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گرفتید.ایدهاین فهرستجایزهکتابملیقرار تبریکمیگوییمکهدر
کرد؟ کجابهذهنشماخطور کتاباز

 می خواستم  کتاب را تمام کنم 
ً
غ التحصیل شدم و قبل از آن واقعا می 2016 فار

زیرا مدیر مدرسه انستیتوی هنرهای بومی آمریکا، به من گفته بود اگر کتاب داشته 
باشم می توانم کالسی برای تدریس بگیرم. بنابراین هدفی بسیار اساسی داشتم: 

گرفتن کار تدریس!
کتابتان میکردید  فکر است. جاهطلبانه  بسیار کتابی وجوداین، با  

راداشتید؟ قبلقصدانجاماینکار برجستهشود،یاخودتاناز آنقدر
نه، فکر می کردم افرادی که در انجمن نویسندگی بومی من هستند و شاید 
بومیان اوکلند آن را این گونه مهم ارزیابی کنند. تابه حال چیزی منتشر نکرده بودم، 
بنابراین فکر نمی کردم انتشار این کتاب کاری از پیش ببرد، در نتیجه حسابی 

غافلگیر شدم.
متفاوتروایتشدهاست.از دیدچندینکاراکتر باد«از »مثلدوددر

نظرشخصیتیبهکدامیکنزدیکترهستید؟
فکر می کنم آنها بیشتر از هر کس دیگری، خوِد من هستند، اما به عمد این کار 
را نکردم. شخصی هست به اسم توماس فرانک. ما اسم ها و نام های خانوادگی را 
با هم به اشتراک می گذاریم و جزئیات بیوگرافیکی مستقیمی از تجربیات خانواده 
من در این کتاب وجود دارد، بنابراین خانواده ام هر فصل را متفاوت از دیگران 

می خوانند. اما تمام کاراکترها بیشتر از سایر افراد شبیه خوِد من هستند.
خوبیبرایداستانبود.در بسیار اسلحههایپرینتسهبعدی،عنصر
آنها کلحسترسووحشتفراوانیبهداستانافزودهاست.بااضافهکردن
اسلحهایمیتواند هر

ً
خخواهدداد.مطمئنا بهداستانمیدانیداتفاقبدیر

راانجامدهد،بنابرایننمیدانمسهبعدیبودنآنهاچهاهمیتیدارد؛با اینکار
طریقردیابهایفلزی فرضاینکهشخصدیگریوجودداردکهبتواندآنهارااز

دریافتکند؟
داده ام  انجام  کتاب  در  چه  هر  اما  بود.  لجستیک   

ً
اساسا موضوع  این  بله، 

به فناوری مدرن و رفتار معاصر مربوط می شود که به بازنگری جامعه یکپارچه 
سرخپوستان آمریکایی در تاریخ می پردازد که همه به آن فکر می کنند و... تنها راه 
واقعی برای اینکه سرخپوست آمریکایی واقعی باشید این است که تاریخی باشید، 
کاله سرخپوستی داشته باشید یا این گونه به مسأله نگاه کنید. برای مردم بسیار 
مضر است که هنوز هم روش های قابل قبولی در اختیار ندارند تا به عنوان یک 
سرخپوست پذیرفته شوند. یکی از تجربیات رایج سرخپوست بودن این است 
، معتبرتر  که زیر سوال می روند: »به نظرتان نیازی نیست تالش کنید شایسته تر
و قابل قبول تر شوید؟!« بنابراین می خواستم این مسأله اکنون و بسیار امروزی 

نمایش  معرفی  و  هستم  صنعتگری  کارگاه  یک  در  می کنم  حس  شود.  حس 
یا درحال تماشای هنرمندی نیستم، مشغول تماشای  را می بینم -  هنرمندی 
طلسم پرینتر سه بعدی هستم - و این ایده فقط به نوعی از ذهنم عبور کرده است.
آمدهاستکهمدامذهنمرابهخودمشغولمیکند؛ کتاب چیزیدر
اتفاقی بیرونمیآید.آیاناشیاز پاییککاراکتر غدهایدر پاهایعنکبوتیکهاز

