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 نوبل جايزه برنده موريسون توني :1سرلک بهار

 هويت پرفروشش هاي كتاب كه اي نويسنده ادبيات،

 سياهپوست زنان تجربيات خصوص به و سياهپوستان

 واكاوي جادويي و درخشان نثري با امريكا در را

 ۸۸ در مرداد( گذشته)چهاردهم هفته دوشنبه كرد، مي

 رفت. دنيا از سالگي

 دنياي از موريسون توني درگذشت خبر انتشار با

 گرامي را او ياد همه و همه سياست دنياي تا ادبيات

 آثاري نوشتند. و گفتند آثارش محبوبيت از و داشتند

 اغلب شان زننده محتواي و زبان عرياني  واسطه به كه

 خواستار كه شد مي روبرو عده يك مخالفت با

 هاي قفسه و درسي هاي برنامه از شان حذف

 بودند. ها كتابخانه

                                                 
1
 مصاحبه این  جاری سال مرداد در ایران در اعتماد روزنامه ادبیات سرویس خبرنگار سرلک بهار  

 که موریسون تونی دلبند کتاب مترجم دقیقیان شیریندخت با موریسون تونی درگذشت مناسبت به را
 بوده العاده فوق استقبال با رمانی ایران در دلبند  .تاس داده انجام ،شد ادبی نوبل و پولیتزر زهجای برنده

 مورد ادبی های کارگاه در ،شده تدریس ادبیات و ترجمه های رشته در که است دهه دو نزدیک و

  .است گرفته قرار بررسی

و گو با گفت 

 شيريندخت دقيقيان

 

درباره توني  

موريسون و رمان 

 دلبند

 

 بهار سرلك
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 انتقادي جنبه هم هايش كتاب موفقيت كه بود نادري امريكايي هاي نويسنده آن از يكي او

 هاي كتاب ترين پرفروش جدول ثابت پاي اش داستاني آثار تجاري. جنبه هم و داشت

 مطالعات سوژه و شدند معرفي وينفري اپرا كتابخواني باشگاه در بارها بود، تايمز نيويورك

 اند. بوده منتقد صدها نقادانه

 
 ۱۱ كرد، شروع هاوارد دانشگاه نويسندگان و شعرا از محفلي در را نويسندگي كه موريسون

 به كه نوشت امريكايي -آفريقايي زن نخستين مقاله، مجموعه و كودك كتاب چند و رمان

 ميان از شد. اهدا او به ادبيات نوبل جايزه ۱۹۹۳ سال در شده تحسين كارنامه اين خلق خاطر

 در را ملي كتاب منتقدان حلقه جايزه كه كرد اشاره «سليمان ترانه» رمان به توان مي او آثار

 آكادمي كرد. اشاره آورد، ارمغان به او براي را ۱۹۸۸ پوليتزر جايزه كه «دلبند» و ۱۹۷۷ سال

 اهميتي و بصري قدرتي داراي» را او هاي رمان موريسون به نوبل جايزه اهداي هنگام سوئد

 جان امريكايي حقيقت از بنيادين هاي وجه به» آنها طريق از موريسون كه دانست «شاعرانه

 «بخشد. مي

 داستان اين موريسون رود. مي شمار به او آثار پرطرفدارترين از يكي موريسون «دلبند» رمان

 جنگ از پس داستان وقايع نوشت. امريكايي -آفريقايي برده زن واقعي داستان از الهام با را

 از كه است دنور دخترش ترين كوچك و است زندگي روايت و دهد مي روي امريكا داخلي

 رها و آزاد هم هنوز اين وجود با بردند. پناه اوهايو آزاد ايالت  به و  گريخته داري برده سيستم

 اربابان و دولت هب را آن نشود مجبور تا كشت را اش شيرخواره نوزاد پيش ها سال ست نيست.
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 خود تسخير به سينسيناتي در را شان خانه كودك اين روح حاال اما بدهد سفيدپوست

 شناسد مي «دلبند» را او ست اما شود نمي گفته خواننده به كودك اين اسم است. درآورده

 است. شده نوشته چيزي چنين قبرش سنگ روي چراكه

 و دقيقيان شيريندخت ترجمه با ايران در است نموريسو داستاني اثر پنجمين كه «دلبند» رمان

