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»بــرای ادا درآوردن بــا شســت دســت و بینــی بایــد شســت تان را 
بــا  بجنبانیــد.«  را  انگشــت ها  باقــی  و  بینی تــان  نــوک  یــد  بگذار
از  را  تعریف مــان  مقالــه  یــک  وســط  جملــه ای  چنیــن  خوانــدن 
کــه رســمی،  گــم می کنیــم. پیش فــرض مــا دربــاره ی مقالــه ایــن اســت  مقالــه 
عصاقــورت داده و خشــک پیــش بــرود و نشــانه ای از دنیــای شــخصی نویســنده 
در آن نباشــد امــا مقاله هــا هــم دنیــای تــازه ی خودشــان را دارنــد و بــه فرم هــای 
ــه ی  کــه تجرب گاهــی چنــان خــوب نوشــته می شــوند  ــد.  ــع درآمده ان خــاق و بدی

شــیریِن خوانــدن رمان هــای پرشــور را بــرای خواننــده زنــده می کننــد.
جســتارهای روایــی چنیــن حــال و هوایــی دارنــد. جســتار روایــی متنــی 
کــه ســبکی دلنشــین، ســاختاری ظاهــرًا ولنــگار، لحنــی  غیرداســتانی اســت 
گاهی چاشــنی طنز  ظریفی دارد و با اســتفاده از داســتان  شــبیه زبان شــفاهی، و 
ــه آن پرداختــه  ــر ب کمت کــه  ــا ســاختار داســتانی، روایــت نویســنده را از مبحثــی  ی
شــده، ارائــه می دهــد. بــه عبارتــی، نویســنده ی جســتار روایــی بــا اســتفاده از 
گونــه ای نــو و بــا  اکســیر هنــر، فــرم لذت بخشــی می آفرینــد و مضمــون مقالــه را بــه 

هدفــی متفــاوت ارائــه می دهــد. 
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ــه  ــا article متنــی غیرداســتانی اســت امــا ب ــه ی ــا essay ماننــد مقال جســتار ی
کــه مثــل مقالــه اطاعاتــی دربــاره ی یــک موضــوع خــاص بــه خواننــده  جــای آن 
کنــد، دیــدگاه شــخصی نویســنده را دربــاره ی یــک یــا چنــد موضــوع و بــا  منتقــل 
کــه اعتمــاد مخاطــب را بر  انگیــزد برایــش توضیــح می دهــد. جســتارنویس  لحنــی 
بــر اســاس تجربــه ی زیســته  خــود، نــگاه ویــژه ای بــه مفهــوم یــا رخــداد مــورد نظــرش 
کــرده، بــه یــک روایــت فــردی رســیده و بــا  نوشــته ای صمیمــی و صادقانــه  پیــدا 
ــدن  ــل خوان ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرح ده ــودش را ش ــل خ ــع و تحلی ــد موض می خواه
جســتار مــا را بــا طــرز  فکــر، منــش یــا بــه اصطــاح صــدای نویســنده آشــنا می کنــد. 
بی تردیــد مقاله نویس هــا هــم دیــدگاه شــخصی دربــاره ی موضــوع مقاله شــان 
گاهــی آن را بــا خوانندگان شــان در میــان می گذارنــد امــا نتیجه گیــری  دارنــد و 
نوشته شــان را بــا اســتناد بــه دالیــل و شــواهد موجــود در مقالــه ســر  و ســامان 

ــه، برداشــت و روایــت شــخصی خودشــان. ــر تجرب ــه مبتنــی ب می دهنــد ن
تعبیــر شــیرین و تأمل برانگیــز دیگــری هــم جســتار را ترکیبــی از اول شــخص 
کــه تجربــه ی نویســنده را در مســیر  مفــرد و ســوم شــخص جمــع معرفــی می کنــد 
گــون  گونا ابعــاد  و  مختلــف  مفاهیــم  بلنــد  و  پســت  آزمــودن  و  جســت وجو 
اشــتراک می گــذارد. همیــن  بــه  بــا خواننــدگان  و  ثبــت رســانده  بــه  رخدادهــا 
 essay واژه ی  بــرای  را  جســتار  معــادل  کــه  اســت  جســت وجوگری  معنــای 
کــه  کنشــی اســت  انتخابــی دقیــق و قابــل دفــاع می کنــد. از ایــن منظــر، جســتار 
خواننــده را بــا تکاپــوی نویســنده در درک و تحلیــل رخدادهــای واقعــی و مفاهیــم 

