رسشناسه:
عنوان و ن�م پدیدآور:
مشخصات شن�:
مشخصات ظاهری :
فروست:
شابک:
ف
وضعیت �رست نوییس:
ی�دداشت:
عنوان دیگر:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
شناسه افزوده:
رده بندی کنگره:
دیو�:
رده بندی ی
ش�ره کتابشنایس میل:

دو�اواک،  - ۱۹۴۹م Ugrešić, Dubravka .
اوگرشیچ ،ب
ن
عصبا� ت
دو�اواک اوگرشیچ؛
هس�:
البته که
جستارها� ب
در�رهی وطن و ن زا�وای خودخواسته /ب
ی
[ ت� ج�ه از بز�ن کروات دیوید ویلیامز ،ب� مهاکری الن الیاس  -بورساچ ،سیلیا هوکسورت]؛
کردکر�؛ و�استار اهلام سملا� غ
نفرو�.
خاطره
ت� ج�هی
ی
ی
ت�ران :شن� اطراف، .۱۳۹۷
 135ص.
روا� ؛ .۴
جستار ی 
978-622-99224-8-4
فیپا
کتاب ض
حا� از ت ن
م� انگییس ب� عنوان ““ Karaoke cultureبه فاریس ب�گردانده شده است.
ن
ز
در�رهی وطن و ا�وای خودخواسته.
جستارها� ب
ی
فرهنگ مههپسند  --کروایس
ق
ارو�ی ش��
فرهنگ مههپسند  --پ
فرامکونیمس  --کروایس
ق
ارو�ی ش��
فرامکونیمس  --پ
ت
کر� ،خاطره - 1369 ،ش– .م� ج�
کرد ی

7 ۱۳97الف8وPG 1619/1 /
۸۹۱/۸۳۴۵۴
۵۲۳۳۴۵۱
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مع� خ
روا� :ی ن
فر�
دب� مج موعهی
ی
جستار غ ی
و�ایش :اهلام ن
فرو�
سملا�
ی
گ
صفحهآر یا� :اکر�ه شن� اطراف
طراح جلد :حـمیدقدیس
ن�ظر چاپ :حممد ی ن
حس� دوستحممدی
شابک978-622-99224-8-4 :
چاپ اول 500 ،1397 :نسخه
مههی حقوق چاپ و شن� ی ن
ا� ثا� ب�ای « شن� اطراف» حمفوظ است.
ا� ثا� ی� قسـ ت
هــر گونــه تکثـ یـر ،انتشــار و ب�زنویــی ی ن
ـم� از آن بــه هــر شــل و شــیوه
ت
ت
کت� ن� ش� ممنوع اســت.
(چـ پـا� ،کـ پـی ،صــو� ،تصـ ی
ـو�ی ،الک�ونیــی) بدون اجــازهی ب
ها� از ت ن
م� کتاب ب� ذکر منبع آزاد است.
ش
�
نقل
ب
ی
گ
خیا�ن ش�ید ن�طقنوری ،کوی رضابیک ،پالک .9
خیا�ن � بن� ،ب
ت�ران ،ب
تلفن22855247 :

Atraf.ir

آن کس که دیگر ن
وط� ندارد،
در ت ن
نوش� خانه یمکند.
تئودور آدورنو

دو�اواک اوگرشیچ
ب
تاریخ تولد ۲۷ :مارس ۱۹۴۹
محل تولد :کوتینا ،کرواسی
آثار :رمانهای «زدن به گدار آ گاهی» (« ،)۱۹۹۱در آروارههای زندگی» (« ،)۱۹۹۲موزهی
تسلیم بیقید و شرط» (« ،)۱۹۹۸وزارت درد» ( )۲۰۰۵و «بابا یاگا تخم گذاشت» ()۲۰۰۹؛
مجموعه جستارهای «روز خوبی داشته باشید :از جنگ بالکان به رؤیای آمریکایی» (،)۱۹۹۴
«فرهنگ دروغ» (« ،)۱۹۹۸ممنون که نمیخوانید» (« ،)۲۰۰۳خانهی هیچ کس» ( )۲۰۰۷و
«فرهنگ کارائوکه» (.)۲۰۱۱

