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اين كتاب رماني است تاريخي در باره ی ناسو اويد شاعر ملي رم باستان 
كــه مهم ترين اثر به يادگار مانده اش مجموعه اي اســطوره اي اســت با 
عنوان دگرديسي ها. ناســو اويد را مي توان از حيث جايگاه تاريخي اش 
در ادبيات مغرب زمين با فردوســي سنجيد. زيرا او هم كه در قرن اول 
ميــادي زندگي مي كرد، دريافته بود ديني نو در راه اســت؛ و با ظهور 
مسيحيت، ادبيات عهد باســتان، كه حاصل جهان بيني كيش طبيعي 
خدايــان بود، در خطر آن قــرار مي گيرد كه همراه ايــن كيش از ياد 
تاريخ برود. پس اين اســطوره ها را در يــك مجموعه  گرد آورد و چون 
بيشــتر اين داستان ها پديده هاي هســتي راـ  از خاك و گياه و حيوان 
و انســانـ  در چرخه اي پيوســته در زايــش و زوال، باليدن و پژمردن 
و تغيير و تبديل، مقهور دگرديســي اي جاويد و كيهان شــمول نشان 

يادداشت مترجم
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مي دادند، دگرديسي ها عنوانش داد. چنين، فرهنگ نامه ي دگرديسي ها 
يكي از ميراث هاي عتيق اســت كه توانسته اســت، برخوردار از نگاهي 
شــاعرانهـ  فلسفي، اســاطير يونان و رم باستان را با همه ِي آن رمزها و 
 نماد هاي پرمغزومعنايش به ادبيات جهاني درآورد و براي آيندگان حفظ

كند.
اين دگرديسي ها، با مفهوم عيني و هم فلسفي اش، در روايت هايي 
راز آميز و همزمان روشــن، موضوع كانوني رمان حاضر، و جان مايه ی 
قصه هاي آن است؛ به تعبير ديگر رانس ماير خواسته است با در آوردن 
شخصيت هاي اســطوره اي و تاريخي دگرديسي ها به درون مناسبات 
جهــان امروز ، بر آن چه در زندگي انســان ها مقدري فراتر از مكان و 
قرن،  بلكه اساسًا سرنوشتي  است و پيوند  دهنده ي طوق تاريخ، تاكيد 
كند. چنين، جهان آِخر اســطوره ای است زميني شــده؛ يا كه امروِز 
ماست در آينه ی اسطوره. براي همين رانس ماير مظاهر بيروني دوران 
عتيق و امروز را مستقيم و بي حايلي كنار هم مي نشاند: قصه گويي هاي 
ناســو پير راـ  در پاي آتشي شــبانهـ  كنار پخش فيلم با دستگاه يك 
ســينماچي دوره گرد. دشــنه را كنار مسلســل خــودكار باالي يك 
ســاختمان امنيتي... و استدالل ناگفته اش در اين شيوه ی روايت ـ در 
به كارگيــري جهش هاي زماني ـ اين كه حــال كه همه ی پديده هاي 
هســتي مقهور زمان اند و تنها چيزي كه پايدار است، ناپايداري است؛ 
جابه جايي دو مولكول از زمان، و درهم آميختن دوران ها دســتكاري 
بزرگي در تاريخ نيست، و چه بسا كه در پس جلوه، جوهره را نمايان تر 

مي كند.
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از جاذبه هاي ديگر اين رمان آن كه فضايي غافلگيرانه جهان سومي 
و شرقي دارد؛ و اين رويكرد به دو دليل: يكي رفتن به عمق دور تاريخ، و 
ديگر اين كه نويسنده اش  اتريشي است. توضيح اين  كه اتريش تا اوايل 
قرن بيستم بر چند كشور اساوي در حوزه ی بالكان تسلطي امپراتوري 
داشت و چنين، شرق به سهم خود بخشی از وطن نويسندگان اتريشي 
بود و خاستگاه طبيعي دريافت هاي عاطفيـ  هنري شان. اين سنت الهام 
از شــرق، هنوز هم برجاست و جهان آِخر نمونه ی دلنشيني از اين نگاه 

غربيـ  شرقي نويسندگان اتريشي.
سنخ مشخصًا آشنا و شــرقي اين رمان آن كه روايت جست وجوي 
جواني مريد است در پي مراد پير خود؛ و به اين شكل آغاز مي شود كه 
كوتا، شــاگرد ناســو، پس از آن كه اين شاعر به فرمان سزار آگوست از 
رم تبعيد مي شــود ، براي يافتن استاد خود راه سفر در پيش مي گيرد. 
ولي با هر گام كه به شــاعر  نزديك مي شود، ناسو باز به ساحتي   دورتر 
عقب  مي نشيند، چنان  است  كه  پنداري  به  عمد خود را در پس  كتابش  
دگرديســي ها پنهان  مي كند، تا اين  جســت وجو را به  درون پژوهي در 
روح  و مفهــوم اين كتــاب تبديل  كند. و حال اگر هم شــاگرد به خوِد 
استاد نرســد، مهم نه كالبد خاكي اين انديشمند، كه انديشه ي اوست. 
چنين، سفر دراز و جادويي كوتا ـ اين جست وجو در فضاي تاريخي اي  
سيال ، هزارتويي  از واقعيت ، خاطره  و رويا ـ پيوسته و بيش از پيش بدل 
به سير و سلوك در كار جهان مي شود، گشت در دنياي كيهان شمول و 

