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طاهر بن جلّون

) به و�ژه از انزواى نـو�سنده در١٩٩٢ نوامــبـر ٣ رمــان نو�س مــعـروف آمــر�كا�ى, در مــصــاحـبــه اى با لومــوند ()١(فــ�ل�پ روث 
جـامـعـهء آمــر�كا سـخن رانده مى گـو�د: «بـسـ�ـار دشـوار است كـسى را پ�ــدا كن�ـد كـه بتـوان سـاعــتى با او در بارهء �ك كـتـاب به گــفـتگو�ى
هدفمنـد نشست. من منى دامن كه آ�ا ا�ـن امر در همهء دن�ـا صدق مى كند �ا نه; ولى در مـورد همه جـاى آمر�كا - حتى نـ�و�ورك - وضع

) به او چن�ن پاسخ م�دهد: «اما نو�سندهء جهان سوم احساس منى كند كه تنها و منزوى ست».٢چن�ن است». طاهر بن جلون (

مـا�ل ام بـه فـ�ل�پ روث كــه خـود را �كى از آخــر�ن رمـان نو�ســان ا�ن عـصـر, دسـت كم در آمـر�كا, مى دانـد بگو�م چه شـور انـگ�ـز
است كـه آدم نو�سنده اى باشـد مـتـعلق به كـشـورى از به اصطالح جـهـان سـوم. او نه فـقط مـورد احـتـرام است, بلكه نوشـتـه ها�ش را مى
خوانند و ب�شتر خواستار مى شـوند, نقد مى كنند, حتل�ل و موشكافى مى كنند, مى پذ�رند �ا رد مى كنند, بر سر و چشم مى نهند �ا ز�ر
پا لگـدمـال مـى كنند. با نو�ـسنده غــالبــاً به نحــوى ا�ده آلى و افــســانه اى برخــورد مى شــود, امــا افــسـانه اى كــه در واقــعــ�ت ر�شــه دارد.
نو�سنده حـتى اگـر خـود نخواهـد, او را همچـون �ك سـخنگو تلقى مى كـنند, �عنى كـسى كـه حرف كـسـانى را ب�ـان مى كند كـه منى توانند
حرف خـود را بزنند. وى كسـى ست كه قصـه ها�ى را حكا�ت مى كند, ابداع مى منا�د �ـا آن ها را از گنج�نهء عظ�م فـرهنگ توده ها مى
گـ�رد و به آ��ن د�گرى شكل مى بـخشـد. نو�سنده با�د نه تنهـا آفر�نندهء اثر بلكه �ك وكـ�ل مـدافع, �ك مددكـار اجتـماعى, �ك فـر�ادرس, �ك

سرگرم كننده, �ك معلم, �ك رازدار و �ك معترض حرفه اى باشد.
 در اوپساال (سوئد) برپا شده١٩٦٧ فور�هء ٨) بزرگ تر�ن نو�سندهء كشورهاى مغرب عربى در سم�نارى كه در ٣كاتب �اس�ن (

بود, مـوضـوع جـالبى را به مـ�ـان كشـ�ـد و گـفت: «شـمـا به ا�ن كـشـور (اجلزا�ر) مـى رو�د. مردى تـوى كوچه آسـتـ�نتـان را مى گـ�ـرد و مى
گو�د: «تو گفتى نو�سنده هستى, �عنى آنچـه من فكر مى كنم تو ب�ان مى كنى. خوب, پس گوش كن ...». ا�ن است نقش نو�سنده به طور
سـاده و مــسـتـقــ�م. نو�سنده با�ـد گـوش شنوا داشـتــه باشـد در خــدمت �ك آرمـان �ا �ك جــامـعـه. از نو�ـسنده انتظار مى رود كــه در زندگى
مـتعـهد باشـد و در برابر مسـائل, چه ماوراء طبـ�عى باشـد و چه از امور سـ�اسـىِ پ�ش پا افتـاده, موضع بگ�ـرد. هر كسى او را فـردى مى

داند دست اندر كار, �عنى مسؤول.
 كـاتب �ـاسـ�ن چن�ن خــاطر نشـان ســاخت: «در كـشـور مــا هنوز رابطهء روشنـفكر و مـردم قطع نـشـده است.١٩٦٠در سـال هاى 