ف
�رست
سخن مترجم  13آدمکشی با قلم
ر وابط خطرناک  19ادبیات در این فرهنگ جایی ندارد
مسئلهی زاویهدید  29خلسهی جمعی و انزوای خودخواسته
جمهوری ادبی کاکانیا  77نویسندگان هم آدماند
ترس از مردم  105آیا بچهای هم باقی مانده؟
ذات ّفرار بایگانی  111یادهایی که تلنبار میکنیم

«بــرای ادا درآوردن بــا شســت دســت و بینــی بایــد شس ـتتان را
یتــان و باقــی انگش ـتها را بجنبانیــد ».بــا
بگذار یــد نــوک بین 
فمــان را از
خوان��دن چنیـ�ن جمل��های وســط ی��ک مقال��ه تعری 
شفــرض مــا در بــارهی مقالــه ایــن اســت کــه رســمی،
مقالـ�ه گــم میکنی�مـ .پی 
عصاق��ورت داده و خش��ک پی��ش بـ�رود و نشـ�انهای از دنیــای شــخصی نویســنده
در آن نباشدــ ام��ا مقال هه��ا هــم دنیـ�ای ت��ازهی خودش��ان را دارنــد و ب�هـ فر مهــای
یشــوند کــه تجرب ـهی
خـلاق و بدی��ع درآمدهان��د .گاه��ی چنــان خوــب نوشتــه م 
نهــای پرشوــر را ب��رای خواننـ�ده زن��ده میکننــد.
�یرین خوان��دن رما 
شـ ِ

جســتارهای روایــی چنیــن حــال و هوایــی دارنــد .جســتار روایــی متنــی
ً
غیرداســتانی اســت کــه ســبکی دلنشــین ،ســاختاری ظاهــرا ولنــگار ،لحنــی
شــبیه زبان شــفاهی ،و گاهی چاشــنی طنز ظریفی دارد و با اســتفاده از داســتان
یــا ســاختار داســتانی ،روایــت نویســنده را از مبحثــی کــه کمتــر بــه آن پرداختــه
شـ�ده ،ارائ��ه میدهــد .بــه عبارتــی ،نویســندهی جســتار روایــی بــا اســتفاده از
اکس�یـر هن��ر ،ف��رم لذتبخش�یـ میآفرین�دـ و مضموــن مقالـ�ه را بـ�ه گونـ�های نــو و بــا
هدفـ�ی متف�اـوت ارائهــ میدهــد.
9

