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این کتاب شامل بخش هایی است از کتاب عروسی ها به ضمیمة تابستان1 که 
انتشارات گالیمار آن را در سال 1959 منتشر کرد.

1. Noces suivi de l’été 
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یادداشت ناشر

دانشجویی كه سال ها پیش از قیمت باالی كتاب به تنگ آمده بود و آرزوي 
هرگز  برنمي داشت،  سرش  از  دست  لحظه ای  شخصي  كتابخانة  داشتن 
فكرش را هم نمي كرد ایده اش بعدها به مجموعه اي ارزشمند تبدیل شود؛ 
مجموعه اي كه حاال پس از گذشت یك دهه و اندي تعداد عناوینش به 
عدد پانصد نزدیك شده است. آن دانشجوي بي پوِل عالقه مند به ادبیات 
ناامید نشد و شروع كرد به خریدن كتاب هاي جیبِي كم حجم و ارزان قیمت 
انتشارات گالیمار و چیدِن باریكه هاي سفیِد یك شكل و یك اندازه كنار هم. 
مجموعه اي  Folio 2€؛  نام  به  شد  مجموعه اي  پایه گذار  او  ترتیب  این  به 
متشكل از تک داستان، مجموعه داستان یا بخش هایي از شاهكارهای ادبي 
جهان با قیمتي اندك. هدف این مجموعه خالصه شده بود در قرار دادِن 
و  چندجلدی  رمان های  از  بخش هایی  یا  کوتاه  رمان های  یا  داستان ها 
گرانبها در دسترس همگان با این امید كه خواننده، پس از مطالعة قطعه  
پیدا  آثار نویسنده اشتیاق  انتخاب شده، براي خواندن دیگر  یا داستان هاي 
كند. اریك فیتوسی از كتابفروش های لیون ادعا كرده كه بارها پیش آمده 
خواننده اي پس از خرید یكي از كتاب هاي این مجموعه، بازگشته، تشكر 
این  نماند  ناگفته  است.  خریده  را  نظر  مورد  نویسندة  آثار  دیگر  و  كرده 
طرح مخالفاني نیز داشته كه مدعي بوده اند ممكن است كسي با خواندن 
بخش هاي انتخاب شده از یک رمان، دیگر سراغ اصل اثر نرود و مطالعة 
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تک داستان ها ممکن است میل خواندن مجموعه آثار نویسنده را در مخاطب 
از بین ببرد. پاسخ آن ها چیزی نبود جز: »خواندن ُگزیده ای از آثار به مراتب 

بهتر از نخواندن آن هاست.«
پر  ما  اوقات  امروز،  به رغم ضرباهنگ سریع زندگِي  از سوي دیگر، 
است از فراغت هاي كوتاه و فرصت هاي طالیي. اتاق انتظار پزشك و صف 
بانك و وقت هایي كه توي تاكسي و مترو مي گذرانیم، مي تواند وقف سرك 
كشیدن از پنجره اي كوچك به جهان عجیب شاهكارهای ادبي شود. نیز، 
بارها اتفاق افتاده كه تالش كرده ایم مطالعة یكي از این شاهكارها را آغاز 
كنیم اما به دلیل هیبت اثر، نداشتن زمان كافي یا همگام نشدن با حال  و 
هواي داستان از این كار بازمانده ایم. در این مواقع دسترسي به گزیده اي 
خوشخوان و مناسب مي تواند جرئت و شوق مطالعة آثاری را كه خواندنش 