خطر ا�نجا سـت كه ال�ه اى (كاسـتى) از روشنفكران, از قلم به دستـانِ صاحب امتـ�از و انگلى تشك�ل شـود كه خود را از مـردم جدا مى
كنند و خو�ش را به ناتوانى و ب�هودگى محكوم مى سازند». در اروپا ن�ز نو�سنـده گوشى شنوا دارد ولى ب�شتر نسبت به خودش تا مردم.
ا�ن طبـ�ـعى ست. آخر, تـقاضـا كـه در هردو جـا �كسان ن�ـست. ضـرورتِ گـواهى دادن و ن�ـز «درمان كـردن» آن اندازه كـه در جـهان سـوم

فور�ت دارد در اروپا مشهود ن�ست.
نو�سنـدگـان بارها و بارها مــحـدود�ت هاى ادب�ــات را خـاطر نشــان كـرده و گـفــتـه اند كــه مـثـالً �ك كــتـاب براى كــودكى كـه دارد از
گـرسنگى مى مـ�ـرد منى تواند چندان كـارى اجنـام دهد و �ا ا�نـكه �ك شـعر �ـا رمان منـى تواند رژ�م د�كتـاتورى را در كـشـورى براندازد �ا
اوضاع اقتصـادىِ آن را تغ��ر دهد, با وجود ا�ن, خوانندگـان در ا�ن حرف ها چ�زى جز فرار از مسـؤول�ت منى ب�نند. رمان نو�س وقتى
به ا�ن خودآگـاهى مى رسد, به خود اجازه منى دهد كـه به هواى دل خو�ش قلم بزند, بلكه ناگـز�ر است آن خواست ها و انتظارات را در
نظر بگ�ـرد. او مى دانـد كه از او تـوقع مـعـ�نى دارند و با�د حـسـاب آن ها را پس بدهد. هرچـه ب�ـشـتـر دوستـش داشـته بـاشند نسـبت به او

سختگ�رتر اند. پس آزادى او تا حدى محدود مى شود.
باز هم از كــاتب �اسـ�ن بـگو��م كـه بهــتـر از هركس د�ـگرى در ا�ن باره گـواهى خــود را براى مـا بازگــو مى كند. وى در لومــوند به

 در بارهء رابطه اش بـا همـوطنـان «تبـعــ�ـدى و بـى سـواد» خــو�ش مى گــو�د: «آن ها نامــه ها�ى را كــه طى هفـتــه١٩٧٠ نوامــبـر ٢٠تار�خ 
در�افت مى كردند پ�ش من مى آوردند. من آن ها را برا�شان مى خواندم و همان طور كه برا�م د�كته مى كردند جوابشان را مى نوشتم.

).٤ا�ن كار برا�م شورانگ�ز بود. من شده بودم رازدار آن ها, عقل منفصل آن ها و منشى آنان در سلول زندانشان» (



ف�ل�پ روث مى گو�د: «از ا�ن به بعد كـسى كه كتاب مى خواند منزوى ست». در پاسخ با�د گفت: بر عكس, در مـغرب عربى كسى
كـه كـتاب مى خـواند منى تواند مـنزوى باشد. �ـك كتـاب حـتى به قطع جـ�ـبى را حد اقـل ده نفر مى خـوانند. كـتـاب دست به دست مى گـردد
آنهم نه در مـحافلى كـه دستـرسى به پول دارند. جوانان دب�ـرستـانى و دانشجـو�ان ب�ش از هركس د�گر كتـاب مى خوانـند. آن ها كه مـرفه
اند - مثل كـادرها, صاحـبان مشـاغل آزاد, س�اسـتمـداران - تقر�باً اهل مطالعـه ن�سـتند و هم�شـه هم�ن ها هسـتند كه به افـزا�ش بهاى

 فـرانك قـ�ـمت دارد براى �ك فـرد مـراكشـى با توجـه به پا��ن افـتـادن نرخ برابرىِ پول١٠٠ِكـتـاب اعتـراض مى كننـد. رمانى كـه در فـرانسـه 
مـحلـى و مـخـارج حـمـل و نقل, تقـر�بــاً دو برابر متام مى شـود. جــوانان مـحل براى خــر�د كـتـاب, پـولشـان را روى هم مى ر�زنـد. من خـود

