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فرزام کریمی، مترجم و منتقد

تگزاس و فیلم های تگزاسی و بلوز 
تگزاســی با صدای جانی وینتر را رها 
کنید؛ حــال زمانش فرا رســیده که 
در افســانه و رویاهای آمریکایی غرق 
شویم. رویایی ســرخ رنگ که سیلی 
تاریخ را بر گونه هایشان تاب آوردند. 
افسانه های قومی که کولی وار زیسته 
و این کولی بودن ســبب افتراق میان 
آن ها نشد. در هر نقطه ای از سرزمین 
50 ایالتی که زیســتند. نژاد و اصالت 
خویش را از یــاد نبردند و حال ویلیام 
کنت کروگر، نویسنده »تابستان مرگ 
و معجزه« که خود با کولی وار زیستن 
غریبه نبوده و نیست به واسطه آثارش 
با ما از راز نهان سرخ پوســتان سخن 
خواهد گفت. آمریکایی چشم آبی که 
خانه خود را اورگون می نامد؛ ایالتی در 
شمال غربی آمریکا که به واسطه رود 
کلمبیا از شمال به واشنگتن و از شرق 
به واسطه رود اسنک به آیداهو )ایالتی 
در غرب آمریکا( و از شمال و جنوب در 
مجاورت کالیفرنیا و نــوادا قرار دارد. 
ریشــه واژه اورگون اسپانیایی است و 
در تاریخ آمده اســت که بسیاری این 
منطقه را اسپانیای جدید می دانستند 
و به زعم عده ای حتی نام این منطقه 
توسط یک اســپانیایی انتخاب شده 

است. 
آب و هوای ایــن منطقه معتدل و 
دارای تنوع و پوشــش های گیاهی و 
مناظر قابل توجهی است که می تواند 
توجه همگان را به خــود جلب کند. 
منطقه غربــی ایالت اورگــون آب و 
هــوای اقیانوســی و جنگل هایی با 
پوشــش گیاهی بی نظیر دارد. آب و 
هوای اقیانوســی اش هم به علت آن 
است که به شدت تحت تأثیر اقیانوس 
آرام اســت. یک ســوم غربی آن در 
زمستان به شــدت مرطوب، در بهار 
و پاییز نســبتا مرطوب و در تابستان 
خشک است. نیمه شــرقی اورگون 
هم دارای رطوبت بسیار کمی است. 
بسیاری از کارشناســان قدمت این 
منطقه را بالغ بر 15 هزار سال می دانند 
و حتی در سده هجدهم و نوزدهم بین 
قدرت های اروپایــی و ایاالت متحده 
آمریکا بر ســر تصاحــب این منطقه 
جدل هــای فراوانی وجود داشــت، 
امــا در چهاردهم فوریــه 1859 به 
عنوان ایالت از ســوی ایاالت متحده 

به رسمیت شــناخته شــد و تا سال 
2015 جمعیت ســاکن در آن حدود 
چهار میلیون نفر تخمین زده شــده 
اســت. عمده اقتصاد ایــن منطقه بر 
پایه کشاورزی، جنگلداری، شیالت، 
توریســم و گردشگری اســت و این 
گرایش ویلیام کنت کروگر به سمت 
شغلی نظیر حفر چاه به عنوان شغل 
اولــش در برهــه ای از زندگــی اش 
بی ارتباط به خانه ازلی اش نبوده است. 
او هم در جوانی مانند هر جوان پر شر 
و شور دیگری، در راســتای اهمیت 
دادن به حقوق شهروندی اش در خط 
دیگر دانشجویان در اعتراض به جنگ 
ویتنام، عطای دانشــگاه اســتنفورد 
را به لقایش بخشــید. دانشگاهی که 
کسب بورسیه اش به آسانی به دست 
نمی آمد، اما ویلیام به آسانی آن را باطل 
کرد. دانشگاهی که به زعم آمریکایی ها 
مرکز پرورش سیاســتمداران آینده 
آمریکاســت؛ هر چند که بعدها او نه 
تنها درس عبرتی از این تجربه نگرفت، 
بلکه به کلــی درس و تحصیل را رها 
کرد تــا فرجام خویــش را در ادبیات 
بیابد و با این کــه به طور حرفه ای دیر 
نویسندگی را آغاز کرد، اما توانست با 
پشتکار فراوان در آن موفق شود. برای 
او یک اصل وجود دارد و آن هم این که 
بجنگد و تسلیم نشود. اکنون به بهانه 
انتشار اثری از او به  نام »تابستان مرگ 
و معجزه« با ترجمه ثمین نبی پور در 
نشر افق، بر آن شــدیم که از رهگذر 
انعکاس گفت وگویش با پارس ریویو؛ 
با آرا و عقاید او آشنایی بیشتری پیدا 

کنیم.
    