مختلــف همــراه می کنــد. 
صداهــای  حضــور  بــرای  مناســبی  بســتر  را  جســتار  گفت وگویــی،  منطــق 
کــه  فهــم معنــا می دانــد؛ صداهایــی  بــرای  نویســنده  تــاش  دیگــر در ســاحت 
کننــد.  کشــیده و متنــی چندصــدا خلــق  می تواننــد موضــع نویســنده را بــه چالــش 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  جریان هــای  گرانیــگاه  در  هشــیارانه  کــه  جســتارنویس 
ــا اجتنــاب از قضــاوت  ــد ب سیاســی، اقتصــادی و... زمــاِن خــود ایســتاده، می توان
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گــون بــه  گونا نهایــی و تک گویــِی تمامیت  خواهانــه و پرهیــز از ســازآرایی صداهــای 
گفت وگــوی متــن تضمیــن  نفــع دیــدگاه خــود، شــرکت مؤثــر صداهــای دیگــر را در 
گونــه ی جســتار، بســیاری از نویســندگان معاصــر  کنــد. بــه خاطــر اهمیــت ژانــر  یــا 
ماننــد شــاهرخ مســکوب، کامــران فانــی، بابــک احمــدی و صاحب نظــران دیگر در 
کرده انــد و تفاوت هــای جســتار و مقالــه را شــرح  نوشته هایشــان جســتار را تعریــف 
ــا مطالعــه ی نمونه هــای مختلــف جســتار و خصوصــًا جســتار روایــی  ــد. ب داده ان
از تعریــف جســتار روایــی خواهیــم داشــت. خوانــدن بهتریــن  درک دقیق تــری 
نمونه هــای هــر ژانــر نوشــتاری هــم می توانــد آشــنایی مــا را بــا آن هــا بــه تجربــه ای 
کنــد. بــه همیــن دلیــل در مجموعــه ی جســتار روایــی  پربــار و خوشــایند مبــدل 
کــه پیشــینه ی فرهنگــی متفاوتــی دارنــد، بــه  آثــار نویســندگان شــاخص ایــن ژانــر را 
کتــاب می کوشــیم مخاطــب را بــا ســبک  عاقه منــدان ارائــه می دهیــم و در هــر 

کنیــم.  نوشــتاری و صــدای منحصر به فــرد یــک جســتارنویس برجســته آشــنا 

درباره ی کتاب
کــه عصبانــی هســتم ســراغ دوبــراوکا اوگرشــیچ، نویســنده ی  کتــاب البتــه  در 
ــم. ترجمــه ی جســتار روایــی توانایــی خاصــی می طلبــد  کرواســی، رفته ای ــد  متول
کــه فراتــر از مهــارت فهــم و انتقــال متــون انگلیســی اســت. زبــان مترجــم ایــن 
جســتارها بایــد بــه خلق و خــوی گفتمانــی نویســنده نزدیــک باشــد یــا نزدیــک شــود 
ــا بتوانــد مباحــث جــدی و حــال و هــوای نوشــته های او را بــه لحــن شــخصی،  ت
گــره بزنــد و ســهم خواننــده را در  گاه مطایبه آمیــز جســتار روایــی  سرخوشــانه و 
کردکریمــی دانــش آموختــه ی رشــته ی  حــظ خوانــدن متــن افزایــش دهــد. خاطــره 
کارنامــه ی کاری اش ترجمــه ی  کــه در  فیزیــک در دانشــگاه الزهــرای تهــران اســت 
کار بــا مجــات ادبــی بــه چشــم می خــورد و بــه  نمایش نامه هــای مختلــف و 
ــا رعایــت امانــت در ترجمــه، روح جســتارهای  دقــت و ظرافــت تمــام توانســته ب