10

البته ݡکه عصبانی هستم

جســتار یــا  essayماننــد مقالــه یــا  articleمتنــی غیرداســتانی اســت امــا بــه
جــای آن کــه مثــل مقالــه اطالعاتــی در بــارهی یــک موضــوع خــاص بــه خواننــده
منتقــل کنــد ،دیــدگاه شــخصی نویســنده را در بــارهی یــک یــا چنــد موضــوع و بــا
لحن��ی کــه اعتماــد مخاطـ�ب را برانگی��زد برای��ش توضی��ح میدهــد .جســتارنویس
ب�رـ اس��اس تجرب��هی زیســت ه خـ�ود ،نـ�گاه و یـ�ژهای بــه مفهــوم یــا رخــداد مــورد نظــرش
پی��دا ک�رـده ،ب�هـ ی��ک روای��ت فرــدی رس��یده و ب��ا نوشــتهای صمیمــی و صادقانــه
میخواهــد موضــع و تحلیــل خــودش را شــرح دهــد .بــه همیــن دلیــل خوانــدن
جس�تـار م��ا را ب��ا طــرز فکـ�ر ،من�شـ ی��ا بـ�ه اصط�لاح ص�دـای نویســنده آش�نـا میکنــد.
سه��ا هـ�م دیدــگاه ش�خـصی در ب��ارهی موض��وع مقال هشــان
بیتردی��د مقالهنوی 
نشــان در می�اـن میگذارن��د ام��ا نتیجهگیــری
دارن��د و گاهیــ آن را ب��ا خوانندگا 
نوشت هش��ان را ب�اـ اس��تناد ب�هـ دالی��ل و ش��واهد موجــود در مقالهــ س�� ر و ســامان
میدهنــد نــه مبتنــی بــر تجربــه ،برداشــت و روایــت شــخصی خودشــان.
تعبیرــ ش��یرین و تأملبرانگیــز دیگــری هــم جســتار را ترکیبــی از اول شــخص
مف��رد و س��وم ش�خـص جم��ع معرفیــ میکنــد کــه تجرب ـهی نویســنده را در مســیر
جس��توجو و آزمــودن پســت و بلنــد مفاهیــم مختلــف و ابعــاد گونا گــون
یگــذارد .همیــن
رخدادهــا ب��ه ثبـ�ت رس�اـنده و بــا خوانن��دگان بــه اش��تراک م 
معنــای جس ـتوجوگری اســت کــه معــادل جســتار را بــرای واژهی essay
انتخاب��ی دقی��ق و قاب��ل دف��اع میکنــد .از ایــن منظــر ،جســتار کنشــی اســت کــه
خواننــده را بــا تکاپــوی نویســنده در درک و تحلیــل رخدادهــای واقعــی و مفاهیــم
مختل��ف هم��راه میکنــد.
منطــق گفتوگویــی ،جســتار را بســتر مناســبی بــرای حضــور صداهــای
دیگــر در سـ�احت تــاش نویس��نده برــای فه��م معن�اـ میدانــد؛ صداهایــی کــه
میتواننــد موضــع نویســنده را بــه چالــش کشــیده و متنــی چندصــدا خلــق کننــد.
نهــای اجتماعــی ،فرهنگــی،
جس��تارنویس ک��ه هش�یـارانه در گرانی��گاه جریا 
ــن خ�وـد ایس��تاده ،میتوانــد بــا اجتنــاب از قضــاوت
سیاس��ی ،اقتص��ادی و ...زما ِ

پیشگفتار
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نهای��ی و تکگویی ِــ تمامیتخواهانــه و پرهیــز از ســازآرایی صداهــای گونا گــون بــه
نفــع دیــدگاه خــود ،شــرکت مؤثــر صداهــای دیگــر را در گفتوگــوی متــن تضمیــن