 از مناسبت همين به است. شده منتشر زنان مطالعات و روشنگران و چشمه انتشارات سوي از

 اين از و دادم ترتيب كند، نمي زندگي ايران در كه دقيقيان با وگويي گفت ميل اي طريق

 و هرستون نيل و هيوز لنگستون  سنت از نموريسو كردن پيروي روح، اين نماد درباره مترجم

 ام. پرسيده سياهپوست زنان زندگي بر موريسون تمركز

 
 نداشت اجازه ها امريكايي -ريقاييآف به داري برده سيستم :سرلک بهار -پرسش

 شيرخواره نوزاد نيز داستان اصلي شخصيت ست داد. نمي دارايي يا خانواده

 نجات را او قعوا  در نوزادش كشتن با داشت باور چراكه كشت را خود

 از آنها خانواده هم باز و كند مي تسخير را آنها خانه كودك روح اما .دهد مي

 در داري برده دوران با شدن تسخير اين  رابطه كنيد، مي فكر پاشد. مي هم

  چيست؟

هاي  نويس شت توني موريسون دنيا يكي از بهترين رمانبا درگذ  :دقيقيان شيريندخت

كه « دلبند»سال اخير را از دست داد. يادش گرامي باد. بدون ترديد در ميان آثار او  ۱۰۰
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موجبات اهداي جايزه نوبل ادبي را به موريسون فراهم كرد، جايگاه تراز اولي دارد و تا 

 مان گسترده است.زبانان با اين ر دانم آشنايي فارسي جايي كه مي

 آورد، نماد چيست؟ بلوستون را به تسخير خود درمي ۱۲۴  پرسيد روحي كه خانه شماره مي

توز بود. كلمه  كينه ۱۲۴شود كه  با اين اطالع شروع مي ۱۲۴و روايت خانه « دلبند»داستان 

دهد. رديابي  رمزي كليدي است و از مصيبتي رسوب كرده و دردي بدخيم خبر مي« كينه»

 كند. را آشكار مي ۱۲۴ن درد از روي كلمه كينه، راز روح خانه اي

افتند كه از پي جنگ داخلي ميان شمال و جنوب امريكا  رويدادهاي خانه در زماني اتفاق مي

اند. ست با پشت سر گذراندن  داري رهايي يافته بردگان به تازگي از مناسبات برده

 دختركي روح اماكند.  زندگي مي ۱۲۴در داري اينك همراه دخترش دنور  هاي برده دهشت

 و قرمز نوري با آنهاست همنشين خانه در ،نيفتد در برده ارباب دست به تا كشته را او ست كه

تر ست را  پيوندد. او پيش پل دي، برده رها شده به آنها مي  .خانه اهل براي ناگوار هاي اتفاق

شناخته و خودش از قتل عام بردگان در همان  رحم و جنايتكار مي دار بي از خانه يك برده

ست براي آنكه كودكانش را از او جدا  كه يابد مي اطالعملك اربابي فراركرده است. او 

 در سپس  بود. كشته را كوچكش دختراي بردگي را نبينند، فرس هاي طاقت نكنند و همان رنج

 آرامش و دهد مي فراري را روح دي پل ،خانه اهالي به توز كينه روح هاي حمله از يكي

  .شود مي برقرار موقت

كنند تا آنكه سروكله دختر جواني كه موجودي هيبريد از انسان  ها دارند زندگي مي اين آدم

پذيرد كه او هم در  زنده، زامبي )مرده بيرون آمده از قبر( و روح است، پيدا شده و ست مي

اي كه ست براي سنگ قبر نوزاد خود برگزيده  نام او دلبند است، كلمهخانه زندگي كند. 

آرامش نسبي زندگي  و آفريند ميدر خانه رعب و وحشت  ديگر اي گونه به حاالبود. دلبند 

 زند. اين بردگان رها شده را بر هم مي

ك اليه هاي معنايي اين رمان است. شما در ي نبوغ و زيبايي كار توني موريسون در خلق اليه

هاي جنگ داخلي و  داري و سال توانيد داستان را در چارچوب تاريخي مناسبات برده مي

داري و حق داشتن خانواده  مانند آنچه در مورد نظام برده -داري بخوانيد الغاي برده

توانيد آن را در چارچوب  اي ديگر مي البته به اضافه يك چاشني تخيلي. در اليه -گوييد مي
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ميستي سياهپوستان آفريقايي يا حتي باور به زامبي و نگاه آنها به گذشته و باورهاي اني

توانيد مشكالت بردگان رها شده را بررسي  روديدادهاي زندگي بفهميد. در يك اليه مي

 كنيد.

