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نقد و معرفی کتاب، همراه تلویزیونی و یکی از بهترین برنامه سازان  شاعر و ناقد ادبی (Wim Brandsویم براندز )

در یکی  2016ها در آمستردام کارگاه نویسندگی داشت. سال  سالهای یکشنبه بود.  در صبح گانبا گفت و گو با نویسند

بیدار که شدم،  :تریلیومشعر: )گزید ( 2020)برنده نوبل ادبی سال لوییز گلیک  ها، سطر نخست شعری از از کارگاه

به زندگی خود  2016سال در  ساله 57ز برای شرکت کنندگان تا بر اساس آن بنویسند. ویم براند (در جنگل بودم.

  پایان داد. 

 کنندگان است. ی یکی از شرکت این نوشته

 

اندازه ی ده شرکت کننده در کارگاه به یک  دانست. همه برتر از دیگری نمی ت و کسی راگرف ویم ما را جدی می

خواستند. در آخرین کارگاه متوجه  چه می کردند در بیان آن کردند و همه احساس امنیت می فرصت و توجه دریافت می

 'ره! داره خوب پیش می'سه بلند شد و گفت آخر ِ جل ش داشت. شمندواش سر ِ جا نیست و سر در تلفن ه شدم که حواس

 ره خواهد کرد.ای دیگری جای او کارگاه را اد و رفت. این آخرین بار بود. شنیدیم بیمار شده و نویسنده

شود: روی این برگ چه  ای آغاز می چه نوشته نوشتن با درست و دقیق خواندن ِ آن چه از ویم آموختم این بود که آن

ها چهار کتاب با خود داشت  فهمند؟ در یکی از درس این تنها برای خودت نیست؟ دیگران هم آن را مینوشته شده و آیا 

یزی در چهرباراند؟  ها آیا درست نوشته شده بند نخست آن را بخوانیم، با این پرسش: این جمله او گذاشت هر کدام از م

 .. ویم استاد ِ خواندن بود!یافتیم. آن می

 

ها نوشتن متن یا داستانی بود بر اساس سطر نخست شعری از لوییز گلیک که متوجه شده بودیم خیلی  مرینیکی از ت

 داشت.  دوست می
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، با شتاب ساخته شده به دست رهگذرانی که غریبی دیدمبسیار های  کومه ام رامونبیدار که شدم در جنگل بودم. پی

جا نداشتند. میان درختان بی برگ همه چیز خاکستری، تیره، مرطوب بود و انبوهی  درست مثل من قصد ماندن در این

رفتند میان گل چسبنده و  های گنگی به سنگینی سالنه می شبحود. جا میان گل و شل افتاده ب جا و آن که این خرده ریز

. خاست ، برمیبه زیر باران ی خودشان ساختهویران ِ ها و چادرهای  کلبهاز  ی کهدودشدند میان درختان یا  ناپدید می

 جا در من زنده کرد.  ، پیش از ترک اینآرزوی دیدن آسمان پرستارهعادت ِ تاریکی ِ میان درختان 

 

https://www.gerardgeerlings.nl/


نتوانسته بودم در تاریکی  .ریخت های باران از درختان فرو می بارید قطره ، حتا وقتی نمیبود هن باریداب باری ش همه

ها به  ای پالستیک و پس از ساعت تکه زیرسرانجام دراز کشیده بودم جای خوابی پیدا کنم.  ،مکان  گی این و آشفته

صدای پالستیک بیرون زده بود. پاهام که از زیر  ، به ویژهکردم ا میمسراحساس ار شده بودم، اال که بیدخواب رفتم. ح

 ام گذاشته بود.  رد خود بر جان جا ام درد داشت؛ سفر به این ی عضالت تن شنیدم و همه می مدر سر بم ضربان قلب

 

کردم که  ام باید فکر می شد و به خانواده ترس، وحشت، اندوه و عصبانیت بر من چیره می ای از ی روزها آمیزه مثل همه

ام و همیشه به دستورات دین عمل  داری بوده کند. همیشه مرد ایمان مان می که خدا چرا مجازات وانهاده بودم و این

که دیگر وجود ندارد و دیگران حاال نام ِ دیگری  اند ی زیستهها در کشور ام که نسل با خانواده ام بودهام، در صلح  کرده

 .اند هدنها بر آن

 

 شآتز جنگل و دودی که از آمیخت با ِمه آویخته بر فرا شد و می ام در برخورد با هوای بیرون تبدیل به بخار می بازدم

ام را برداشتم و رفتم  وسایلبوی تندی داشت. شد و  سوزاندنی استفاده می هر چیزاز  خاست.  برمی برای گرم شدن

کرد و درست مثل من در راه به سوی دیگر بود. کسی چیزی  ی آتش و گروهی که داشت خودش را گرم می نزدیک کپه

جا هر کسی برای  ت مثل من. اینخواست دیگری را بشناسد، درس شناخت و کسی نیز نمی نگفت، کسی دیگری را نمی

   .یفهمید نمیهیچ از آن سمانی که گان ِ زمین و آ شده اشته از راندهخودش بود در این جنگل انب
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