 آیا این امکان وجود دارد با 
ویلیام کنت کروگر قبل از روی 
آوردن به رمان نویســی آشنا 
شویم؟ کمی از پیشینه و زندگی 

خودتان برایمان بگویید.
 من کولی وار زیســته ام. سال های 
ابتدایی زندگی را به همراه خانواده ام 
در اطراف آمریکا زیســته ایم. تا پایان 
دبیرستانم در هشــت نقطه مختلف 
و شــش ایالت زندگی کرده ایم، اما با 
این حال تمایل دارم کــه خانه خود 
را اورگون بنامم. من بعد از یک ســال 
تحصیل در دانشگاه استنفورد به علت 
شــرکت در تظاهرات دانشجویان در 
ســال 1970 که در مخالفت با جنگ 
ویتنام بود، بورسیه ام را باطل و از آن 
دانشــگاه کناره گیری کردم و بعد از 
آن دو سال را در کالج کلرادو گذراندم. 

سپس به کلی تصمیم به ترک تحصیل 
گرفتم. در زندگی سعی کردم به همان 
شغل خود یعنی سیســتم حفر چاه 
و ترمیم لوله های فاضالب مشــغول 
باشم و در آن زمینه کارهای مفیدی را 
انجام دهم. زمانی که همسرم در رشته 
حقوق فارغ التحصیل شد و مدرکش 
را دریافت کرد، من ابتــدا جزو کادر 
ادارای دانشگاه و سپس به عنوان مدیر 
تحقیقاتی آزمایشگاه منصوب شدم، 
اما بعد از یک سال آن شغل را هم ترک 
کردم تا بتوانم تمرکــزم را روی رمان 
خودم معطوف کنــم و آن را به اتمام 

برسانم.
 چه زمانی و چگونه شروع به 

نوشتن کردید؟
من همیشه می نوشــتم و بر این 
باورم که نوشــتن مرتبــط با چگونه 
زندگی کردن و ساختن زندگی است. 
زندگی من بدین گونه است که ساعت 
5:30 صبح از خواب بیدار می شــوم. 
سپس به یک کافی شــاپ می روم و 
برای چندین ساعت به صورت مداوم 
می نویســم. من جایی خوانده بودم 
که ارنســت همینگوی گفته بود که 
ســاعات اولیه روز می تواند در خلق 
خالقانه ترین نوشــته ها به نویسنده 
کمک کند و من هم به این شــکل در 
همان ســاعات ابتدایــی روز تالش 
می کنم تا بهتر بنویســم. این همان 
راهی است که برای رسیدن به اهدافم 

در بلندمدت در نظر گرفته ام.
 داســتان های شــما پر از 
افسانه های بومی آمریکایی ها 
است و بسیار تالش می کنید تا 
جزئیات فرهنگی و بومی؛ حتی 
زبان ویــژه آن منطقــه را در 
نوشته هایتان استفاده کنید. با 
توجه به این که شما و اجدادتان 
سرخ پوست نبوده اید، چه عاملی 
باعث می شــود تــا در مورد 
سرخ پوســتان آمریکایــی 
بنویسید؟ چگونه می توانید تا این 
حد به جزئیــات مربوط به آن ها 

واقف باشید؟
زمانی که در دانشــگاه مشغول به 
تحصیل بــودم، عالقه اصلــی من به 
مردم شناســی بــود. در حالی که در 
همان برهه مشغول کار روی اثری بودم 
که بعدها به نام »دریاچه آهنین« وارد 
بازار نشر شد، اما اتفاق نابی که برایم 
افتاد آشنایی با آثار تونی هیلرمن بود. 
کارهای او جهــان جدیدی را به رویم 
گشود. نوشته هایی که انسان شناسی 