كوشم، خوانشي فلسفي از آن به دست بدهم.  بينم كه مي مي« دلبند»من يك اليه ديگر هم در 

گيرد:  شود اما وراي همه آنها قرار مي هاي ديگر درست مي وع اليهاي هست كه از مجم اليه

يك فهم فلسفي از تفاوت ميان رهايي و آزادي؛ از مفهوم خودآگاهي. اگر رهايي اتفاق 

خود،  ِ پنداري بيفتد اما آزادي به سطح خودآگاهي ارتقا نيابد، روح گذشته و حس ِقرباني

گر نيز  همواره آزارگر و تخريبپنداري  قربانيهمچنان با انسان همنشين خواهد بود. روح 

هست؛ درست مانند روح دلبند. اين روح است كه امنيت، عشق و شادماني را از خانه و اهالي 

حل نشده و آسيب روحي  ۀتخيلي بيش نيست. اين گذشت يگيرد وگرنه دلبند، موجود آن مي

ها را از اجاق بيرون بريزد و روي  است تا شيريني بوده، فعال ۱۲۴النه كرده در  ۀآن، منشا كين

 زمين خرد كند، اشيا را بشكند و خطر براي افراد خانه ايجاد كند.

يك از  اين روح آزارگر با آنها همنشين شده زيرا رهايي انجام شده ولي آزادي براي هيچ

ها  نيستند. رنج دههآنها تحقق نيافته است. آنها هنوز سوژه و فاعل انديشنده آزاد زندگي خود 

 -شده به شكل اختالل زخم روحي بعد از فاجعه هاي قرباني  بردگي و حافظه جمعي نسل

Post Traumatic Disorder-  زايمان  ۀزاد همچنان فعال است. شايد وضعيت دنور كه

هاي رها شده است، كمي بهتر  ست هنگام فرار از شكارچيان برده و پناه گرفتن در سرزمين

ها و كشتن  پريش خود را كه از شكنجه كند و زندگي مادر روان نور كار ميباشد. د

كند. پل دي، برده فراري كه قساوت  آميز فرزندان خردسال خود آسيب ديده، اداره مي جنون

هاي رهايي بوده پس از گذراندن  ديده تا مرز مردن، بيگاري داده، فرار كرده و در جنگ

باشي پناه  ي لرزش در سراسر بدن اينك به يك ذهنيت خوشها و ابتال به بيماري عصب وحشت

گونه ميان رهايي و خودآگاهي آزادي  هاي حافظه خود بگريزد. پل دي اين برده تا از شكنجه

از اين منظر روح  ۱۲۴سرگردان است. اما وضعيت ست از همه بدتر است. روح شرور خانه 

قرباني پنداري تبديل و با اهالي بردگي است كه حاال دگرديسي كرده به خودآگاهي خود

 كند. خانه همنشين شده است. اين روح است كه روزگار آنها را سياه مي
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ها را شنيده به  ست نسل خط اول آسيب است. اما آيا دنور كه فقط تعريف آن دهشت

هاي سياه  هاي بعد از بردگي در امريكا و دوره خودآگاهي آزادي رسيده؟ اين حكايت نسل

 اند. هاي روحي بوده ديگر دنيا است كه وارث زخم در هر جاي

 
 devoleB فیلم

هاي اجتماعي را پشت سر بگذرانند و  جوامع، كاري طوالني در پيش دارند تا آسيب

ريزي اجتماعي براي توسعه فردي،  خودآگاهي نويني را پايه بريزند. هميشه در نبود برنامه

شوند. از بردگي به آزادي  ف ميهاي انتقالي تل هايي در اين ميانه و دوره افراد و حتي نسل

روايت « دلبند»يابد و اين حقيقتي است كه به عرياني در  رسيدن با يك بيانه تحقق نمي

بيرون آمدن از بردگي امري نيست كه فقط با گذشت زمان درست شود. زمان به  شود.  مي

يي كه ديگر در روزها ۱۲۴تري ببرد: مانند خانه  ها را به اعماق مهلك بسا زخم  تنهايي چه

