
پلیه، پس از گذراندن دبیرستان در والنس  در مون 1975دسامبر  21( متولد Romain Puértolasرومن پوئرتوال )

)جنوب شرقی فرانسه(، کارشناسی ارشد در زبان و ادبیات اسپانیولی از گرونوبل و پس از آن کارشناسی ارشد زبان 

ون انگلستان گذراند. فرانسه به عنوان زبان دوم دریافت کرد. کارشناسی زبان و فرهنگ انگلیسی را در دانشگاه برایت

 است. خوانده هواشناسی نیز 

های اسپانیولی، کاتاالن،  به زبان ،در فرانسه، انگلستان و اسپانیا زندگی کرده است. جز فرانسهو  بارها جا به جا شده 

 انگلیسی و روسی تسلط دارد. 

پرواز و  ده باز، کارمند برج هدایتهای قمار، شعب دار، تمیزکار دستگاه ساز، آموزگار، مترجم، مهمان جی، آهنگ دی

کارشناس بررسی مدارک و مدارک جعلی نیز به عنوان زمانی نیز بازرس دفتر مرکزی پلیس مرزی فرانسه  خلبان و

 بوده است. 

 ای راهنمای شگردهای شعبده بازان بود.  در یوتیوب گذاشته که گونه یهای فیلم The Trickbustersبا نام 

نخستین رمان موفق اوست که به بیش از بیست و هفت ی ایکیا گیر کرده بود،  انگیز مرتاضی که در گنجه سفر شگفت

شود. گنجه را  ی ایکیا در پاریس پنهان می ی ایکیا در شعبه ی مرتاض هندی که در گنجه دربارهزبان ترجمه شده است. 

ها برش  اند. از انگلستان، با سودانی ی در کامیون پنهانفرستند. شش پناهجوی سودان با کامیون به انگلستان می

شود. رمانی  شود. سفری که با شوخی و شنگی روایت می جا سفر ماجراجویانه آغاز می گردانند به اسپانیا و از آن می

انونی آکنده از شرایط ِ محال بر بستر مشکلی اجتماعی و به ویژه رفتاری که کشورهای غربی در برابر مهاجران غیرق

 دارند. 

 La Petite Filleدختر کوچولویی که ابری به بزرگی برج ایفل بلعیده بود پس از آن دو رمان دیگر منتشر کرده است: 

qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel (2014)  بازگشت قیصرکو (Re-Vive L'empereur )

(2015 .)  

 

ی شرایط کنونی جهان سر و کار  باز با شوخی و طنز محال پوئرتوال درباره –در دست ترجمه  – بازگشت قیصرکدر 

 داریم. 

گیرند  ی چوبی بزرگ با چیزی منجمد در آن. تصمیم می یابد: جعبه کشتی ماهیگیری نروژی، شیء غریبی در تور می

  اش. زنده و سالم. بینند با اسب بگذارند یخ آب شود و روز بعد با شگفتی ناپلئون را می

رسد، هیچ شاد نیست از یافتن وطن  جا که می اش کنند در بازگشت به فرانسه. به آن خواهد یاری ناپلئون از آنان می

رود سراغ رییس جمهور فرانسوا اوالند که  گذاری، پناهندگان ... می ها، بمب محبوب در آن اوضاع و احوال: تروریست

کند  ی محبوبیت او برباید. اما ناپلئون خیال او آسوده می مانده اندک ته همان ،تر از او ترسد ناپلئون بس کاریزماتیک می

رود به عراق تا رهبر  ی مولن روژ می ی ترور: با گروهی از دختران رقصنده با این تصمیم که برود سراغ سرچشمه

 داعش را به راه راست هدایت کند. 

جا  ترین چالش از هم این ایگاه داعش ببرد. بزرگپاش را پنهانی به درون  د ارتش بزرگ غریبوش ناپلئون موفق می

 ه تروریستی را قانع کند تا دست از سربریدن و کشتار بردارند؟ شود. آیا موفق خواهد شد گرو آغاز می

 

( از تیمور ورمش da Er ist wieder) 'او بازگشته است'با دیدن عنوان و آشنایی با موضوع رمان، یاد رمان 

(Timur Vermes) گی و  زده ها هیچ به هم شبیه نیستند، جز شگقت گردد. داستان آلمانی افتادم که در آن هیتلر باز می

تر  های بس بیش اند. شوک ناپلئون که از پس سال های بسیار جهان شان شاهد دگرگونی بهت هر دو نفر که در بازگشت

