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هـدف از راهانـدازی مجموعـۀ ادبیـات داسـتانی نشـر بیـدگل
آن بـوده کـه بـا بهرهجسـتن از تجـارب گذشـتۀ ایـن نشـر و بـا
یـاری مترجمانـی خـوب و زبـاندان ،در کنـار مهـارت هنـری
و فنـی سـایر اعضـای نشـر ،ترجمههایـی خـوب و دقیـق از
آثـار ادبـی ارائـه شـود کـه درخـور نـام نو یسـندهها و آثـار ایـن
مجموعـه باشـد.
بهجـز  توجـه بـه ز یبایـی و پیراسـتگی ظاهـری و محتوایـی
ترجمههـا ،میخواهیـم آثـاری از فرهنگهـای مختلـف در
اختیـار خواننـدۀ فارسـیزبان قـرار دهیـم و تالشـمان آن
ً
خواهـد بـود کـه متنهـا ترجیحـا از زبـان اصلیشـان برگردانـده
شـوند و بدینترتیـب ،امیـد آن دار یـم کـه خواننـدۀ فارسـی هم
بیشـتر  بخوانـد هـم دقیقتـر.
نصراله مرادیانی

درآمد نویسنده بر چاپ دوم کتاب

کبوتران روی چمن کمی بعد از اصالحات پولی نوشته شد،
ِ
اقتصادی آلمان در بخش غربی سر  برآورد ،وقتی
وقتی معجزۀ
ِ
جدید شرکتهای
اولین سینماهای جدید ،اولین کاخهای
ِ
بیمه بر و یرانهها و دکانهای موقتی سایه انداختند ،در
سالهای کیابیای نیروهای اشغالگر ،وقتی کره و ایران دنیا را
خورشید معجزۀ اقتصادی
نگران کردند و هرآن امکان داشت
ِ
در بخش شرقی غروبی خو نبار داشته باشد .زمانهای بود که
برندگان
ثروتمندان جدید هنوز احساس ناامنی میکردند ،که
ِ
ِ
بازار سیاه دنبال سرمایه میگشتند و پساندازکنندهها بهای
جنگ را میپرداختند .اسکناسهای جدید آلمانی شبیه
دالرهای شیک بودند ،ولی بااینحال مردم به اشیای قیمتی
ِ
کمبودهای بسیاری باید جبران
اعتماد بیشتری داشتند،
ِ
ِ
ُ
میشدْ ،
شکم دیگر باید  پر میشد ،ذهن از گرسنگی و
گرومب
ِ
بمبها هنوز کمی پریشان بود و همۀ حواس ،پیش از آنکه
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شاید جنگ جهانی سوم دربگیرد ،پی لذت میگشتند .من آن
زمانه را ،خاستگاه امروزمان را ،شرح دادهام و اکنون دوست
دارم چنین بپندارم که آن را بهشکلی کلی توصیف کردهام،
کبوتران روی چمن آینهای وجود داشت
چراکه انگار در رمان
ِ
که در آن بسیاری که هنگام نوشتن به آنها فکر هم نکرده بودم
خود را تشخیص دادند و برخی که هرگز  در آن بلبشو و بحران
حدس نزده بودم که این کتاب دارد آنها را به تصو یر میکشد،
در کمال حیرتم ،از من رنجیدند ،حال آنکه من فقط مثل یک
7
نو یسنده رفتار کرده بودم و بر طبق این سخن ژرژ برنانوس
که« :زندگی در قلب من از صافی میگذرد تا عصارهای ناپیدا
و انباشته از زهر و نوشدارو بیرون ِکشد».
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کبوتران روی چمن
ِ

پرنـدگان بدشـگون .هیاهـوی
هواپیماهـا بـر فـراز شـهر بودنـد،
ِ
موتورها رعد بود ،تگرگ بود ،توفان بود .توفان و تگرگ و رعد،

مشـق مـرگ ،غرشـی
صبـح و شـب ،سررسـیدن و چـرخ زدن،
ِ

توخالـی ،لـرزه ،خاطـرهای در میـان خرابههـا .هنـوز گودالهـای
بمبـاران هوایـی بـر جـا بودنـد .کاهنهـا 8لبخند زدنـد .هیچکس
سـر  بهسـوی آسـمان بلنـد نکـرد.
خون عروس در یایی،
روغن سنگِ ،
شیرۀ شریانهای زمینِ ،