زندگیواقعییافرهنگیعامهبودهاست؟ در
 آن را درک نکردم، و هیچ چیز و پاسخی در 

ً
نه، برای من اتفاق افتاده است. واقعا

اینترنت پیدا نکردم. از پدرم پرسیدم او چه فکر می کند، زیرا به نظر می رسید اتفاقی 
خ دادن است. هیچ پاسخی برای من نداشت. او گفت:»به  سرخپوستی درحال ر
نظر می رسد کسی شما را جادو کرده است.« به نوعی از این جواب ترسیده بودم. 
خ داد که با نوشتن رمان آغاز شد. شاید  پس از آن چیزهای عنکبوتی دیگری نیز ر
 سال 2013 یا 2014 بود و من هیچ ارتباط دیگری با آن نداشتم، بنابراین با خودم گفتم 

چرا از این مسأله در کتاب استفاده نکنم.
بنابراینوقتیآنرانوشتید،اتفاقافتاد؟

بله.
وای!اینموضوعدیوانهکنندهاست.

 ]می خندد.[ بله، همین طور بود. به نظرم هنوز دیوانه کننده است.
غدهایرویپایخوددارید؟ آیاهنوز

بله.
آنبیروننیامدهاست؟ دیگریاز آنوقتهیچچیز

نه. ]می خندد.[
باشید، کرده مراجعه پزشک به موضوع این  خاطر به نمیکنم  فکر  

جالببود. متأسفمکهبهاینمسألهپرداختیم؛نکتهایبسیار
ایرادی ندارد. نه، خب تجربه خوبی با پزشکان نداشته ام. بعد از بیرون آمدن 
آن اتفاق دیگری نیفتاد، حتی چیزی که برای سالمتی ام نگران کننده به نظر برسد. 

خیلی وقت است که دکتر نرفته ام.
حالنوشتنرمانهستید؟ در دیگریمینویسید؟هنوز چهچیز

چند مقاله وجود دارد. به تازگی نقد کتابی ]از مجموعه داستان های نانا کوامه 
ادجی-برنیا به نام »جمعه سیاه«[ برای نیویورک تایمز نوشته ام. روی یکی، دو تا 
کتاب جدید کار می کنم. یکی از آنها درباره زندگی خانوادگی من است که به نوعی با 
آنها مصاحبه کرده ام. به خانواده ام در مورد کتابم توضیح دادم و آنها مصاحبه را 
قبول کردند. کتاب دیگری دارم که به شدت روی آن کار می کنم و تا دسامبر 2018 

برای تمام کردن آن مهلت دارم، اما زیاد در موردش صحبت نمی کنم. 
برگرفته از مجله کابویز اند ایندیانز

ایرانترجمهومنتشرشده باد«کهبهتازگیدر گفتوگوباتامیاورنج،نویسندهکتاب»مثلدوددر

ایستاده در باد
، خود از بومیان  ]ترجمه سپیده سرایی[ تامی اورنج نویسنده کتاب »مثل دود در باد«، یکی از تحسین برانگیزترین و جنجالی ترین کتاب ها در ادبیات سرخپوستی طی سال های اخیر
اوکلند کالیفرنیاست. »مثل دود در باد« نامزد نهایی جایزه پولیتزر بود. همچنین جوایز پن همینگوی، انیسفیلد ولف بوک، حلقه  منتقدان کتاب ملی جان لئوناردو، کتاب اول 
آراپاهوی اوکالهما، پسر مادری سفیدپوست و  ، مدال اندرو کارنگی و آسپن وردز را از آن خود کرده است. اورنج عضو قبایل شیین و  مجمع داستان، کتاب اول لس آنجلس تایمز
پدری سرخپوست است. مانند بسیاری از شخصیت های کتابش، »سرخپوستی شهرنشین« است که در اوکلند متولد و بزرگ شده است. کتاب »مثل دود در باد« با  12راوی خود، 
در فهرست 10 کتاب برتر سال 2018 به انتخاب نیویورک تایمز بوده است. زندگی سرخپوستان در آمریکا با مهاجرت اروپایی ها به کابوس تبدیل شد، قتل و غارت و تجاوز این گروه از 
راه رسیده تأثیر زیادی بر زندگی بومیان آمریکایی گذاشت. با گذشت ده ها سال از این مهاجرت هنوز سرخپوستان درگیر مسائلی هستند که شاید ریشه در اتفاقات گذشته دارد. 
کتاب »مثل دود در باد« ماجرای چندین نسل از سرخپوستان شهرنشینی است که درگیر زیبایی و زشتی، عشق و نفرت، اعتیاد و خودکشی هستند. مارگارت اتوود در مورد کتاب 
.« همچنین لوئیس اردریچ، نویسنده  سرشناس سرخپوست،  »مثل دود در باد« می گوید: »جست وجویی مهیج است در عمق جامعه  بومی کالیفرنیا. یک زایش ادبی حیرت انگیز
درباره تامی اورنج و رمان او گفته است: »با این هنرمند عالی و بزرگ آشنا شوید که می توان گفت دورنمای داستان آمریکایی را بسط داده است. »مثل دود در باد« تصویری کمیک از 
غمی جانکاه است. تامی اورنج نویسنده ای است تازه کار با روحی بزرگ.«  گفت وگویی که در ادامه می خوانید، چندی بعد از اعالم نهایی برندگان جایزه ملی کتاب با تامی اورنج انجام 