ها بايد در خودآگاهي  كند. تغييرات و تحول بردگي رسميت ندارد بر سر ساكنانش بيداد مي

شود.  ها و جوامع نقش ببندند و اين امر تنها در بستر كنشگري فردي و جمعي ممكن مي انسان
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كند. وارد جزييات فلسفي در اين  مفهوم هگلي خودآگاهي در اينجا بسيار به ما كمك مي

 را بيشتر بشكافم.« دلبند»كوشم اين خوانش از داستان  شوم و در آينده مي ل كوتاه نميمجا

 
 ست پشت بر تازیانه های زخم بوسیدن حال در دی پل - devoleB فیلم از ای صحنه

 ۀسپس به فيلم تبديل شد به يك پديد ووقتي منتشر « دلبند»خيلي جالب است كه رمان  

توانمندسازي و رشد خودآگاهي سياهپوستان امريكايي تبديل شد. در اين فيلم اپرا وينفري 

ار بازي كرد كه بعدها در همراهي با توني موريسون و ديگر متفكران ك هنرپيشه جوان و تازه

گيري خودآگاهي آزادي و پيشرفت  و رهبران سياهپوستان امريكايي نقش مهمي در شكل

 هاي امروزي ايفا كرد. براي نسل

هاي  و جنبش مدني يها پويش ۀپيدايش هنرمندي چون توني موريسون را در پيش زمين

داري، پيوسته پويش  امريكا پس از لغو مناسبات برده ۀ. در جامعكنيم امريكا بهتر درك مي

هاي گوناگون ظهور كرده است: جنبش  اي در سطح جامعه وجود داشته و به شكل گسترده

جهت جبران  affirmative actionقرن بيستم، قوانين دولتي  ۶۰هاي مدني در دهه  آزادي

هاي  ها در اثر كوشندگي ديد قانونگذاريهاي تاريخي بر سياهپوستان و سرخپوستان، تج ستم

هاي مردم نهاد و فرآيندهاي  تر كه امروز هم در جريان است: سازمان مدني و از همه مهم

 توانمندسازي شهروندي.
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   موریسون تونی و ینفریو اپرا

 

 اعتراضي ادبيات از معموال هرستون نيل زورا و هيوز لنگستون :سرلک بهار

 از شان آگاهي كه كنند خلق آثاري دادند، مي ترجيح و كردند مي دوري

 سنت اين از هم موريسون توني آيا كند. تصديق را شان بودن سياهپوست

 چطور؟ و كرد مي پيروي

تا اعتراض كنيم. با « نويسيم مي»يك وقت است كه در درجه اول  :دقيقيان شيريندخت

اند. رهيافتي كه  توانم بگويم كه از اين رهيافت، آثار هنري بزرگ بيرون نيامده اطمينان مي

تا دنيا را بازنمايي خالق كرده، « نويسد مي»كند،  توليد مي شناختي هنر داراي كيفيت زيبايي

هاي دروني را كشف نمايد و از اين سفر در  ها نفوذ كند، ارتباط هاي پنهان پديده در اليه

ها را همچون جواهري تراشيده بيرون بكشد و به نمايش بگذارد.  برشي از اليه ،اعماق

شود بر  ها تابيده مي هاي دروني پديده ارتباط ترديد آنچه ديده خواهد شد و نوري كه بر بي

 تغيير خواهد افزود. ۀآگاهي و اراد

ها كه شما نام برديد در  توني موريسون در نسل خود اين رهيافت را داشت و آن نويسنده

توان داشت به نام ادبيات اعتراضي. كار  هاي خود. من ترديد دارم كه ژانر مستقلي مي نسل

ادبي و آفرينش هنرمندانه اگر شكل بگيرد و در تكامل خودآگاهي يك جامعه و يك نسل 
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اثر آپتون « جنگل»ردي مانند رمان د به اعتراض منجر شود. در موتوان مشاركت كند، مي

تواند به اصالحات اجتماعي گسترده بينجامد. گفته  سينكلر در امريكاي نيمه قرن بيستم مي