همه رنگ دگرديسي ها.
جهان  آِخر رويداد ادبي ِ سال  1988 اروپا بود. بي فاصله  پس  ازانتشار 
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در پاييز اين  سال ، توجه  جهاني  را  به  خود جلب  كرد، به بيش از بيست 
زبان ترجمه شــد، و مرواريد زبان هنري ادبيات نو آلماني لقب گرفت. 
از آن  زمان  بارها درمحافل  ادبي  از فرهيختگي  بينش ، آراستگي  سبك ، 
زاللي ِ تصويرهاي  شــاعرانه ي آن ، و به  ويژه  شــجاعت  نويسنده اش  در 
تلفيق پرمعناومفهوم زمان ها و مكان ها، با شــوري  تأييدآميز ياد شده  
اســت . اين كتاب را نمونه اي بارز از رمان پست مدرن مي دانند، سبك 
ادبي ای كه در دهه ی هشتاِد قرن گذشته باب شد و شاخص آن دوري 
آگاهانه از ترســيم بي وقفه ی عينيت، و اختيــار دادن به هنرمند در 
بيان برداشــت  و خيال شخصي اش پابه پاي بازپرداخت عينيت هاست. 
وانگهي اين ســبك، ذوقي هــم در بهره گيري از ميراث ادبي نشــان 
مي دهــد و به اين ترتيب بــا قصص كهن ارتباطــي بينامتني برقرار 
 مي كند و با چشــم اندازي دو سويه، به متون گذشته سيمايي امروزي

مي بخشد. 

شخصيت های اين رمان
به ترتيب الفبا:

 آراِكنه، زني تنها و كر و الل، كه در شهر بندري تومي در پاي درياي 
سياه قالي بافي مي كند.
 آگوست، امپراتور رم.

 اِكو، زني كه لكه اي فلس مانند روي پوستش دارد، مونس كوتا. 
 آلسيونه، شخصيت فيلمي اسطوره اي كه سيپاريس، سينماچي دوره 

گرد، در شهر تومي نمايش مي دهد.
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 ِتِرئوس، ساخ شهر تومي.
 ِاي تيس، پســر ِتِرئوس، ساخ شهر تومي. آراِكنه مادر، و فيلوِما خاله 

اين پسربچه است.
 باتوس، پسر صرعي فاما، زني بقال در شهر تومي.
 ِپروِسرپينا، معشوقه ي ديس، گوركن شهر تومي.

 ِپروِكنه، زِن مريض احواِل ِتِرئوس، ساخ شهر تومي.
 ديس، گوركن شــهر تومي، جواني آلماني كه در فرار از جنگ سر از 

تومي درآورده است. 
 سيپاريس، يك ســينماچي دوره گرد كه تابستان ها براي مردم شهر 

تومي فيلم نشان مي دهد.
 ِســئيْكْس، شخصيت ديگري از يك فيلم اســطوره اي كه سيپاريس 

سينما چي در شهر تومي نشان مي دهد. 
 سيانه، همسر در رم تنها به جامانده ي ناسو، شاعر تبعيدي.

 فاما، زني بقال در شهر تومي.
 فيثاغورث، غام پير و پريشان حواس ناسو، طبيعت پژوه فراري يوناني.

 كوتا، شــاگرد ناسو، جواني كه از رم به جست وجوي استاد خود راهي 
شهر تومي مي شود.

 ليكائون، ريسمان باف شهر، و صاحب خانه ي كوتا.
 ناسو اويد، شاعر رمي كه به شهر دور افتاده ي تومي تبعيد مي شود.

يادآوري مي كند چون اســطوره هاي  يونان  و رم  باستان  در ادبيات  
اروپــاي  امروز هم تمثيل هايي  آشــنا، و اســتعاره هايي رايج اند، براي 
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دريافت ِ معناي نمادين آن ها و ربط  و پيوندشــان با داســتان حاضر، 
ـ شرح مفصل تر شخصيت هاي    مترجم ـ  به  پيروي  از نويسنده ی  رمان ـ 
باال را ـ به روايتي  كه  ناســو در اثر خود دگرديســي ها آورده ، به  آخر 
اين  ترجمه  پيوست  كرده  اســت . آن  چه  در اين  توضيحات  در گيومه  
 آمده ، نقل  مســتقيم  از كتاب  دگرديسي ها و نامه هايي  از درياي  سياه 

است .