فرهنگــی را بــه نوعی در یــک اثر 
داســتانی تزریق می کرد تــا یک اثر 
داستانی مقبول را به خورد مخاطب 
دهــد، اما در مــورد سرخ پوســتان 
من هر آن چه را که مرتبــط با آن ها 
بود، خریــداری و مطالعــه کردم و 
زمان زیادی را صرف شــناخت آن ها 
کرده ام. من تالش کرده ام نســبت به 
موضوعاتی مانند نژاد و کلیشــه های 
مربوط به آن ها حســاس باشم، چرا 
که احساس می کنم قلب انسان ها با 
نژادشان می تپد، اما در وهله اول سعی 
کردم به انســان ها بیندیشم و سپس 
به انسان به عنوان عضوی از فرهنگ 
خاص یــک منطقه بپــردازم. بعد از 
آن که نسخه خطی را به پایان رساندم، 
نظــر دو سرخ پوســت اجیبو )قومی 
سرخ پوســت که با زبان انگلیسی، اما 
با لحنی خاص سخن می گویند و در 
مناطقی از میشیگان و مینه سوتا در 
ایالت متحده آمریکا و همین طور در 
انتاریو و ساسکچوان در کانادا زندگی 
می کنند( را جویا شدم. آن ها در مورد 
نوع عکس العمل سرخ پوســتان در 
موقعیت های مختلف پیشنهادهایی 
داشتند، اما در مورد حساسیت های 
موجــود در کتــاب و جزئی نگری ها 

راضی بودند.
 روایت های موجود در آثار 
شــما بــا رویــا و افســانه 
درهم آمیختگی دارد. برای این 
کار از چه روشی بهره می گیرید؟

 همه چیز به شیوه ساخت روایت 
شما بســتگی دارد، اصوال روایت به 
علــت خاطره محور بودنــش با رویا 
و واقعیــت درهم آمیختگــی دارد. 

بنابرایــن نحوه پرداخت شــما و 
چگونگی ساخت آن نقش بسزایی 

دارد.
  من فکر می کنم بیشتر 

نویسندگان به سمت فضاهایی 
حرکت می کنند کــه کارکرد 
خاصی برایشان داشته باشد؛ مثال 
شما در بســیاری از آثارتان از 
تم هایی نظیر خانواده، وابستگی 
خویشاوندی، عدالت و وفاداری 
سخن می گویید. آیا فکری پشت 

این تم ها وجود دارد؟
بلی. من عمیقا به ضرورت برپایی 
عدالت در جهان اعتقاد دارم. خانواده 
مهمترین رابطه ای است که در طول 
زندگی تان تجربه می کنید. بنابراین 
آن چه که مــرا عالقه مند به پایبندی 
به این ایده آل ها می کند، تالش برای 
حفظ آن هاست. آن هم در جهانی که 
شما را وادار به انجام کارهایی می کنند 
که بنا بر میل شــما نیست و یا این که 

شما را اغوا می کنند.   
 موافق اید که فضای مصاحبه 
را بــا یکســری از پرســش و 

پاسخ های کوتاه عوض کنیم؟
بلی. موافقم.

 اگر بخواهید زندگی تان را در 
پنج واژه توصیف کنید، چگونه 

توصیفش می کنید؟
خانــواده، نوشــتن، بازخــورد، 
دیســیپلین و رویــا کــه عضــو 

جدایی ناپذیر زندگی من است. 
 ترس بزرگ شما چیست؟

از درد جسمی می ترسم، وگرنه من 
تهدیدهای عذاب آور را تجربه کرده ام.

 اگر اکنون می توانستید به 
غیر از جایی که در آن سکونت 
دارید، جای دیگری از جهان را 
برای زندگی انتخاب کنید، کجا را 

انتخاب می کردید؟
هر جایی که گرم باشــد و بتوانید 
لب ساحل از تماشای دریا لذت ببرید. 
البته باید اعتراف کنم زمستان های 

مینه سوتا هم دوست داشتنی ست.
 از چه اتفاقی در زندگی تان 

بیشتر پشیمان هستید؟
 من هرگز نواختن یک ســاز را یاد 
نگرفتم و اگر اکنون در جمع عده ای از 
موزیسین ها بنشینم، به ناچار سکوت 
می کنــم. چون چیزی از موســیقی 
نمی دانم و این خود به مثابه یک ضربه 

مهلک خواهد بود. 
 اگر می توانستید استعدادی 
کسب کنید. ترجیح می دادید در 
چه زمینه ای آن استعداد را کسب 

کنید؟
بی شــک دوست داشــتم استعداد 
رامشــگری داشــتم؛ نظیر فرد آستر یا 

جین کلی.