کنــد.  اوگرشــیچ را بــه مخاطــب منتقــل 

پیش گفتار
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کــه اوگرشــیچ  کــه عصبانــی هســتم از میــان جســتارهایی انتخــاب شــده  البتــه 
را  اوگرشــیچ  اســت.  کــرده  منتشــر  کارائوکــه  فرهنــگ  کتــاب  در   ۲۰۱۴ ســال 
زندگی هــاِی  راوی  و  شــیطان،  و  تبعیــد  فیلســوف  حقیقــت،  »خیال پــرداز 
تایمــز(  )نیویــورک  نامیده انــد.  ســابق«  یوگوســاوی  جنــگ  در  از هم  پاشــیده 
و  پرداخت نشــده  و  خــام  »افــکار  لنــدن  ایندیپندنــت  روزنامــه ی  گفتــه ی  بــه 
ــه چشــم نمی خــورد  گزافه گویی هــای مبالغه آمیــز در هیچ یــک از نوشــته های او ب
مثــل  از پا افتــاده  و  خســته  پــاِی  ارو مســائِل  کهنه تریــن  تیزبینــش  نــگاه  زیــر  و 
نویســنده ای  اوگرشــیچ  می گیرنــد.«  تــازه ای  جــان  چندفرهنگــی  و  مهاجــرت 
گذشــته می توانیــم  کــوف بــه مــا نشــان می دهــد بــا یــادآوری  کــه »ماننــد نابا اســت 

پســت( )واشــنگتن  کنیــم.«  را حفــظ  و دغدغه مندمــان  هویــت اخاقــی 
سرنوشت ســاز  رخدادهــای  تأثیــر  بررســی  بــه  مجموعــه  ایــن  جســتارهای 
سیاســی بــر  زندگــی روزمــره و حیــات فکــری مــردم اهــل قلــم و اندیشــه می پــردازد 
ذائقه مــان  بــه  تلخــش  طعــم  و  می کنــد  پیــروی  جهانــی  روالــی  از  گویــی  کــه 
کــه  کســانی  گفتــه ی ماهنامــه ی نیو کرایتریــون »تــا وقتــی  گرچــه بــه  آشناســت، 
بــرای  امیــدی  دهنــد،  ادامــه  نوشــتن  بــه  می نویســند،  خــوب  اوگرشــیچ  مثــل 
بــر جذابیــت نــگاه خــاص و خوانش هــای  آینــده ی بهتــر وجــود دارد.« عــاوه 
هوشــمندانه ی اوگرشــیچ، اســتفاده از قاب جســتارروایی برای بازنمایی تأمات 
کمــک  کنــد تــا از ظرفیت هــای  سیاســی و اجتماعــی می توانــد بــه نویســندگان 
فــراوان ایــن ژانــر بــرای برقــراری ارتباطــی شــخصی و مســتقیم بــا مخاطبــان بهــره 
کــه از لحــاظ  ببرنــد. نشــر اطــراف بــا هــدف معرفــی ژانرهــای نگارشــی مختلفــی 
گونــی را طراحــی  گونا ســاختار یــا مضمــون راهــی بــه روایــت دارنــد، مجموعه هــای 

ــت ــی از آن هاس ــی یک ــتار روای ــه ی جس ــه مجموع ک ــرده  ک ــه  و تهی

پاییز 1397
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تجزیه ی  بعِد  است.  یوگساو  نویسنده ای  اوگرشیچ  دوبراوکا 
کروات شدن  یوگساوی، هویت ملی اش به یغما رفت و برای 
شهری  بود؛  خانه اش  زاگرب  چون  چرا؟  گرفت.  قرار  فشار  زیر 
کشور  پایتخت  حاال  اما  بود  یوگساوی  از  بخشی  فروپاشی  از  پیش  تا  که 
تازه اش  آیا هویت  بود:  کرواسی خوانده می شد. وقت تصمیم گیری  مستقل 
از  آیا  می پیوست؟  کرواسی  تفوق  برای  نبرد  جنبش  به  آیا  می پذیرفت؟  را 
کشوری  در  نو  از  و  بیرون  می زد  کشور  از  بی صدا  می کرد،  استفاده  فرصت 
یوگساو م!«  من  باد!  بادا  چه  »هر  می گفت  نه،  یا  می َدواند؟  ریشه  دیگر 
را چون اسلحه  او قلمش  بود.  بادها  بادا  از همین دسته ی هر چه  اوگرشیچ 
دست به یکی  یوگساوش  هویت  ربودن  برای  که  کسانی  علیه  و  گرفت  باال 
کرواسی را  که سر آخر مجبور شد  کرد. همین شد  کرده بودند، اعام جنگ 