شده است.

ما را سرخپوست های پیاده رو می نامیدند، همین طور سرخپوست سیب! زیرا 
خ و از درون سفید است، اما آنچه اکنون هستیم، به دلیل  سیب از بیرون سر
کاری است که اجدادمان برای زنده ماندن انجام دادند. ما خاطراتی هستیم که به 
خاطر نمی آوریم، خاطراتی که در ما زندگی می کنند، حس شان می کنیم و ما را وادار 
می کنند که به این شیوه آواز بخوانیم و نیایش کنیم. احساسات نشأت گرفته 
از خاطراتی هستیم که در زندگی ما به طرز غیرمنتظره ای گر می گیرند، شکوفا 
از  که  مردی  گلوله   برخورد  از  پتو  روی  جاری شده  خون  همان  مثل  می شوند، 
پشت سر به ما شلیک کرده بود؛ شلیکی که برای مالکیت مو و سرهای مان یا 

برای گرفتن جایزه یا شاید فقط برای خالص شدن از دست ما بود. 

بخشی از کتاب  

میانبگذار باکوهدر
نویسنده: جیمز بالدوین

ترجمه: محمدصادق رئیسی
: نقش جهان ناشر

280 صفحه
40 هزار تومان

این روزها عبارت »جان سیاهان مهم است« را در گوشه وکنار جهان 
از  یکی  و  دارد  قرن  یک  از  بیش  عمری  که  عبارتی  می شنویم؛  بسیار 
نویسنده های  بزرگ ترین  از  یکی  بالدوین  جیمز  اصلی  دغدغه های 
 » سیاهپوست بوده است که در شاهکارش »با کوه در میان بگذار
)و خاطراتش در کتاب »من کاکاسیاه تو نیستم« که فیلمی به همین 
آمریکا تصویر کرده است.  را در  از زندگی سیاهان  نام شده( بخشی 
 ، « از زمان انتشارش یعنی  سال 1953 تا امروز »با کوه در میان بگذار
تونی  ازجمله  گرفته؛  قرار  ستایش  مورد  مختلف  چهره های  سوی  از 
، شاعر فقید  موریسون، برنده نوبل ادبیات 1993 و لنگستون هیوز
از  یکی  به عنوان   » بگذار میان  در  کوه  »با  رمان  از  امروزه  آمریکایی. 
مجله  چنانچه  می کنند؛  یاد  جهان  و  آمریکا  ادبیات  کالسیک های 
تایم  سال 2005 آن را یکی از صد رمان بزرگ قرن معرفی کرد. همچنین 
آن را در فهرست  کالم توبین، نویسنده برجسته  ایرلندی سال 2014 
روزنامه   نیز   2019 داد.  سال  قرار   1950 از  انگلیسی زبان  بزرگ  رمان    200

تلگراف آن را چهل وهشتمین رمان بزرِگ همه اعصار لقب داد.