 بزرگ ترین دستاورد شما 
چیست؟

تشکیل خانواده و پروراندن آن ها.
 اگر می خواستید جای کسی 
یا چیزی باشید، تمایل داشتید 
جای چه کســی یا چه چیزی 

می بودید؟
من شخص خاصی را مدنظر ندارم 
و فکر نمی کنم که می خواستم جای 

کسی غیر از خودم باشم.
 کدام ویژگی بیشتر در شما 
مشهود است؟ و شــما را با آن 

می شناسند؟
چشمان آبی و ریش هایم.

 اگــر می خواســتید یک 
شخصیت تاریخی باشید، ترجیح 
می دادید کدام شخصیت باشید و 
اگر با او مواجه می شدید به او چه 

توصیه ای می کردید؟
آبراهــام لینکلن. بــه او توصیه 
می کردم حتمــا یــک دوره تئاتر و 
نمایشــنامه را در تئاتر فورد بگذراند 

)با خنده(.
 سه ویژگی که بسیار برای 

شما حائز اهمیت است؟
 مهربانی، صداقت و شوخ طبعی.

 نویسندگان مورد عالقه شما 
چه کسانی هستند؟

 اســکات فیتزجرالــد، ارنســت 
همینگوی، جان اشتاین بک، چارلز 

دیکنز، جیمز لی برک.
 از نظر شــما پنــج کتاب 
ماندگار برای همه دوران ها کدام 

کتاب ها هستند؟
 کشتن مرغ مقلد نوشته هارپر لی، 
خوشه های خشم جان اشتاین بک، 
پیرمرد و دریای ارنست همینگوی، 
ناطور دشــت نوشــته ســالینجر و 

آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز.
 شوی محبوب تلویزیونی 

شما کدام است؟
 برای همه دوران؟ ســیرک پرواز 

مونی پایتون.
 و به عنــوان ســؤال آخر، 
توصیه شما به نویسندگان جوان 
و یا نویسندگانی که در آستانه 
ورود به دنیای نویســندگی 

قرار دارند، چیست؟
کــه  ی  صیــه ا تو تنهــا 
می تواند برایشــان مفید باشد، 
 این اســت که بگویم بنویســید 

و تسلیم نشوید.

دربارة ویلیام کنت کروگر؛

داستان نویسی که مرزهای نژادگرایی را درنوردید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گره گشایی از مشروع ترین حادثه قرن حاضر 
در ایران

»مشروطه به روایت کسروی« 
احمد کسروی )12۶9 
- 132۴ خورشــیدی(، 
 ، تاریخ نــگار نام آشــنا
زبان شــناس، پژوهشگر، 
روزنامه نــگار، حقوق دان و 
وکیل دعاوی است که تاریخ 
را پژوهشگرانه نگریست و به 