كاري شاق به نظر مي رسید در ما برانگیزد.
 ،Folio 2€ گروه انتشاراتي ققنوس، پس از تجزیه و تحلیل اهداف مجموعة
تصمیم گرفت امكان کسب چنین تجربه ای را براي مخاطبان ایراني نیز فراهم 
كند. پس، انتشارات گالیمار را از تصمیم خود مطلع ساخت و چندوچوِن 
گرفتِن كپي رایِت آثار را جویا شد. ناشر فرانسوي عالقة بسیاری به انتشار 
این مجموعه در ایران نشان داد؛ اما از آن جا كه بعضی آثار به نویسندگان 
سال  پنجاه  از  بیش  بعضی شان  مرگ  زمان  از  و  دارند  تعلق  غیرفرانسوي 
گذشته، خود را تنها مسئول واگذاری حق نشِر نویسندگان معاصر فرانسوي 
معرفي كرد. نام مجموعه را نیز در انحصار خود دانست و اجازه نداد این 
با عنوان  را  این مجموعه  ناشر  بنابراین  منتشر شود.  نام  با همان  مجموعه 
پانوراما تقدیِم مخاطبان مي كند و تصمیم دارد جدا از گرفتِن اجازة انتشار آثار 
معاصر فرانسوي، كتاب هاي دیگري نیز به این مجموعه اضافه كند. هدف این 
مجموعه چیزي نیست جز همان جملة معروف: »خواندن گزیده ای از آثار 

به مراتب بهتر از نخواندن آن هاست.«
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دربارة نویسنده

شهر  در  سال 1913  در  ـ اسپانیایی تبار,  آلزاسی1 نویسندة  کامو،  آلبر 
موندووی2 در الجزایر به دنیا آمد. پدرش که کارگر مزرعه بود در 
جنگ جهانی اول در خط مقدم کشته شد. پس از مرگ پدر، او  به 
همراه مادرش که در خانه های مردم کارگری می کرد، ساکن الجزیره 
بورسیه  دریافت  به  موفق  بود،  بااستعداد  دانش آموزی  که  او,  شد. 
شد، مدرک کارشناسی خود را در رشتة فلسفه دریافت کرد و دورة 
کارشناسی ارشد را با ارائة پایان نامه ای با موضوع رابطة میان تمدن 
یونان و مسیحیت با مروری بر آثار و تفکر فلوطین3 و سنت آگوستین4 
به پایان رساند. اما به علت ضعف جسمانی و هراس از روزمرگی از 
تدریس اجتناب کرد و به روزنامه نگاری روی آورد. در سال 1943 به 
حزب کمونیست پیوست. اولین اثر او ــ رساله ای در نوِع خود غنی 

1. ایالتی قدیمی در شرق فرانسه. ــ م.
Mondovi .2: نام قدیمی شهِر دره آن )Dréan( واقع در شرق الجزایر، در سال هایی که این 

سرزمین از مستعمرات فرانسه بود. ــ م.
Plotin .3 : فیلسوف یونانی و بنیان گذار فلسفة نوافالطونی )205-270 م(. ــ م.

