انتظار روشنایی»ترجمۀ  است.
 .اندمنتشر شدهایران 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -و از جمله راوی - های این کتاباز شخصیت کدامهیچ
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. بنابراین از حیاط بمانمآنجا منتظر قرار شد  .فت به رختکن برومبه من گبود در دفتر  که نیز

 طورهمینآور بود و روح و ملل. دفتر بیرختکن :بودشده سمت دری رفتم که روی آن نوشته به
سنگ، چند فرغان و چندین سطل زباله روی هم ردهآجر و خ  پارهاز  تّلی از آن ایگوشه در .حیاط

روی  .آمد آورترمللنظرم حتی  در رختکنل و سبزه خبری نبود. مرد مسئول تلنبار شده بود و از گ
 کیف چرمی کوچکم را محکمو نشستم  ،آور را دیدحیاط ملل شدمی کنار پنجره که از آن صندلی

یادداشت  هشیرین کوچک، یک کتاب و یک دفترچ ۀکیفی که در آن سه کلوچ .مگرفتدر دست 
را در  نوشتمکتابی که داشتم میمربوط به  اتفاِق هر عجله باتم که عادت داشای دفترچه .بود
  نوشتم.دربارۀ کافکا می ایمقاله. اخیراا داشتم کنمیادداشت آن 

یاد به بلند با موهای جوگندمی که مرا قددو مرد دیگر هم در رختکن نشسته بودند. یکی 
مردی کوتاه و  ،دومی .وده بعمل کرد را املوزهپیش  هاسالانداخت که میمتخصصی  پزشک

قوزک  تازحمت که به ،شد تخمین زد و شلواری چروک و کثیفاش را نمیکه سنبود  چهارشانه
پانچه ت نافرمجیب بود که بیشتر شبیه جلد  چندین ش. روی شلواربه پا داشت ،رسیدپایش می

کله با یک جفت چشم از زیر لبۀ  .بودلنگری طلیی و براق اش کله کاپیتانیروی بود تا جیب. 
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یا بهتر است بگویم  هاچشمکرد. آن می نگاهعمق مرا با کنجکاوی ساحلی کم هایآببه رنگ 
و از من خواست شد  بودنم واردآمدند. متوجه تازهنظرم آشنا می جورهایی بهکوتاه یک هاینگاه

 می دستش را کنار دستم دادم، و وقتآنجارا  اشخواستهرا روی میز بگذارم.  امشناساییکارت 
 سیاه از آستینش بیرون آمد. چنگکیک  ،جای دست راستبهگذاشت متوجه شدم که 

 لی با تیک عصبی در صورتشپِ رسیدند. جوان قوزی ِخ  راه کم ازکم امتازههمکاران رفتگرها، 
 درونرا سروته کرد. از  هاآننشست و یک جفت چکمۀ بلند کثیف از کمد بیرون آورد و  مکنار

ناگهان به زبانی  .بودن کشیآب لولهاحتمال زیاد که به بیرون ریختمقداری آب  هاچکمهیکی از 
 همۀ ما.  سرِ زدن دادشروع کرد به  ،نفهمیدمهم را  اشکلمهکه یک 

احتمال . بهرو بیاورمۀ این شغل ناخوشایند به تجرب که چیز مرا واداشتمطمئن نیستم چه
. آدم هرازگاهی کردخواهم پیدا از دنیا دست  جدید نگرشیبه ار این کبا کردم میزیاد فکر 

 خواهد شد.  منجمد ذهنش ،نگاه نکند نو ایزاویهدنیا و مردم از اگر به کند احساس می
 .به ذهنم آمد پیش، ناگهان صحنۀ پانزده سال اتفاق بعدی بودمدر همان حال که منتظر 

یک مهمانی  مانه برگردم و رئیس دانشکده به افتخاربه خ ریکااماز زودی بهقرار بود  زمانی که
ای شکاری به سبک کلبه ایخانهر از اسب بود و الک اصطبلی پ  م وثروتمند  یشام داد. او ریاضیدان

