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استامریکاهرگزمعصومنبوده

 است. سنجشترین ابزار ِ  اما گاه به ،ی دارو نیست ادبیات، جعبه

از  ' (The Plot Against America)توطئهعلیهامریکا'دو کتاب : برویم سراغ ِ ترامپیاتبرویم سراغ ِ ادبیات. 

 اند.  ترین شرح ِ جهان دونالد ترامپ به '1984'و فیلیپ راث 

اند چه شد که مردم ِ سرزمین گوته، بتهوون و کانت چنین بربریتی  پس از جنگ جهانی دوم از خود پرسیده کسان بسیار

شکست یا احساس ِ ی  از خود نشان دادند؟ فکر نکنم اکنون به آن اندازه بسیار باشند کسانی که چنین بپرسند درباره

ارزشی بیش از والت ویتمن نامه  رنگینشکستی که در امریکا روی داده. ایاالت متحده همیشه کشوری بوده است که 

ای چون دونالد ترامپ بس  ( بیش از لئونارد برنشتین هوادار داشته و پدیدهLiberaceدلقکی چون لیبریس )داشته، 

آیند.  های سنتی جمهوری امریکا به شمار می کاپیتالیسم و سکسیسم از ارزش تر از مارتین لوترکینگ. نژادپرستی، بیش

، در پرتو تاریخ ِ کشور ی سنتیها ارزش همه بُهت و شگفتی در رفتار رییس جمهوری تازه برای بازگرداندن این

 نماید. هوده و ناحق می بی

از   سوی این سرزمین معصومیت ی ِدر کشتما امریکا هرگز معصوم نبوده است. 'برویم سراغ ادبیات ِ همان کشور. 

دادی خاص در شرایط  توان پای روی را نمیهیچ نشانی از پشیمانی در نگاه به گذشته سراغ نداریم. هبوط  .دادیمدست 

 1995های آغاز رمان منتشر شده به سال  ها جمله این 'تواند چیزی را که از اساس باخته، ببازد. خاص نوشت. آدم نمی

ی فراز و  اش در سایه (. رمانی که روایتJames Ellroyی جیمز الروی ) ، نوشتهAmerikan Tabloidاست: 

از گرفته کشاند به واقعیتی که قدرت  ی درخشش ِ دموکرات جوان را می الروی همهگذرد.  فرود ِ جان اف. کندی می

های  کاران و نقش ِ رسانه وفاداری ِ مافیاوار ِ خالف گی ِ خانوادگی، پارتی بازی، خودپسندی ِ حاصل نازدانهی  آمیزه

ها(  آی بی پروا به شکار ِ بزهای گر ِ گله )کمونیست بی زند به واقعیت ِ امریکا که اف زمان نقش می هم و رنگین

 های تندرو.  ا به تحریک و تهییج راست آی پردازد و سی می

دهد به زمان، مکان و  ترین شکل شهادت می ؟ ادبیات به بهعصبیت و نفرت ِ سیاسی: آشنا نیست هنوز ،نژادپرستی

 توانی داشته باشی. فهمی چه انتظاری یا چه وحشتی از انسان می جان ِ آن. خوب که بخوانی، می

ی دارو  ادبیات جعبهچه به امروز ربط دارد.  هوده است با اندیشه به دونالد ترامپ بروی سراغ قفسه کتاب تا بیابی آن بی

های  کشاند سوی داستان اسم ِ این آدم مرا نمیتوان دنبال معنای لغوی و سرراست گشت.  در آن نمی نیست و

از اف. اسکات فیتزجرالد  '(1926) گتسبی بزرگ'فریبان، اما یاد ِ شخصیت فرعی ِ افشاگر در رمان کالسیک  عوام

بوکمان سر  متظاهر.  مندی ای ابله، و ثروت دیوانهزی همسر تام بوکمان است، یافتم. گتسبی عاشق ِدیزی است، اما دِ  می

که  The Rise of the Coloured Empiresکند به کتاب  گوید که تمدن نابود خواهد شد و اشاره می میز شام می

 هکه اگ هنکته این'. 1920نوشته فیتزجرالد از  The Rising Tide of Colorست به کتاب  ای تلویحی خود اشاره

]...[ ما، نژاد ِ  س اثبات شدهدیگه ؛ این ثابت کرده و. علم اینشه میتکه قورت داده  اِ، تکه –، نژاد سپید هنباش نوم حواس

ی حاکم شده است شکار و  بینید؟ طبقه می 'ن خواهند رسید.وم به حساب هبرتر، باید مراقب باشیم، وگرنه نژادهای دیگ

هیچ تغییر نکرده و شده کاله  دارش های گریه هنوز بر سر قدرت است و قصهقربانی. این تام بوکمان نوزده سال بعد 

 برای گذاشتن به سر ِ جماعت.

