یکم:
شهری که یکی از خودش را دفن کند ،شهر
زندهای است .فقط ش�هرهای مردهاند که
مردههایشان را صادر میکنند.
دوم:
برایم هیچ معنایی نداشت که مردم دقیقا از
همان چیزی متنفر باشند که برای رسیدن
بهش لهله میزنند.
سوم:
بعضی آدمها چ�ه از لحاظ روح�ی و چه از
لحاظ جس�می متنفرند از اینکه سوژهی
ترحم باشند.
چهارم:
نمیتوانی از پای خودت فرار کنی ،خصوصا
پایی که وزن رؤیاه�ای بربادرفتهات را بر
خود حمل میکند.
پنجم:
بدن انس�ان را نه ب�ه عنوان یک اس�لحه،
بلکه به عنوان یک زرادخانهی کامل وصف
میکردند.
ششم:
نگهبان س�رش را با بیحالی خاراند .فکر
کنم اصطکاک انگش�تان با پوست سرش
مغزش را مثل موتور راه انداخت.
قطعاتی از رمان «جزء از کل»
نویسنده :استیو تولتز
مترجم :پیمان خاکسار

دربارهی «جزء از کل» نخستین رمان استیو تولتز استرالیایی که در همهی دنیا طرفدار پیدا کرده

کانگوروی دست به قلم
حق :کم پیش آمده که هنوز اواس�ط یک رمان باشم اما مصمم
شوم برایش متنی بنویس�م .صرفنظر از قصهی جذاب ،روایت
ناب ،قل�م گیرا ،ترجم�هی خ�وب و ویرایش کمنق�ص «جزء از
کل» تقریبا در هم�هی صفحات این رمان ،چن�د جملهی قصار
خودنمایی میکند؛ جمالتی با رگههایی روانشناسانه اما کامال
مرتبط با حال و هوای داستان .من چاپ چهل و نهم اولین رمان
اس�تیو تولتز را این شبها مثل س�تارهای منور در آسمان دلم
روشن کردهام .کتابی که زمس�تان نود و هفت از «نشر چشمه»
خریدم اما مطالع�هاش افتاد به ای�ن ایام کرونای�ی .حاال حتما
برندهی جای�زهی بوکر در س�ال دوهزار و هش�ت به چاپهای
بیشتری هم رس�یده« .جزء از کل» جزئیاتی را شرح میدهد
که ک�م و بیش در زندگی روزم�رهی همهی ما اتف�اق میافتد و
البد با خود فکر میکنیم که هرگز ارزش سوژهشدن ندارند ولی
چه ماجرای این رمان واقعی باش�د و چه خیالی ،این درس را به

خواننده میدهد که چهطور میت�وان از لحظهلحظهی روزگار،
ادبیات ساخت و چگونه میتوان در ورای هر قدم کهنه ،قلم نو
برداشت« .جزء از کل» با این پیشفرض شروع میشود که اگر
ورزشکاری پای خود را از دس�ت بدهد ،اگر فیلسوفی عقلش
را ،اگر نقاش�ی چش�مش را ،اگر آهنگسازی گوش�ش را و اگر
آشپزی زبانش را؛ البد جهان ،بدتر از قبرس�تان ،مبدل به یک
دردستان میش�ود .آری! نمیتوان از مجنون ،جنون را گرفت؛
همچنان که عاشق بدون عشق ،معنی ندارد .جالب اینکه راوی
رمان ،آزادی را هویت خود میخواند و اینگونه در غم فراق این
مفهوم فطری ناله میس�راید« :من آزادیام را از دست دادم و
اسیر زندانی عجیب ش�دم» .زندان عجیب شما که به اسارتش
درآمدهاید ،چیست؟ این پرسش را هر کسی میتواند در خالل
خواندن «جزء از کل» بارها از خودش بپرس�د« .جزء از کل» را
بیشتر «هزار و یک شب» زندگی خواننده میبینم تا نویسنده!
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