کنــد .بــه خاطــر اهمیــت ژانــر یــا گون ـهی جســتار ،بســیاری از نویســندگان معاصــر
مانن��د ش�اـهرخ مس�کـوب ،کامــران فان��ی ،باب��ک احم��دی و صاحبنظــران دیگر در
تهــای جســتار و مقالــه را شــرح
نوشتههایش��ان جس��تار را تعر ی��ف کردهان��د و تفاو 
ً
دادهان��د .بـ�ا مطالع��هی نمون ههــای مختلــف جســتار و خصوصــا جســتار روایــی
قتــری از تعر یــف جســتار روایــی خواهیــم داشــت .خوانــدن بهتریــن
درک دقی 
نهاــ ب��ه تجرب��های
نمون هه��ای هــر ژانرــ نوشـ�تاری هـ�م میتوانــد آش�نـایی مـ�ا را بـ�ا آ 
پربــار و خوشــایند مبــدل کنــد .بــه همیــن دلیــل در مجموع ـهی جســتار روایــی
آثــار نویســندگان شــاخص ایــن ژانــر را کــه پیشــینهی فرهنگــی متفاوتــی دارنــد ،بــه
عالقهمن��دان ارائهــ میدهی��م و در ه��ر کت�اـب میکوشــیم مخاطــب را بــا ســبک
نوشتــاری و ص��دای منحصرب هفــرد یــک جســتارنویس برجســته آشــنا کنیــم.
دربارهی کتاب
در کتــاب البتــه کــه عصبانــی هســتم ســراغ دو بــراوکا اوگرشــیچ ،نویســندهی
متولــد کرواســی ،رفتهایــم .ترجم ـهی جســتار روایــی توانایــی خاصــی میطلبــد
کــه فراتــر از مهــارت فهــم و انتقــال متــون انگلیســی اســت .ز بــان مترجــم ایــن
قوخــوی گفتمانــی نویســنده نزدیــک باشــد یــا نزدیــک شــود
جســتارها بای�دـ ب�هـ خل 
تــا بتوانـ�د مباحــث ج��دی و ح��ال و هوــای نوش��تههای او را بــه لحــن شــخصی،
سرخوش��انه و گاه مطایبهآمیــز جســتار روایــی گــره بزنــد و ســهم خواننــده را در
حــظ خوانــدن متــن افزایــش دهــد .خاطــره کردکریمــی دانــش آموختـهی رشــتهی
فیز ی��ک در دانش��گاه الزه�رـای تهـ�ران اس��ت کـ�ه در کارنام��هی کار یاش ترجم��هی
یخــورد و بــه
نمایشنام هه��ای مختل�فـ و کار بـ�ا مج�لات ادب��ی بـ�ه چش�مـ م 
دقــت و ظرافــت تمــام توانســته بــا رعایــت امانــت در ترجمــه ،روح جســتارهای
اوگرشــیچ را بــه مخاطــب منتقــل کنــد.
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البتــه کــه عصبانــی هســتم از میــان جســتارهایی انتخــاب شــده کــه اوگرشــیچ
ســال  2014در کتــاب فرهنــگ کارائوکــه منتشــر کــرده اســت .اوگرشــیچ را
ـای
لپــرداز حقیقــت ،فیلســوف تبعیــد و شــیطان ،و راوی زندگ 
«خیا 
یهـ ِ
ازهمپاشــیده در جنــگ یوگوســاوی ســابق» نامیدهانــد( .نیویــورک تایمــز)
بــه گفت ـهی روزنام ـهی ایندیپندنــت لنــدن «افــکار خــام و پرداختنشــده و
یخــورد
چیــک از نوشــتههای او بــه چشــم نم 
یهــای مبالغهآمیــز در هی 
گزافهگوی 
ـای خســته و ازپاافتــاده مثــل
ـائل ارو پـ ِ
و ز یــر نــگاه تیزبینــش کهنهتریــن مسـ ِ

مهاجــرت و چندفرهنگــی جــان تــازهای میگیرنــد ».اوگرشــیچ نویســندهای
اســت کــه «ماننــد نابا کــوف بــه مــا نشــان میدهــد بــا یــادآوری گذشــته میتوانیــم
هو یــت اخالقــی و دغدغهمندمــان را حفــظ کنیــم( ».واشــنگتن پســت)
تســاز
جســتارهای ایــن مجموعــه بــه بررســی تأثیــر رخدادهــای سرنوش 
یپــردازد
سیاســی بــر زندگــی روزمــره و حیــات فکــری مــردم اهــل قلــم و اندیشــه م 
کــه گویــی از روالــی جهانــی پیــروی میکنــد و طعــم تلخــش بــه ذائق همــان
آشناســت ،گرچــه بــه گفت ـهی ماهنام ـهی نیوکرایتریــون «تــا وقتــی کســانی کــه
مثــل اوگرشــیچ خــوب مینویســند ،بــه نوشــتن ادامــه دهنــد ،امیــدی بــرای
شهــای
آینــدهی بهتــر وجــود دارد ».عــاوه بــر جذابیــت نــگاه خــاص و خوان 
هوشــمندانهی اوگرشــیچ ،اســتفاده از قاب جســتارروایی برای بازنمایی تأمالت
تهــای
سیاســی و اجتماعــی میتوانــد بــه نویســندگان کمــککنــد تــا از ظرفی 
فــراوان ایــن ژانــر بــرای برقــراری ارتباطــی شــخصی و مســتقیم بــا مخاطبــان بهــره
ببرنــد .نشــر اطــراف بــا هــدف معرفــی ژانرهــای نگارشــی مختلفــی کــه از لحــاظ
ســاختار یـ�ا مضمــون راه��ی بــه روای��ت دارن��د ،مجموع ههــای گوناگونــی را طراحــی
و تهی��ه کــرده ک�هـ مجموعهــی جس��تار روایـ�ی یک��ی از آنهاســت
دبیر ترجمهی اطراف  -رؤیا پورآذر
پاییز 1397