ترک کند.
جمعیت  میلیون  چهار  از  بیش  کمی  با  کشوری  کرواسی،  جمهوری 
و  مرکزی  اروپای  تاقی  محل  در  کاتولیک اند،  کلیسای  پیرو  بیشترشان  که 
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کشورهای تشکیل دهنده ی شبه جزیره ی  جنوب شرقی واقع شده و یکی از 
بالکان است.

فعلی  سرزمین  به  مسیح  میاد  از  پس  شش  سده ی  در  ُکروات  قوِم 
تقسیم  دوک نشین  دو  به  محدوده  این  نهم،  سده ی  تا  رسیدند.  کرواسی 
کرد. ۱۰۵۹  که بعِد به قدرت رسیدن تومیساو به پادشاهی ارتقا پیدا  می شد 

کرواسی بود. تا ۱۰۸۹ اوج اقتدار پادشاهی 
کشور زیر سلطه ی امپراتوری  اوایل سده ی نوزده میادی، بخش هایی از 
بوسنی  طرِف  اتریش-مجارستان  امپراتوری  همزمان  و  گرفت  قرار  فرانسه 
از  کرواسی  اول،  جهانی  جنگ  بعِد   ،۱۹۱۸ در  کرد.  اشغال  را  هرزگوینش  و 
سیطره ی اتریش-مجارستان خارج شد و به پادشاهی یوگساوی پیوست. 
صرب ها،  کروات ها،  پادشاهی  این  تشکیل دهنده ی  عمده ی  اقوام 
حمایت  با  دوم،  جهانی  جنگ  جریان  در  بودند.  بوسنیایی ها  و  اسلونی ها 
اما  شد  تشکیل  کرواسی  مستقل  کشور  نازی،  آلمان  و  فاشیست  ایتالیای 
کرواسی یکی از اعضای مؤسس و بخشی از جمهوری  پس از پایان جنگ، 
کشور  او  شد.  تیتو  بروز  یوسیپ  رهبری  به  یوگساوی  سوسیالیستی  فدرال 
کمونیست می دانست اما مستقل از شوروِی استالینی عمل می کرد.  خود را 
افتاد.  فروپاشی سیاسی  ورطه ی  به  یوگساوی  در ۱۹۸۰،  او  بعِد  مرگ  کمی 
دوبراوکا اوگرشیچ در سال های اولیه ی جمهوری فدرال سوسیالیستی )۲۷ 

ک-مساوینا به دنیا آمد. کوتینای ایالت سیسا مارس ۱۹۴۹( در شهر 
جنگی  آن  پی  در  و  کرد  استقال  اعام   ۱۹۹۱ ژوئن   ۲۵ در   کرواسی 
کرواِت حامی استقال و نیروهای صرب محلی،  چهار ساله میان نیروهای 
جدایی  از  کروات ها  بیشتر  درگرفت.  یوگساوی،  مردمی  ارتش  به  معروف 
می کردند  حمایت  یوگساوی  سوسیالیستی  فدرال  جمهوری  از  کرواسی 
صرب،  دولتی  تشکیل  خواستار  ناحیه  کِن  سا صرب های  بیشتر  اما 
کرواسی و بخشی از بوسنی و هرزگوین  که  زیرمجموعه ی یوگساوی، بودند 
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هم جزئی از آن می شد. جنگ در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ با پیروزی استقال خواهان 
کشته شدند، ۲۵ درصد  به پایان رسید. در نتیجه ی این نبرد بیست هزار نفر 
کرواسی نابود و خسارتی حدود ۳۷ میلیارد دالر به زیرساخت های  اقتصاد 
در  مرگش  زمان  تا  استقال  اعام  زمان  از  توجمان  فرانیو  شد.  وارد  کشور 