آن پرداخت و آثارش همچنان خوانده می شوند و 
منبع ارجاع بسیاری از تاریخ نگاران پس از خود شده 
است. وی درباره انقالب مشروطیت صاحب دو اثر 
سترگ به نام »تاریخ مشروطه ایران« و »تاریخ هجده 
ساله آذربایجان« است که از مهمترین مدارک و منابع 
مربوط به مطالعات مشــروطه محسوب می شود و 
همواره مرجع اصلی پژوهشــگراِن این عرصه بوده 
است. با وجود این که از بدو انتشار تاکنون، نظرات 
متفاوتی در موافقت و مخالفت با این دو کتاب ابراز 
شده است، چاپ های متعدد با شمارگان باال نشانگر 
توجه فراوان محققین، دانشگاهیان، عالقه منداِن 
تاریخ مشروطه و کتابخوانان به این آثار است. اقبال 
عمومی به آثار کسروی درباره مشروطیت، جنبه ای 
کالسیک به آن ها بخشیده و به همین دلیل است که 
کتابی درباره مشروطه به چاپ نمی رسد که ارجاعی 
از این دو کتاب در آن وجود نداشته باشد. این کتاب ها 
عالوه بر ایران، در خارج از کشــور نیز دارای شهرت 
اســت و به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شده 
اســت. کتاب حاضر که بر اســاس یادداشت های 
کسروی در روزنامه پرچم در ســال های 1320 و 
1321 خورشیدی فراهم آمده، ســومین اثر وی 
درباره مشروطیت اســت که برای نخستین بار در 
قالب کتاب به چاپ رســیده است. یادداشت های 
کســروی در روزنامه پرچم درباره رجال و حوادث 
انقالب مشروطه که ارکان و ساختار کتاب حاضر را 
تشکیل می دهد، شامل ۶ موضوع است: هواخواهان 
مشروطه، بدخواهان مشروطه، گروه سوم، یک سند 
تاریخی، یک عکس تاریخی، از ایــن جا و از آن جا. 
این اثر عالوه بر این کــه خالصه کتاب های »تاریخ 
مشروطه ایران« و »تاریخ هجده ساله آذربایجان« 
است، ادامه و کامل کننده این کتاب ها نیز هست، 
زیــرا دارای تفاوت ها، افزوده هــا، داوری ها، اظهار 
نظرات و توضیحاتی است که در آن کتاب ها نیامده 
است. »ثبت وقایع در تاریخ«، »قدردانی از قهرمانان 
و کوشندگان مشــروطه«، »زنده نگه داشتن نام 
مجاهدان گمنام مشروطه« و »نکوهش بدخواهان و 
دشمنان مشروطه« از مهم ترین دالیل و انگیزه های 

کسروی در نگارش این یادداشت هاست. 
    

 اثر »میوریل اسپارک« 
که محبوب منتقدان شد؛

»ولگردی با قصد قبلی« 
میوریــل اســپارک 
-200۶ تلندی ) اســکا
1918( از مشــهورترین 
منتقدان ادبی و نویسندگان 
زن بریتانیایــی در قــرن 
بیستم است که به طراحی 
شخصیت های زن متفاوت 

و لحن طنازانه اش مشــهور شده است. در سال های 
اخیر سه کتاب وی به زبان فارسی ترجمه شده است. 
»ولگردی با قصد قبلی« از مهم ترین آثار اوست که 
به فهرســت نهایی جایزه »من بوکر« نیز راه یافت و 
محبوب منتقدان بود. وی تحت تأثیر نویسندگانی 
مانند گراهام گرین بود. در این داستان، فلور تالبوت 
شخصیت اصلی و نویسنده زن جوانی است که برای 
گذران زندگی به استخدام یک انجمن ادبی درمی آید 
که به دنبال نوشتن بیوگرافی چند اشراف زاده است. 
فلور هم زمان سعی می کند مواد ادبی رمان خود را نیز 
از این افراد تهیه کند، اما در ادامه کار مشکالتی پیش 
می آید. در دورانی که روایت از زنان در ادبیات محدود 
به خانه داری و همسر و فرزند بود؛ میوریل اسپارک، 
شخصیت نویسنده  کتاب خود را فراتر از زنان دوران 
خود می برد؛ ستیزه جویی و مبارزه برای رسیدن به 
رویا ها و اهداف را در وی برجسته می کند و او را در برابر 
انسان های تازه به دوران رسیده ای قرار می دهد که 
فرهنگ و هنر و ادبیات را جز برای کسب اعتبار ظاهری 
و سودجویی نمی خواهند و درک عمیقی از آن ندارند.  
»ولگردی با قصد قبلی« اثر میوریل اسپارک با ترجمه 
امیرحسین خورشــیدفر و بهار احمدی فرد در نشر 

کتاب پارسه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

من عمیقا به ضرورت برپایی 
عدالت در جهان اعتقاد 

دارم و آن چه مرا عالقه مند 
به پایبندی به این ایده آل ها 

می کند، تالش برای حفظ 
آن هاست. آن هم در جهانی 

که شما را وادار به انجام 
کارهایی می کنند که بنا بر 
میل شما نیست و یا این که 

شما را اغوا می کنند

من تالش کرده ام نسبت 
به موضوعاتی مانند نژاد 
و کلیشه های مربوط به 

آن حساس باشم، چراکه 
احساس می کنم، قلب 

انسان ها با نژاد آن ها 
می تپد، اما در وهله اول 
سعی کرده ام به انسان 

بیاندیشم و سپس به انسان 
به عنوان عضو خاصی از 

فرهنگ یک منطقه بپردازم
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