سیلکا سفر
نویسنده: هدر موریس

ترجمه: سارا حسینی معینی
: کوله پشتی ناشر

360 صفحه
50 هزار تومان

انتخاب بسیار دشوار  که  گاهی در موقعیتی قرار می گیرد  انسان 
است، ماجرای سیلکا در اردوگاه نیز از چنین چیزی حکایت دارد.  
آشویتس- اردوگاه  به  دارد،  16 سال  فقط  که  سیلکا   1942 سال 
شیفته  اردوگاه  فرمانده  ورود،  هنگام  و  می شود  اعزام  بیرکناو 
جدا  دیگر  زن  زندانی های  از  به زور  که  سیلکا  می شود.  او  زیبایی 
ناخواسته  اگر  حتی  قدرت  که  درمی یابد  زود  خیلی  است،  شده 
و  جهانی  جنگ  پایان  بقاست.  ضامن  باشد،  آمده  به دست 
ارتش  نمی شود.  سیلکا  رهایی  به  منجر  نیز  اردوگاه  آزادسازی 
شوروی او را به جرم همدستی با دشمن برای گذراندن محکومیتی 
پانزده ساله به اردوگاه کار اجباری در سیبری می فرستد؛ جایی که 
آن با مشکالت تکراری و گاه جدیدی مواجه می شود.  سیلکا در 
نیرویی  وجود  به  است،  جدال  در  زندگی  و  مرگ  با  روز  هر  که  او 
داشته  را  آن  نمی کرد  هم  را  تصورش  حتی  که  می برد  پی  خود  در 
در  رئوف  پزشکی  حمایت  با  شرایط  بی رحمانه ترین  در  او  باشد. 

بیمارستان اردوگاه به پرستاری بیماران می پردازد. 

سیاستشادکامی
نویسنده: ِدِرک باک

ترجمه: نرگس سلحشور
: نشر نو ناشر

383 صفحه
67 هزار تومان

حکومت  برای  مهم  بسیار  غایت  چهار  سیاسی  نظریه های  در 
برمی شمارند: 1. آزادی، 2. برابری، 3. عدالت و 4. شادکامی. این چهار 
غایت، هم مبنایی برای تصمیم گیری اخالقی و هم مبنایی برای داوری 
باک  ِدِرک  شادکامی«  »سیاست  کتاب  هستند.  حکومت ها  اخالقی 
این  باک  ِدِرک  یعنی شادکامی. مدعای اصلی  از غایت چهارم،  است 
است که اوال تأکید صرف بر بهروزی عینی، ما را به مقصود نمی رساند. 
ثانیا شاخص ذهنی بهروزی مخصوصا شادکامی به شدت در کیفیت 
زندگی انسان ها تأثیر دارد. بنابراین، تحقیقات جدید به ما می گویند 
که روایت هایی از بهروزی که بر شاخصه های ذهنی مبتنی اند، نه تنها 
باید در زندگی فردی و شخصی جدی گرفته شوند، بلکه حکومت ها 
و سازمان های بین المللی نیز باید آن روایت ها و شاخصه ها را لحاظ 
 : از عبارتند  شادکامی  همان  یا  ذهنی  بهروزی  شاخصه های  کنند. 
ازدواج، روابط اجتماعی، استخدام )که شامل داشتن شغل و در کنار 
و  دینی  باور  و  دین  محسوس،  سالمتی  است(،  شغلی  رضایت  آن 

کیفیت حکومت.

باد مثلدوددر
نویسنده: تامی اورنج
ترجمه: فرناز کامیار
ناشر: خزه
311 صفحه
45 هزار تومان

»مثل دود در باد« نامزد 
نهایی جایزه پولیتزر بود 

و برنده جوایزی چون 
پن همینگوی و کتاب 

 . اول لس آنجلس تایمز
نویسنده این کتاب، 

تامی اورنج، پسر مادری 
سفیدپوست و پدری 

سرخپوست است. او مانند 
بسیاری از شخصیت های 

کتابش، »سرخپوستی 
شهرنشین« است و کتابش 
»مثل دود در باد« با  12 راوی 

خود در فهرست ۱۰ کتاب 
برتر  سال ۲۰۱۸ به انتخاب 

نیویورک تایمز بوده است. 
مارگارت اتوود درباره کتاب 

»مثل دود در باد« می گوید: 
»جست وجویی مهیج 

است در عمق جامعه  بومی 
کالیفرنیا؛ یک زایش ادبی 

». حیرت انگیز