فلسسوسمارها،سبزینۀجنگلهایسرخس،
پیهدایناسورهاِ ،
ماقبل بشر،
عصر
طبیعت مغروق،
ُد ِماسبهای 9غولآسا،
ِ
ِ
ِ
میراث مدفون ،تحت حفاظت دورفه ا ،10خسیس و جادوکار
ِ
گنج شیطان :بیرون کشیده
و خبیث ،اساطیر ،افسانههاِ ،

سر نفت،
شد ،مهار شد .روزنامهها چه مینوشتند؟ جنگ بر ِ
ناوگان بدون نفت،
نفت بومیان،
ِ
عزم ملیِ ،
ِ
تشدید اختالفِ ،
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حمله به خطوط لوله ،سربازان از دکلهای حفاری حفاظت
میکنند ،محمدرضا شاه ازدواج میکند ،11دسیسهها دور و  بر
تختطاووس ،روسها در پشت پرده ،ناوهای هواپیمابر در
خلیج فارس .نفت هواپیماها را در آسمان نگه میداشت،
مطبوعات را در تبوتاب نگه میداشت ،ترس به جان مردم
میانداخت و با انفجارهایی ضعیف ،موتورسیکلتهای ُ
ک
سب ِ
کنندگان روزنامه را به حرکت درمیآورد .روزنامهفروشها
توز یع
ِ
با دستهایی کرخت ،عبوس ،بدوبیراهگو یان ،لرزان از باد،
حریص خواب،
خیس از باران ،منگ از آبجو ،سیگاربهلب،
ِ
ݧ ݧْ
شریک زندگی،
یار شبانه،
ِ
کالفه از کابوس ،بر  پوست هنوز بوی ِ
اجناس تازهچاپشده را
با جراحتی بر شانه ،آرتروزی در زانو،
ݫِ
بهار سردی بود .اخبار تازه گرمابخش نبود.
تحو یل گرفتندِ .
میدان تنش روزگار میگذراندند ،دنیای
تنش ،اختالف ،در
ِ
شرقی ،دنیای غربی ،در نقطۀ پیوند روزگار میگذراندند،
شاید هم در نقطۀ گسست ،زمان گرانبها بود ،آنتراکتی بود
در بحبوحۀ کارزار ،و هنوز نفس چاق نکرده بودند که دوباره
مسلح شدند ،تسلیحات زندگی را گرانتر میکرد ،تسلیحات
دلخوشی را محدود میکرد ،اینجاوآنجا باروت انبار میکردند
تا زمین را منفجر کنند ،آزمایشهای هستهای در نیومکزیکو،
کارخانههای هستهای در اورال ،خرجهای انفجاری را در بنای
حرف ساختن
سردستیمرمتشدۀ پلها کار میگذاشتند،
ِ
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ترتیب
را میزدند و مقدمات تخریب را میچیدند ،آنگاه
ِ
درهمشکستن چیزی را دادند که پیشتر َت َرک برداشته بود:
کاغذ روزنامه بوی دستگاههای داغکرده،
آلمان دو تکه شدِ .
بوی اخبار مصیبتبار ،قتلهای فجیع ،قضاوتهای غلط،

ورشکستگیهای تحقیرآمیز ،بوی دروغ و غلوزنجیر و کثافت
میداد .ور قهای ُپر از لک ،گو یی خیس  از ترس ،بههم

میچسبیدند .تیترها فریاد میکشیدند :آیزنهاور از جمهوری
دفاع مورد  مطالبهِ ،آدنائر 12مخالف
فدرال بازدید میکندِ ،
حق ِ
بیطرفی ،بنبست در مذاکرات ،تبعیدشدگان اقامۀ دعوی
میکنند ،میلیو نها بیگاریکشیده ،آلمان ،بزرگترین
ظرفیت
ِ
پیادهنظام .رنگیننامهها از خاطرات خلبانها و ارتشبدها،
سرگذشت دلیران،
از اعترافات سمپاتهای سینهچاک ،از
ِ
صادقان ،بیگناهان ،بهتزدگان و فر یبخوردگان ارتزاق
میکردند .از باالی یقههای منقش به برگ بلوط و صلیب،
از روی دیـوارۀ کیوسـکها غضــبآلـود نگـاه مـیکــردنـد.
مشتریجمعکنهای روزنامه بودند آنها یا داشتند یک ارتش
بسیج میکردند؟ هواپیماهایی که سروصدایشان آسمان را
برداشته بود ،هواپیماهای دیگران بودند.
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