 ی جیمز بالدوین مشهور است: جمله

'I’m not a nigger, I’m a man. But if you think I’m a nigger, that means you need it.'  

برو به 'های  ی رمان بیان کرد. او نویسنده 1963ویزیونی به سال  جیمز بالدوین، شاعر ونویسنده این را در گفتگوی تله

آتش بعدی 'و  '(1955های پسر بومی ) یادداشت'و دو مجموعه جستار  '(1956اتاق جووانی )'، '(1953ها بگو ) کوه

ی نژادی در کشورش. به  ش از رابطه گرا و بسیار دقیق و باهوش در داوری جنس است. سیاه بود، هم '(1963)

نوشته ریچارد رایت. پسرکبومینقد تند و تیزی نوشت بر  هاش. کرد در نوشته پوست هم رحم نمی  های سیاه نویسنده

'کاکا سیاه'ی  بالدوین به علت و معلول پدیدهست.  ای کش، تجاوزگر و کلیشه از دید بالدوین، شخصیت اصلی رمان آدم

دهد از کابوس ِ سیاه در امریکای سپید. در مورد خط فاصل میان کلیشه و  رایت شرح درست و ژرفی میپردازد و می

زمان عصبانی از  ای اجتماعی است، اما هم رمان رایت ناتورالیستی و بیانیهتوان اختالف نظر داشت.  واقعیت همیشه می

داند همیشه بر فردیت تاکید دارد و  فشاری بر یک دیدگاه ِ بی چون و چرا. سپید که نقش ِ اول ِ نمایش از خود می پای



ی امریکا،  کند. در جامعه گی و کنارگیری از زندگی اجتماعی را به دلیل حضور ِ بزهای گر در اجتماع توجیه می بیگانه

 است. سیاهسیاه پوست در خیال و واقعیت 

در آیند.  ی پایدار به شمار می سیاهان، مسلمانان، مهاجران غیرقانونی برای امریکایی سپید تهدید ِ ساختاری ِ جامعه

اند و به این دلیل باید آن سرزمین را ملک ِ طلق خود بدانند و  گان واقعی ی امریکای شمالی، شهروندان سپید، بیگانه قاره

 هویت ِ اینان در تضاد با خود است. نند. ی دیگری را دشمن بدا هر از راه رسیده

هاست که قدرت استعماری هرگز از آن رانده نشده است. حدود چهار سده پیش نخستین  امریکا یکی از سرزمین

سازی ِ قومی و غارت آن  ی خاک برای زیستن و غنیمت برای غارت. پاک جا رسید، گشنه های اروپاییان به آن کشتی

نمونه ندارد هنوز. چرا سپید ِ امریکایی اکنون ترس نداشته باشد از انتقام و از دست دادن  سرزمین در تاریخ بشریت

 ترین شکل دفاع است آخر.  غنیمت به دست آورده؟ این ترس  دلیل ِ کاربرد خشونت است. حمله، به

از کورمک  -Blood Meridian or the Evening Redness in the West - 'النهار خون نصف' رمان

گران  غارتچیزی که  و همه جویی دار، انتقام است از خشونت ریشهدقیقی شرح ( Cormac McCarthy) کارتی مک

  . مکزیک -مرز تگزاساست در ی نوزدهم ی سده دادی واقعی در نیمه کند. داستان بر اساس روی را متحد می

کاران گالنتون گنگ  پیوندد به باند تبه می پس از ولگردی بسیارکه  'بچه'شخصیت اصلی پسری چهارده ساله است، 

(Glanton Gangکه در ازای پول هندی ) آشام است که  وار و خون کنند. روش این باند دیوانه عام می شمردگان را قتل

 پردازد.  ها و بعد خودشان می شمردگان به کشتار زنان و کودکان، مکزیکی جز هندی

 ی باهوش و ( است: ابلیس ِ کچل ِ رنگ پریدهJudge Holdenجاج هولدن )زند،  شخصیتی که به این همه دامن می

رفتی از  هر پیش'کند: تفاوتی توجیه می های خود و دیگران را با بی ی خشونت خشن، تهدیدگر، بچه باز و دیگرآزار. همه

خواهد از  هاست که می سال هالیوود 'گیرد. نام صورت می ی خشمی بی نظم ِ باال به پایین با ویرانی، ُگنگی و بازمانده

ست در  ها، مانعی شمردگان و مکزیکی روی این رمان فیلم بسازد، اما شرح بسیار ِ شکنجه و کشتار، به ویژه هندی

گفت به جان وین در کشتار ِ  بازسازی و دور زدن ِ سد ِ پذیرش ِ فیلم. حتا همان سدی که دست مریزاد می

 شمردگان.  هندی

آفریند. کارفرما، سروانی از ارتش امریکا، توجیه عادالنه دارد  بر زمین می دوزخ ،داد ِ دولتیگالنتون گنگ با قرار