مهمانی شام آن خواستم به بودم و واقعاا نمی کرده شملقاتبار فقط یک از اینپیش داشت. 
وقتی  ،بشناسمرا دقیقاا  همهتوانستم طور میهچ زماندر آن د. نکنمرا افسرده میها غریبه .بروم

 بودم؟مشغول تدریس در دانشگاه  بهبود که  فقط شش ماه
همۀ ، درست مثل رفتار کردندرو و خندان خوش و برخوردخوش من در مهمانی همه با 

مرا بر آن  چیزکه چه خواستندتوضیح متفاوتی از من کنجکاوی با میزان  هرکدامو  هاامریکایی
به کشوری فقیر و بدون آزادی،  .و به خانه برگردم کنمرا ترک  هاآنداشت تا کشور آزاد و مرفه 

م. سعی کردم مثل خودشان دشاحتماالا دستگیر و یا به سیبری تبعید میدر آن جایی که 
، بگویمنوعی رسالت و پرستی، میهنجور از یکشان برای به ذهنم رسیدول ا برخورد باشم.خوش

 شناسند. حتی اگر مجبورمرا می آنجا مردِم گفتم که  .رسیدبه ذهنم تری کنندهتا آنکه توضیح قانع
کسی همان  و ،خواهم بود که هستمکسی  همان هاآنبرای  .زباله جمع کنم هاخیاباندر  شوم

 کهرحالید .گرفتن هرچیز دیگربه بهای نادیدهآن هم یک نویسنده، یعنی  ؛خواستم باشممی که
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، همیشه یکی از آن بروم خواستدلم  هرجا توانم با ماشین فورد کوچکممی با آنکهینجا ا در
 غرورآمیزمهای حرف هااین. استبزرگ دلش برای او سوخته  یمهاجرانی خواهم بود که کشور

داشتم، می دوست ش رامردم همان جایی کهخواستم به خانه برگردم، به می در واقع .بودند
 . و آن را بشنومحرف بزنم ام به زبان مادریراحتی و روانی توانستم بهایی که میج

 هاخیابانکه  هستم، برای اکثریت مردم صرفاا کسی هستمکه اگر یک رفتگر  دانممی اکنون
 د. وشندیده وجه هیچ، کسی که بهندکرا جارو می

و  داشتسوخته آفتاب پوستی با دلنشین یاچهره لحظه زنی در رختکن ظاهر شد. همیندر 
که از او ه دیده بودم. بود که در بازار سانتافِ  یپوستسرخپیرزنان صورت  شبیه هایشکچرووچین

و معلوم  نگاهی به من انداخت کمدشاز باالی ام شد، یمایۀ شادماننیز  و نمودمیتر همه مسن
 اشدوشیاز کیف رو هه بود کنشستن هنوز . خانم ونوساستونوس  اشیمسیحشد که اسم 

 .ممتوجه لرزش دستش شدکند روشن وقتی خواست سیگار را پاکتی سیگار استارت بیرون آورد و 
. صدایش لعنت فرستادو ونوس به آن  خاموش شدکبریت  ،از آنکه سیگار روشن شود پیش
 بهترینکه زنان نقش اول  ، ظاهریآمدمیخیلی به ظاهرش  لحن آنو  بودخشن و  بم، انهمست

  درس بگیرند. آنتوانستند از که اغلب باید نقش زنان معمولی را بازی کنند، می ،ترهاائت
قد با کوتاه و پلِخ  یمعمولی وارد شدند. مرد خیلی هایقیافهه با سپس چند مرد سالخورد

سرد و  مثل همان مرِد او هم . کرد کارش هایلباستعویض در کناری شروع به  زیرک ایقیافه
  .آوردمایل به زرد بیرون  ایقهوهکار ند لباسچار من، کمد خودش را داشت. از کمدش کن روِح بی

که آن خواند را  گروهیوارد شد و اسامی  ،دیده بودمدر دفتر او را زنی که رأس ساعت شش 
کسانی را خواند که  در نظر گرفته شده بودند. ابتدا اسامیمشخص  ایهکردن ناحیجاروروز برای 