دهند  ش هشدار می کند و به الیت تا اینترنت کشف می-ناپلئون از کوکاکوالتر است.  عظیمدوباره زاده شده، خیلی خیلی 

 اش خواهند کرد.   خانه روانه گمان به دیوانه بروز ندهد کیست، چون بی

و دور  I Love Parisپشتی که روش نوشته  شرت تصویر شکیرا پوشیده با کوله ( و تیskinnyشلوار جین چسبان )

ها. جهان  خواهد به جنگ جدیدی برود، جنگ با جهادی ی تروریستی به شارلی ابدو شنیده و می حملهاخبار  گردد. فرانسه می

های تروریستی  ی اصلی این حمله پردازد تا ریشه های تروریستی است و ناپلئون به گردآوری لشگر تازه نفس می غرب اسیر حمله

 ها: زنبور و فیل.  یا به اصطالح غربی –و حبشه خواهد شد  براندازد. جنگ اما، جنگ پشه



ی ناپلئون به کار  ها درباره ست به یادماندنی از واقعیت و تخیل. پوئرتوال واقعیت ای بافه بازگشت قیصرکرمان 

هاش و  اش به دست پزشکی که آن را به کشیش کاتولیک هدیه کرد، حرف گیرد: از آلت تناسلی جداشده می

گرداند در جهان ِ  های شارلی ابدو، مادرید و لندن. ناپلئون را می حملههای تاریخ امروز:  هاش تا واقعیت لشگرکشی

 بردش به جهان ِ تخیلی ِ روایت.  پرآشوب و می

دادها.  ترین روی ناک شود با وحشت جهان ِ ناپلئون در فرانسه، جهانی رومانتیک و دور از خشونت، شکسته می

 زمان بس نزدیک.  دادهای بس دور و هم روی

 ینشود. نویسنده/راوی ا ی بیست و یکم پیداش می در گذشته و در سده 1821ناپلئون بناپارت، قیصر کوتاه قد به سال 

تان باید خیلی سدای ِ ی غرب بنگرد. ناپلئون امروز طرف به جامعه ی ظاهرن بی گیرد تا به شیوه یشخصیت به کار م

دهم. در سه  اش را سال آینده می خرم و پول آیفون کوچولویی می'داند:  می هم چیزهای نخستین بیاموزد، اما خیلی چیزها

او  '( نصف قیمت.roamingکشور با فراگردی ) (، تلفن در خارجCarrefourنوبت بدون بهره به فروشگاه کارفور )

 ست با تصویرهای غریب از جهان. مردی امروزی

بازگشت ی طنز با روایتی روان.  پردازد. با زبانی آکنده ی امروز می پروای جامعه پوئرتوال با این ناپلئون به نقد ِ بی

ست علیه دورویی غرب  ای ن نیز بیانیهزما گری، گسترش خشونت و زبان ِ خشن. هم ست به جهادی اعتراضی قیصرک

تا زن مسلمان در مدرسه روسری به سر کند یا زنی با برقع به خرید برود، فریاد اعتراض 'در تظاهر به رواداری: 

 'کنند. ریزی می شان برای مسافرت عید پاک برنامه شود، به شکل روشن نفرت انگیز، اما همه ی روادار بلند می فرانسه

الیت -تان. این را به خاطر کوال اید در زندگی خیلی شانس آورده'کند:  اش به جهان را برای خواننده بیان می ناپلئون نگاه

گویم، رفاه اجتماعی، حق کار، حق آموزش )...( والنتن،  گویم. دارم از حق رأی زنان می های انتخاباتی نمی و برنامه

   '.بختی. مردی هستی آزاد و زنده هستی دانی چه خوش نمی

شود به پایان ِ داستان. نقدی پوشیده در  آمیز و شیرین کشانده می خواننده به شکل اغراقگری.  گری تا هیپی از جهادی

 لباس ِ طنز. لباس ناپلئون بناپارت. 

شود. اگر هم مفهومی پیچیده به کار برود )از سیاست و غیره(  های کوتاه تشکیل شده که آسان خوانده می رمان از فصل

شود. حتا اگر دوستار  گی خوانده می صفحه رمان، بی اندک خسته 334شود.  شکل روایی دلپذیری شرح داده می به

وی به اچنین شکل روایت نباشی، رهایی نخواهی داشت از خندیدن و لرزیدن و گاه به شگفت آمدن از آگاهی ر

       چیز.   همه

 

 

 

 

 

 

 

 