کرواسی بود. دسامبر  ۱۹۹۹ رئیس جمهور 
اوگرشیچ در دانشگاه زاگرب ادبیات تطبیقی و زبان روسی خواند و بعِد 
کار شد.  دانش آموختگی در مؤسسه ی نظریه ی ادبِی همان دانشگاه مشغول  
در آستانه ی جنگ ۱۹۹۱، موضع ضدجنگ و ضدملی گرایی سرسختانه ای 
آورد.  چشم شان  پیش  را  جنگ افروزان  باهت  تیز  و  تند  قلمی  با  و  گرفت 
و  نویسنده ها  رسانه ها،  از  بخشی  حمله ی  هدف  زود  خیلی  که  شد  همین 
گرفت. به او اتهام وطن فروشی زدند و  کروات قرار  چهره های شناخته شده ی 
گذراندن  القابی چون »خائن«، »دشمن مردم« و »جادوگر« دادند. بعِد از سر 
جستار  در  خودش  که  چنان  و،  طوالنی  عمومی  حمات  از  سلسله ای 
دائمِی  وحشت  به  »نمی توانست  چون  می گوید،  نمی خوانید«  که  »ممنون 
کند«،  حاصل از دروغ در زندگِی فرهنگی، سیاسی، عمومی و روزمره عادت 

کرد. کرواسی را ترک 
ملی گرایی  بیمارگونه ی  هیجان  تجربه ی  از  جستارهایش  در  او 
به  مردم  همگن سازی  و  مدرن  جوامع  تاریک  وجوه  از  می نویسد،  جمعی 
موزه ی  رمان های  مشترک.  باورهای  و  مذهب  سیاست،  رسانه،  اجبار 
از  حاصل  تروماهای  کنکاش  به  هم  او  درِد  وزارت  و  شرط  و  بی قید  تسلیم 
کرده،  تلطیف  را  او  نگارش  شکل  زمان  گذشت  گرچه  می پردازند.  تبعید 
دست  زخم ها  این  با  رفتن  َور  از  لحظه ای  هم  او  و  عمیق اند  زخم هایش 
که بر جهانی  برنمی دارد. آثار او ترکیبی است از مسائل شخصی و سیاسی 
خودخواسته  انزوای  تجربه ی  و  بی جاشدگی  وطن،  چون  مفاهیمی  بودن 

کیدی ویژه دارند. تأ
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اوگرشیچ در جستار »وجه اروپایی ادبیات اروپا چیست؟« از مجموعه ی 
را بی جاشدگی  و  وطن  از  شدنش  رانده  تجربه  ی  کس،  هیچ   خانه ی 