بار زندگي  كه روايت شرايط رقت« جنگل»جمهور وقت امريكا با خواندن  شود كه رييس مي

اش را به داخل حياط  اگو بود، سوسيس صبحانههاي شيك و سوانح كار كارگران كشتارگاه

يك رمان « جنگل»اما چه چيز از  !پرتاب كرد و لزوم اصالح شرايط كار را تاييد كرد

ساختي بود و موفق به  كرد؟ خير. چون رمان خوش تاثيرگذار ساخت؟ فقط چون اعتراض مي

 د شده بود.هاي فر هاي جامعه و دردها و سرگرداني بازنمايي زندگي حقيقي، اليه

 

 از را اعتراضي ادبيات مانند متمايزي ژانر توان نمي كه گفتيد :سرلک بهار

 و سفيدپوستان فرهنگي تصادم به اعتراض و نقد اما كرد. جدا ژانرها ديگر

 تقدير هر به موريسون توني آثار متن در امريكايي جامعه در پوستان رنگين

 محبوبيت و شهرت مبناي نقد همين كه گفت توان مي آيا دارد. وجود

 است؟  شده موريسون

پرسش بسيار خوبي است. فاكتورهاي بسياري دخالت دارند در  :دقيقيان شيريندخت

اينكه يك اثر، شهرت جهاني پيدا كند و به كانديداي جايزه نوبل تبديل شود. عامل اول، 

شود:  هاي هنري خودش سنجيده مي اول با مالك ۀاعتراض نيست چون هر ژانري در درج

هنر سينما را اعتال داده باشد تا اساسا به مرحله رقابت و شهرت هاي  يك فيلم بايد كيفيت

برسد. همين طور يك رمان بايد هنر نويسندگي خالق را ارتقا داده باشد تا به مرحله رقابت و 

ساخت و هنرمندانه  افتد. اما وقتي رماني خوش شهرت برسد. فقط با اعتراض اين اتفاق نمي

دهد،  الي بافت كاري خوش ساخت قرار مي ه را در البهاعتراض در برابر مسائل حاد جامع

   كند. اقبال خود را چند برابر مي

 زنان زندگي به آثارش در موريسون توني اينكه وجود با :سرلک بهار

 دليل شما نظر به دانست. نمي فمينيستي را آثارش اما پرداخت مي سياهپوست

 بود؟ چه كارش اين

 



               ۱۱شماره                                                      آرمان                                                                

113 

 

  

 ادبیات نوبل ۀجایز دریافت حال در

مكن است درون جنبش بسياري از زنان متفكر، هنرمند يا دانشمند م :دقيقيان شيريندخت

فمينيستي فعال نباشند تا به آنها فمينيست گفته شود اما همين كه روايت دنياي زنانه را بررسي 

هزاران ساله مشاركت كرده،  ۀهاي مردساالران كنند، خواه ناخواه در به چالش كشيدن سنت

 ۀما در جامعاند. ا همگاني افزوده ۀاي به غناي سخن فمينيستي در گستر در نتيجه به گونه

فمينيست معناي كاركردي نيز دارد يعني گوياي فعاليت متمركز روي امور زنان  ۀامريكا كلم

 ونويسي  ترديد در رمان است. به معناي كاركردي، توني موريسون فعال فمينيست نبود. اما بي

توجه خاص به مسائل  [سينه سرطان هاي پژوهش از او حمايت مانند] اجتماعي هاي كنش

او در ارايه روايت از  زنم كه نشانگر تكاپوي هايي مي زنان داشت. از كارهاي موريسون مثال

داستان تراژيك كودك سياهپوستي است در آرزوي  ترين چشمان آبي ديد زنانه است:

گويد.  داشتن چشمان آبي و موي طاليي زيرا استاندارد زيبايي و مقبوليت جامعه چنين مي

تر را فرودست  هاي پوست و چشم تيره سياهپوست، رنگ ۀانگيز اينكه خود جامع شگفت

را « سوال»موريسون  ۱۹۷۳گذارد. در سال  پوست فرق مي هاي رنگين د و ميان طيفدان مي

زن اول، همان نقش سنتي زنان را دنبال  .كند منتشر كرد كه داستان دو زن را روايت مي

دهد، سر باز  هايي كه جامعه به زنان مي از پذيرش نقش ،كند. زن دوم به مقاومت پرداخته مي

اصلي گفتمان  ۀتوان در بدن ها را نمي سازد. آيا اين درونمايه برقرار مي زده، اراده آزاد خود را

  .توان فمينيستي ديد؟ به نظر من حتما مي