بعد تجزیهی
دوبراوکا اوگرشیچ نویسندهای یوگسالو استِ .
یوگسالوی ،هویت ملیاش به یغما رفت و برای کروات شدن
زیر فشار قرار گرفت .چرا؟ چون زاگرب خانهاش بود؛ شهری
که تا پیش از فروپاشی بخشی از یوگسالوی بود اما حاال پایتخت کشور
مستقل کرواسی خوانده میشد .وقت تصمیمگیری بود :آیا هویت تازهاش
را میپذیرفت؟ آیا به جنبش نبرد برای تفوق کرواسی میپیوست؟ آیا از
فرصت استفاده میکرد ،بیصدا از کشور میزد بیرون و از نو در کشوری
دیگر ریشه می َدواند؟ یا نه ،میگفت «هر چه بادا باد! من یوگسالوم!»
اوگرشیچ از همین دستهی هر چه بادا بادها بود .او قلمش را چون اسلحه
باال گرفت و علیه کسانی که برای ربودن هویت یوگسالوش دستبهیکی
کرده بودند ،اعالم جنگ کرد .همین شد که سر آخر مجبور شد کرواسی را
ترک کند.
جمهوری کرواسی ،کشوری با کمی بیش از چهار میلیون جمعیت
که بیشترشان پیرو کلیسای کاتولیکاند ،در محل تالقی اروپای مرکزی و
13
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جنوب شرقی واقع شده و یکی از کشورهای تشکیلدهندهی شبهجزیرهی
بالکان است.
ُ
قوم کروات در سدهی شش پس از میالد مسیح به سرزمین فعلی
ِ
کرواسی رسیدند .تا سدهی نهم ،این محدوده به دو دوکنشین تقسیم
بعد به قدرت رسیدن تومیسالو به پادشاهی ارتقا پیدا کرد۱۰۵۹ .
میشد که ِ
تا  ۱۰۸۹اوج اقتدار پادشاهی کرواسی بود.
اوایل سدهی نوزده میالدی ،بخشهایی از کشور زیر سلطهی امپراتوری
طرف بوسنی
فرانسه قرار گرفت و همزمان امپراتوری اتریش-مجارستان ِ
بعد جنگ جهانی اول ،کرواسی از
و هرزگوینش را اشغال کرد .در ِ ،۱۹۱۸
سیطرهی اتریش-مجارستان خارج شد و به پادشاهی یوگسالوی پیوست.
اقوام عمدهی تشکیلدهندهی این پادشاهی کرواتها ،صربها،
اسلونیها و بوسنیاییها بودند .در جریان جنگ جهانی دوم ،با حمایت
ایتالیای فاشیست و آلمان نازی ،کشور مستقل کرواسی تشکیل شد اما
پس از پایان جنگ ،کرواسی یکی از اعضای مؤسس و بخشی از جمهوری
فدرال سوسیالیستی یوگسالوی به رهبری یوسیپ بروز تیتو شد .او کشور
شوروی استالینی عمل میکرد.
خود را کمونیست میدانست اما مستقل از
ِ