 توضیح می دهد. 
نرم،  جلد  با  داشتم  یوگساو  گذرنامه  ای  پیش  »ده سال 
بعد  بودم.  یوگساو  نویسنده ای  خب،  تیره.  و  منعطف 
گذرنامه ی  بگیرند،  اجازه ای  بی که  کروات ها،  و  شد  جنگ 
از  کرواسی  دولت  دست هام.  توی  چپاندند  را  کرواتی  آبِی 
انگار  گفت داشت،  و  انتظار دگرگونی ای بی گپ  شهروندانش 
که ماجرا  گذرنامه یک جور قرص جادویی باشد. از آن جا  خوِد 
نرفت،  فکر می کردند پیش  که  آن سادگی ها  به  یکی  برای من 
گذرنامه ی  با  کردند.  حذفم  حرفه ای  و  ادبی  فضاهای  از 
شده  رانده  تازه به دست آمده ام  وطن  از  هم  دست،  در  کرواسی 
بودم.  جهان  آواره ی  حاال  و  سابقم،  ویران  وطن  از  هم  بودم 
بودم  جایی  ادبِی  نماینده ی  آدم ها  چشم  پیش  طرف،  آن  از 
را نمی خواست. من هم همین طور. من هم دیگر  که دیگر من 
ِمیلی  هیچ  نمی خواهد.  مرا  که  نمی خواست  را  جایی  دلم 
نتوانسته ام  امروز  همین  تا  اما  ندارم.  یک طرفه  عشق های  به 
حاال  شوم.  خاص  برچسب ها  و  عناوین  شر  از  کامل  به طور 
و  منعطف  و  نرم  جلد  با  دارم  دست  در  گذرنامه ای  دوباره 
نویسنده ای  را  من  گذرنامه  این  آیا  هلندی.  گذرنامه ی  تیره. 
گذرنامه ی  با داشتن  هلندی می کند؟ شاید، ولی شک دارم. 
کروات  نویسندگان  بین  دوباره  بود  خواهم  قادر  هرگز  هلندی 
واقعی ام  مشکل  دارم.  شک  ولی  هست  احتمالش  بخورم؟  ُبر 
که هنوز هم از ِپی  کروات  چیست؟ آیا از برچسِب نویسنده ی 
گر مثًا برچسب آرمانی یا گوچی  اسمم می آید شرمسارم؟ نه. ا
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این  مسئله  اما  بله  بی تردید  داشتم؟  بهتری  حس  بود،  رویم 
کرده ام  نیست. پس چه می خواهم؟ و اساسًا چرا این طور َبند 
هویتِی  توشه ی  یافته ام  در به  تجربه  چون  چرا؟  برچسب ها؟  به 
شده  دیده  چون  بزند.  زمینش  حسابی  می تواند  ادبی  متن 
برچسب ها به راستی هشداری اند برای محتوای ادبی و معنِی 

که پیش روی خواننده قرار می گیرد.« متنی 
دنیا  به  آثارش  برای معرفی  ترجمه ها  به  و  کرواتی می نویسد  به  اوگرشیچ 
صرف  نوشتِن  به  را  اصرارش  متنی  یا  مصاحبه  هیچ  در  او  می کند.  َبسنده 
آثارش  مجموع  گرفتن  نظر  در  با  می شود  اما  نداده  توضیح  مادری  زبان  به 
شخصی  مقاومت  شیوه ی  کرواتی  زباِن  به  نوشتن  که  کرد  برداشت  این طور 
یادگار  تنها  زبان  این  یوگساوش.  هویت  حفظ   برای  اوست  همیشگی  و 
هویت  نافِی  او  این که  از  است  نشانه ای  و  سابق  سرزمین  از  او  ملموس 
ویرانِی  مستمسِک  را  قومیت  که  است  کسانی  ناقد  نیست،  قومی اش 
گذرنامه اش را بگیرند، لقب جادوگر  یکپارچگی وطنش قرار دادند. می توانند 
بدهد  ادامه  دیگر  کشورهای  در  را  حرفه اش  کنند  مجبورش  بدهند،  بهش 
کار برای نوشتن انتخاب  که از بدو شروع  اما نمی توانند زبانی را تغییر دهند 
می نویسد.  کرواتی  به  که  یوگساو  یک  و  است  ادبیات  شهروند  او  کرده. 
و  اسلوونیایی  بوسنیایی،  صرب،  نویسندگان  کنار  در  او  کتاب های 
کتابخانه ها می مانند تا آخرین  کتاب های اساویک  مقدونیه ای در قفسه ی 

که روزگاری وجود داشت. گواهی های به جامانده از یوگساوی ای باشند 
)۲۰۱۱( انتخاب  کارائوکه  کتاب از مجموعه ی فرهنگ  جستارهای این 

که دیوید ویلیامز به انگلیسی برگردانده است۱ شده اند 

 Citizen Of( »اوگرشیچ از مقاله ی »شهروند ادبیات: دوبراوکا  نویسنده  از متن معرفِی  ۱     بخش هایی 
Literature: Dubravka Ugrešić( نوشته ی َکرن وانوسکا )Karen Vanuska( انتخاب و ترجمه شده است.
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