کردن ای را خواند که کارشان خالینفرهاسامی تیم سه بود، سپس یم ترافیکئعل کارشان نصب
، یک برگ به تن داشت کارلباس که مرد چاقآن آشغال عمومی بود. و در انتها به  هایسطل

و  چیشت: زولووا، پینز، رادا، اعلم کردشده مشخص بقیه را برای گروه کارِی اسامی کاغذ داد و 
آن را گرفتم، . به من داد رفتگرهانارنجی مخصوص  ۀجلیق زمان یکو هم .نمسرانجام اسم 

را باز  شدر انتخاب کردم. را اتاق بود کنجترین به نزدیککه  میز را دور زدم و کمدی سرعتبه
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 امدفترچه، کتاب و هاکیکاوراق شناسایی،  .9تی دین بوی ،کردم، روی آن با گچ نوشته شده بود
 کمد را دوباره بستم.  چپاندم و درِ  هایمجیب، همه را در برداشتمام دستیکیفدرون را از 

رسیده بودند و دو از راه زباله با سروصدا  هایکامیونرفتیم،  آورسمت محوطۀ مللهمگی به
وداغان درب آشغال هایسطل، علئم ترافیکی و هادستی، چرخهاکاردکجاروها،  ،هابیلمرد جوان 
توانستم می بع از شش صبح گذشته بود، و منانداختند. فقط یک رمی کامیونرا داخل 

 کرد احساس کنم.که در برابرم دهان باز میرا  روزیآور خفقانگسترۀ 
بلند  هایگامعنوان سرپرست ما انتخاب شده بود، با به و به تن داشت کارلباس ی کهمرد

از جمله تنها زن رفتگر، سپس  ؛بیرون رفتندار نفر رفتگر، چه ایعده بیناز . رفتبزرگ ر سمت دبه
، و سپس بود دوششستی روی پ  بزرگ  هایکیفشبیه  یکیفکه پریدۀ دخترانه جوانکی با چهرۀ رنگ

هم  کاپیتانیکله مرِد  .انداختمی گوش و حلق و بینی متخصص پزشکیک  مردی که مرا به یاد
 ،این. با وجود بودندرایم بیگانه ر بود انجام دهم، بمثل کاری که قراهم  هاآن. رفت هاآندنبال 

 گانکنندکه بیشتر مناسب همراهی با تشییع هاییگامکردند، و با  هاآنهمان کاری را کردم که 
کارهای نارنجی از شده و با لباسحساب هایگامبا ما . راه افتادم ،سپاری بودمراسم خاکدر 

همین نداشتیم، ما  ایعجله، اما ما شتافتندمی شانسوی کاربه هاآدمبور کردیم؛ ناسل عخیابان 
  کار بودیم. سرِ هم االن 

 هگونسشتابی وسوابیشتر عمرم را در من  .حالت ذهنی همیشگی من نبود نداشتنعجله این
از وقتی بچه  که اگر بخواهم نویسندۀ خوبی بشوم چه باید بکنم.شتاب برای اینبودم، گذرانده 

نظرم یک حرفۀ سطح باال بود.  نویسندگی به هامدتتا واست نویسنده شوم و خبودم دلم می
و  نادرپاک و  اندازۀ یک قدیس  خردمند، به اندازۀ یک پیامبر  معتقد بودم یک نویسنده باید به

دارد، نوجود  ایبرگزیده ِحَرفدانم که چاالک و نترس باشد. گرچه اکنون می اندازۀ یک بندباز  به
 استثنایی،دارای شخصیتی  نظیر،بی ،عاقلنه، معصومانه نفر یک نظرِ  بهآنچه ست ممکن او 

 هبه فایدخالی از  ، ونگیِخ عجیب، دیوانگی،  ،دیگرفردی نظر  درهمان  ،بیایدنترس و چاالک 
گاآن ایدۀ کهنه ، خود برخلف میلاما  .نظر آید گاه و ناخودآ و است سر برآورده  همدر خودآ

پرسند وقتی از من می .معرفی کنم «نویسنده»واهمه دارم خود را  دلیل همینبه احتماالا 
 

9  .Bui dinh Thi:  اسمی ویتنامی. 