بعد مرگ او در  ،۱۹۸۰یوگسالوی به ورطهی فروپاشی سیاسی افتاد.
کمی ِ 
دوبراوکا اوگرشیچ در سالهای اولیهی جمهوری فدرال سوسیالیستی (۲۷
مارس  )۱۹۴۹در شهر کوتینای ایالت سیساک-مسالوینا به دنیا آمد.
کرواسی در  ۲۵ژوئن  ۱۹۹۱اعالم استقالل کرد و در پی آن جنگی
کروات حامی استقالل و نیروهای صرب محلی،
چهار ساله میان نیروهای
ِ
معروف به ارتش مردمی یوگسالوی ،درگرفت .بیشتر کرواتها از جدایی
کرواسی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسالوی حمایت میکردند
ساکن ناحیه خواستار تشکیل دولتی صرب،
اما بیشتر صربهای
ِ
زیرمجموعهی یوگسالوی ،بودند که کرواسی و بخشی از بوسنی و هرزگوین
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هم جزئی از آن میشد .جنگ در  ۱۲نوامبر  ۱۹۹۵با پیروزی استقاللخواهان
به پایان رسید .در نتیجهی این نبرد بیستهزار نفر کشته شدند ۲۵ ،درصد
اقتصاد کرواسی نابود و خسارتی حدود  ۳۷میلیارد دالر به زیرساختهای
کشور وارد شد .فرانیو توجمان از زمان اعالم استقالل تا زمان مرگش در
دسامبر  ۱۹۹۹رئیسجمهور کرواسی بود.
بعد
اوگرشیچ در دانشگاه زاگرب ادبیات تطبیقی و زبان روسی خواند و ِ
ل کار شد.
ادبی همان دانشگاه مشغو 
دانشآموختگی در مؤسسهی نظریهی ِ

در آستانهی جنگ  ،۱۹۹۱موضع ضدجنگ و ضدملیگرایی سرسختانهای
گرفت و با قلمی تند و تیز بالهت جنگافروزان را پیش چشمشان آورد.
همین شد که خیلی زود هدف حملهی بخشی از رسانهها ،نویسندهها و
چهرههای شناختهشدهی کروات قرار گرفت .به او اتهام وطنفروشی زدند و
بعد از سر گذراندن
القابی چون «خائن»« ،دشمن مردم» و «جادوگر» دادندِ .
سلسلهای از حمالت عمومی طوالنی و ،چنان که خودش در جستار
دائمی
«ممنون که نمیخوانید» میگوید ،چون «نمیتوانست به وحشت
ِ
زندگی فرهنگی ،سیاسی ،عمومی و روزمره عادت کند»،
حاصل از دروغ در
ِ

کرواسی را ترک کرد.

او در جستارهایش از تجربهی هیجان بیمارگونهی ملیگرایی
جمعی مینویسد ،از وجوه تاریک جوامع مدرن و همگنسازی مردم به