saint Augustin .4 : اگوستیِن قدیس، فیلسوف الجزایری )354-430 م(, و از تأثیرگذارترین 
اندیشمندان مسیحی در دوران باستان و اوایل قرون وسطی. ــ م.
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با عنوان پشت و رو1 ــ کتابی تجربی از جوانی بیست و دوساله بود: 
محلة بِلکور در الجزایر، خانه ای آشنا و »سکوِت ستایش برانگیز یک 
مادر و تالش یک مرد برای یافتن عدالت یا عشقی که این سکوت را 
تعدیل کند«. یک سال بعد، در سال 1938، آلبر کامو کتاب عروسی ها 
را منتشر کرد که در حقیقت تثبیت و تأیید نبوغ او در نویسندگی بود. 
جنگ زندگی او را زیر و رو کرد: پس از ممنوعیت انتشار روزنامة 
الجزیرة جمهوری خواه2 ــ که کامو در آن کار می کرد ــ به پاریس 
رفت. در آن جا به جبهة مقاومت فرانسه ملحق شد و با جمع آوری 
اطالعات و روزنامه نگارِی مخفیانه به همکاری با روزنامة زیرزمینِی 
نبرد3 پرداخت. در سال 1942 رمان بیگانه منتشر شد؛ رمانی که عنوان 
اثر پوچ به آن اطالق شد و کامو در مقالة افسانة سیزیف به تبیین 
و تفهیم معنای این عنوان پرداخت. این متون در حقیقت نخستین 
را  نقدها و سوءتفاهم ها  نخستین  که  بودند  کامو  آلبر  موفقیت های 
نیز برای او در پی داشتند. سپس عضوی از هیئت ارزیابی آثار در 
انتشارات گالیمار و پس از آزادی فرانسه سردبیر روزنامة نبرد شد. از 
ـ نظیر استعمار  آن زمان به بعد پیوسته در برابر موضوعات مهم روزـ 
ـ اعالم موضع می کرد. در سال 1947 رمان طاعون منتشر  و بمب اتمـ 
شد؛ داستان عجیب مقابلة مردم یک شهر با یک اپیدمی, که برای کامو 
موفقیتی چشمگیر به همراه آورد و موجب شد او روزنامه نگاری را 
به طور کامل رها و زندگی خود را وقف ادبیات کند. کامو رمان های 
تبعید و سلطنت ــ  نظیر  تردید ــ  از  پر  متعدد، داستان های کوتاهِ 
و  مباحثات  عصیانگر  رسالة  نوشت.  زیادی  مقاالت  و  نمایشنامه 
مشاجرات زیادی میان آلبر کامو و نویسندگانی نظیر سارتر و برتون 

1. L’envers et L’endroit  2. L’Alger républicain
Combat .3 : روزنامه ای زیرزمینی که طی سال های جنگ جهانی دوم در فرانسه منتشر 

می شد. ــ م.
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ـ رمانی که  به وجود آورد. پیش از انتشار رمان سقوط در سال 1956ـ 
ـ کامو, با اقتباس از آثار نویسندگان  شامل اعترافات یک وکیل استـ 
خارجی مثل فاکنر، بوتزاتی, کالِدرون و داستایفسکی, به خلق آثاری 
پرداخت. او در سال 1957 برندة نوبل ادبیات شد و شروع کرد به 
نوشتن رمانی تازه با عنوان مرِد اول؛1 رمانی که با مرگ کامو در یک 

حادثة تصادف اتومبیل, در 4 ژانویة 1960، ناتمام ماند.
آلبر کامو، نویسندة بزرِگ قرن بیستم، خالق آثاری است که تمامًا 
بی معنایی،  مفهوم  از  گذر  با  که,  آثاری  انسان اند.  وضعیت  بیانگر 
در عصیان به سرانجام می رسند، در آن ها شور و اشتیاِق یک زادة 
سراسر  انسان گرایِی  نوعی  به  را  خود  جای  مدیترانه ای  سرزمین 
اضطراب می دهد, و شیوة نگارشِی سخت و قاطع جایگزین تغزل 

متون نخستین می شود.

1. Le premier homme





اما تو برای روزی روشن و شفاف به جهان پا گذاشته ای ...1
              هولدرلین

ـ نمایشنامة مرگ امپدوکلس، اثر فریدریش هولدرلین، شاعر و فیلسوف  1. سطری از شعر 
آلمانی )1770-1843(. ــ م.





این متن در سال 1939 نوشته شده است. خواننده برای قضاوت 
امروز  شهر  این  بفهمد  تا  بیاورد  خاطر  به  را  وهران1  باید  بهتر 
می توانست چگونه جایی باشد. در حقیقت, موج اعتراضات پرشوِر 
برآمده از این شهر زیبا به من این اطمینان خاطر را می دهد که 
وهران می توانست )یا خواهد توانست( نواقص و کاستی هایش را 
از بین ببرد. اما در عوض همة زیبایی های وصف شده در این متن 
با دقت فراوان حفظ و نگهداری شده اند. وهران, این شهِر شادمان 
و واقعیت گرا, امروز دیگر به نویسندگان نیازی ندارد: حاال او در 