شاهد بوده ام كه در منا�شگاه هاى كتاب, گاه كتامب را به نام دو �ا سه دانشجو به �ادگار امضا كرده ام.
به ا�ن ترت�ب, مـسأله اى كـه جوانان مـغـربى با آن روبروى اند ا�ن است كه عطشِ خـواندن, عطش دسـت�ـابى به فرهنگ دارند. امـا

) گفتگو مى كرد�م. او٥كتاب, د�سك �ا منا�شگاه از دسترس آنان دور است. �ادم هست كه در بارهء هم�ن موضوع, زمانى با ژان ژنه (
مى گـفـت كـسى كـه وز�ـر فـرهنگ است وظ�ــفـه دارد براى ا�ن جــوانان مـســافـرت ها�ى ترت�ـب دهد تا بتـواننـد تابلوهاى وان گــوگ, گـو�ا و
مـات�س �ا مـجـسـمـه هاى جـ�ـاكـومـتى را متاشـا كنند. از نظر او ا�ن حـد اقل وظـ�فـه اسـت, به خـصوص وقـتى بـدان�م كـه چه سـ�لى از ا�ن
جوانـان آماده اند با پل�س درگـ�ر شـوند تا بتوانند وارد سـالنى شـوند كه در آن شب شـعرى برپا ست. چن�ن واقـعه اى چند سـال پ�ش در
كـازابالنكا (دار البــ�ـضـاء) هنگامى كـه براى مـحـمـود درو�ـش [شـاعـر فلسط�نى] شب شــعـرى ترت�ب �افـتـه بود, اتفـاق افــتـاد. پل�س براى

پراكنده كردنِ صدها جوان كه نتوانسته بودند براى خود جا رزرو كنند ناگز�ر به دخالت شده بود.
نو�سندگان فرانسوى كه از دانشگاه ها و مدارس كشورِ مراكش د�ـدن كرده اند, مى توانند گواهى دهند كه مردم بس�ار هوش�ار
اند و غـالبـاً كــتـاب هاى ا�ن نو�سندگـان را مى شـناسند. عطشِ خـواندن و بحـث كـردن حـدى منى شناسـد. حـقـ�ـقـت ا�ن است كـه اگـر در
برابر ا�ن اشـتـ�ـاقِ بزرگ بى اعـتنا باشـ�م به فـ�ل�پ روث حق خـواه�م داد: پـانزده هزار خـواننده اى كـه هنوز در آمـر�كا باقى مـانده اند در

برابر كتابخوانان مغرب, از آنچه هستند ن�ز ناچ�زتر مى منا�ند.
.١٩٩٣ فور�ه ٢٤ ترجمهء تراب حق شناس. منتشر شده در آرش ١٩٩٢ دسامبر ١٨از لوموند 

����ااااددددددددااااششششتتتت::::
١ -Philip Roth

- طاهر بن جلـون نو�سندهء مـراكـشى آثار خـود را از شـعـر و رمـان بـه زبان فـرانسـه مى نو�سـد. آثار او از پـرفـروش تر�ن كـتـاب ها در٢
 به ا�ن نو�سنده تعلق گرفت. وى با لوموند و برخى مطبوعات عربى همكارى دارد. از١٩٨٧فرانسه به شمار م�رود و جا�زهء ادبى گنكور در سال 

 ازشب قدر و  ١٩٩٦ ترجمهء جنـمهء موسوى, انتـشارات باران (سوئد), فرزند پوشالىا�ن نو�سنده آثار معـدودى به فارسى ترجمه شـده از جمله 
 از او در تهران ترجمه و چاپ شده است.نژاد پرستى. گو�ا كتابى هم در بارهء ١٩٩٩همان مترجم و ناشر, 

- كاتب �اس�ن, رمان نو�س, شاعر و منا�شنامه نو�س اجلزا�رى كه عمدهء آثار خود را به زبان فرانسه نوشته است.٣
 اثر طاهر بن جلون خواندنى ست.Ecrivain public- در ا�ن باره رمان ٤
٢٦٠ ص ١٣٧٠, خـــرداد ٣. در اند�ـشــه و پـ�كار شـــمـــارهء ١٩١٠-١٩٨٦ از نو�ـسندگـــان بزرگ فـــرانســـه (Jean Genet)- ژان ژنه ٥

مختصرى در شرح حال وى آمده است.
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