اجبار رسانه ،سیاست ،مذهب و باورهای مشترک .رمانهای موزهی
درد او هم به کنکاش تروماهای حاصل از
تسلیم بیقید و شرط و وزارت ِ
تبعید میپردازند .گرچه گذشت زمان شکل نگارش او را تلطیف کرده،
زخمهایش عمیقاند و او هم لحظهای از َو ر رفتن با این زخمها دست
برنمیدارد .آثار او ترکیبی است از مسائل شخصی و سیاسی که بر جهانی
بودن مفاهیمی چون وطن ،بیجاشدگی و تجربهی انزوای خودخواسته
تأ کیدی ویژه دارند.
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اوگرشیچ در جستار «وجه اروپایی ادبیات اروپا چیست؟» از مجموعهی
خانهی هیچ کس ،تجربهی رانده شدنش از وطن و بیجاشدگی را
توضیح میدهد.
«دهسال پیش گذرنامهای یوگسالو داشتم با جلد نرم،
منعطف و تیره .خب ،نویسندهای یوگسالو بودم .بعد
جنگ شد و کرواتها ،بیکه اجازهای بگیرند ،گذرنامهی
آبی کرواتی را چپاندند توی دستهام .دولت کرواسی از
ِ
شهروندانش انتظار دگرگونیای بیگپ و گفت داشت ،انگار
خود گذرنامه یکجور قرص جادویی باشد .از آنجا که ماجرا
ِ
برای من یکی به آن سادگیها که فکر میکردند پیش نرفت،
از فضاهای ادبی و حرفهای حذفم کردند .با گذرنامهی
کرواسی در دست ،هم از وطن تازهبهدستآمدهام رانده شده
بودم هم از وطن ویران سابقم ،و حاال آوارهی جهان بودم.
ادبی جایی بودم
از آن طرف ،پیش چشم آدمها نمایندهی ِ
که دیگر من را نمیخواست .من هم همینطور .من هم دیگر
دلم جایی را نمیخواست که مرا نمیخواهد .هیچ ِمیلی
به عشقهای یکطرفه ندارم .اما تا همین امروز نتوانستهام
بهطور کامل از شر عناوین و برچسبها خالص شوم .حاال
دوباره گذرنامهای در دست دارم با جلد نرم و منعطف و
تیره .گذرنامهی هلندی .آیا این گذرنامه من را نویسندهای
هلندی میکند؟ شاید ،ولی شک دارم .با داشتن گذرنامهی
هلندی هرگز قادر خواهم بود دوباره بین نویسندگان کروات
ُبر بخورم؟ احتمالش هست ولی شک دارم .مشکل واقعیام
برچسب نویسندهی کروات که هنوز هم از ِپی
چیست؟ آیا از
ِ
ً
اسمم میآید شرمسارم؟ نه .اگر مثال برچسب آرمانی یا گوچی
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رویم بود ،حس بهتری داشتم؟ بیتردید بله اما مسئله این
ً
نیست .پس چه میخواهم؟ و اساسا چرا اینطور َبند کردهام
هویتی
به برچسبها؟ چرا؟ چون بهتجربه دریافتهام توشهی
ِ
متن ادبی میتواند حسابی زمینش بزند .چون دیده شده
معنی
برچسبها بهراستی هشدار یاند برای محتوای ادبی و
ِ
متنی که پیش روی خواننده قرار میگیرد».
اوگرشیچ به کرواتی مینویسد و به ترجمهها برای معرفی آثارش به دنیا

نوشتن صرف
َبسنده میکند .او در هیچ مصاحبه یا متنی اصرارش را به
ِ

به زبان مادری توضیح نداده اما میشود با در نظر گرفتن مجموع آثارش
زبان کرواتی شیوهی مقاومت شخصی
اینطور برداشت کرد که نوشتن به ِ
و همیشگی اوست برای حفظ هویت یوگسالوش .این زبان تنها یادگار
نافی هویت
ملموس او از سرزمین سابق و نشانهای است از اینکه او ِ
ویرانی
مستمسک
قومیاش نیست ،ناقد کسانی است که قومیت را
ِ
ِ
یکپارچگی وطنش قرار دادند .میتوانند گذرنامهاش را بگیرند ،لقب جادوگر
بهش بدهند ،مجبورش کنند حرفهاش را در کشورهای دیگر ادامه بدهد
اما نمیتوانند زبانی را تغییر دهند که از بدو شروع کار برای نوشتن انتخاب
کرده .او شهروند ادبیات است و یک یوگسالو که به کرواتی مینویسد.
کتابهای او در کنار نویسندگان صرب ،بوسنیایی ،اسلوونیایی و
مقدونیهای در قفسهی کتابهای اسالویک کتابخانهها میمانند تا آخرین
گواهیهای بهجامانده از یوگسالو یای باشند که روزگاری وجود داشت.
جستارهای این کتاب از مجموعهی فرهنگ کارائوکه ( )2011انتخاب
شدهاند که دیوید ویلیامز به انگلیسی برگردانده است
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