انتظار گردشگران است.
)1953(

L’Oran .1 : دومین شهر بزرگ الجزایر که در شمال غرب این کشور واقع شده و مرکز 
استان وهران است. ــ م.
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مینوتور1 یا توقفگاِه َوهران
برای پی یر گالیندو2

دیگر کویری در کار نیست. دیگر جزیره ای وجود ندارد. با این حال, نیاز 
به آن ها کماکان احساس می شود: برای فهم بهتر جهان باید گاهی کنار 
کشید، برای خدمت کردن به مردم باید گاهی از آن ها دور شد. اما کجا 
می توان انزوایی را یافت که برای به دست آوردِن توان و نیرو ضروری 
است؟ کجاست مجال تنفسی عمیق و طوالنی که با آن روح و ذهن 
تمرکز خود را بازمی یابد و شهامت انسان سنجیده می شود؟ شهرهای 
بزرگ هنوز باقی مانده اند. فقط باید شرایط الزم را در آن ها فراهم کرد.

شهرهایی که در اروپا می شود به سراغشان رفت مملو از همهمه  
به گذشته اند. گوشی که تجربه و مهارت کافی  متعلق  و صداهای 
هم  را  روح  یک  تپش های  یا  بال  می تواند صدای  دارد  شنیدن  در 
بشنود. در این شهرها می شود چرخِش قرون, انقالب ها و پیروزی ها 

1. در افسانه های یونان باستان, مینوتور یا مینوتاوروس موجودی است با سر گاو و بدن 
انسان. ــ م.

Pierre Galindo .2 : از دوستان کامو و از اعضای خانوادة کریستین گالیندو، همسر دوم 
آلبر کامو. شخصیت پی یر گالیندو الهام بخش کامو در رمان بیگانه بوده است. ــ م.
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در  یاد می آوری جهاِن غرب  به  که  آن هاست  را احساس کرد. در 
خروش و غوغا شکل گرفته و همین امر موجب می شود که هرگز 

سکوت کافی در غرب برقرار نشود.
پاریس گاهی می تواند کنج خلوتی باشد برای روح, اما در بعضی 
پرالشز  باالی گورستان  از  بادی سرکش و عصیانگر  ساعات روز، 
از پرچم ها و شکوه و عظمتی  ُپر می کند  این خلوت را  می وزد و 
شکست خورده. چند شهِر اسپانیا، و شهرهای فلورانس و پراگ نیز 
چنین اند. سالزبورگ بدون موتسارت شهر آرامی می بود. اما گهگاه 
صدای فریاد پرغرور دون ژوان, که در حال فرورفتن در اعماق دوزخ 
است، اندام رود زالتساخ1 را درمی نوردد. وَین بی صداتر و آرام تر به 
نظر می رسد, او در میان باقی شهرها به دختری جوان می ماند. بیش از 
سه قرن از عمر سنگفرش هایش نمی گذرد و در جوانِی این سنگ ها 
از غم خبری نیست. اما وین در چهارراه تاریخ است. گرداگردش 
طنین تصادم امپراتوری های متعدد به گوش می رسد. بعضی از شب ها 
که آسمان پوشیده از خون است، انگار اسب های سنگِی دیوارهای 
عمارت های خیابان رینگ2 به پرواز درمی آیند. در این لحظات زودگذر 
که در آن ها همه چیز روایتگر قدرت و تاریخ است، در پِس هیاهوی 
هجوم دستة سواره نظام لهستانی، می شود صدای غوغای فروپاشی 
سلطنت عثمانی را به وضوح شنید. و همین ها موجب می شود این 

شهر هم آن قدرها که باید آرام و بی صدا نماند.
قطعًا در جستجوی همین تنهایِی پرازدحام است که به شهرهای 
اروپا می آییم. دست کم برای مردمی که می دانند قرار است چه کار کنند 
این طور است. مردم در این شهرها می توانند همراه و هم صحبت خود 

Salzach .1 : رودی که از کشورهای آلمان و اتریش می گذرد. ــ م.
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