ها  تر از کاکاسیاه که به ها زاده نژاد حرام. سته پ   ِنژادیه سر و کار داریم،  هاشگفت چیزی که با'ها: برای کشتار مکزیکی

وقت  دونی اون . مینیست شی خود ادارهقادر به  تونی ببینی می خیلی روشنکه  هتر باشه ]...[ نژادیههم ب هنیست. اگ

  'شون کنن. آن اداره ؟ آره. آدمای دیگه میناداره کن نوخودشو نتون آد که نمی چی به سر آدمایی می

بی اعتنا به گذشت ِ کند زمان در امریکا. غریب این است که کاپیتالیسم هنوز هم دلیل ِ  –ی سپید و سودمندی پول  سلطه

اند به کاخ سفید تا کشور را  عیار فرستاده  ها اکنون یک کاپیتالیست تمام شود. امریکایی پیشرفت و پویایی خوانده می

ه هنوز زیر دست تو بود و شاید اندکی باالتر از های از دست رفته، از سر ِ تاسیان به زمانی که سیا بازگرداند به ارزش

 همسر ِ خودت.

 McTeagueکند. در رمان  انگیز شخصیت را برمال می ی فریب ای که جنبه در ادبیات، پول یعنی فریب و لعنت. پدیده

پزشکی قصد ازدواج دارد با زن جوانی که  ( دندانFrank Norris – 1870-1902( از فرانک نوریس )1899)

پزشک است، از این بخت ِ  دالر در التاری برنده شده است. معشوق سابق زن که دوست خوب دندان 5000باره  یک

پول بادآورده برای شود به دشمنی ِ خطرناک.  شان اندک اندک تبدیل می کند. دوستی خوش دلخور است و حسادت می

ی زر  گردی که دیوانه شده و سرانجام در حال بازی با سکه ندندا شود به  تبدیل میوش ندارد. زن هم عاقبت خ

اند، بر نخستین پله سوی بورژوازی.  ی تازه ایستاده ی سده ستانهآبر  McTeagueهای معمولی  شخصیتمیرد.  می

شان  ی قضا و قدری که هیچ کدام جامعهدر برابر پذیر  شان آنان را تبدیل کرده به موجوداتی آسیب بُعدی آرزوهای تک

از روی این رمان فیلم ساخت، عنوان  (Erich von Stroheimوقتی اریش فون استروهایم )قادر به درک آن نیست. 

 فرانک نوریس نیست. او تنها به  ِناک، گناه رمان این خلق و خوی وحشت( گذاشت. 1924)طمع /  Greedفیلم را 

 هاش پرداخته و چه بسا شانه هم باال انداخته. صیتشرح سرانجام ِ دردناک شخ

ی  ها که به توطئه ها بسیارند از رمان نمونهی ضد آرمانی نیست.  جنبهکامل و بدون ِ  ی ترامپ هیچ ادبیاتی به زمانه

ترحم  پس از آن تردیدی نماند در بیرا منتشر کرد. پاشنهآهنین، جک لندن رمان 1907سال اند.  ها پرداخته الیگارش

ای که حاضر نیست اندکی یاری  رحم است، طبقه خواه ِ کاپیتالیست. رمان در شرح نقش طبقه متوسط بی بودن نسل ِ تمام



دهد بزند به نفهمی، فکر کند رسیده به مراد و بهشت در  به زیر ِ تهدید ِ افزاینده. ترجیح می طبقهکارگربرساند به 

 هوده بطلبد. بیی ِ خواه انسآ

پاشنه آهنین هرچه هم  مارکس شکل ِ روایی ببخشد. ی ِتریالیسم تاریخجک لندن ِ سوسیالیست کوشیده است به ما

 اش هنوز ناگزیر است. نومیدانه باشد، به خطر اجتماعی پرداخته است که هنوز هم وجود دارد و مبارزه، در هر شکل

سده بعد به آن افزوده است. شخصیتی که مجذوب ماجراست و اظهار نظر ست که کسی هفت  هایی پانویسکتاب حاوی 

 کند و حاضر نیست باور کند انسان زمانی توان و ظرفیت آموختن داشته است. می

 باز گردیم به جیمز بالدوین:

 'The only way that you can get through life is to know the worst things about it.' 

توان صد ها کتاب یافت که این  ی ادبیات را بپوشانند، به سادگی می ی افشاگرانه هرچه هم بکوشند در امریکا تجربه

'The worst'  .خانه بازنخواهد گشت. ادبیاتی که پرداخته  ای با دست خالی از کتاب هیچ خوانندهرا بتوان در آن یافت

بینند در  سازند و جامعه را پارازیت می نه از قربانی ِ خود دشمن میگو مندان چه است به این واقعیت ِ روشن که قدرت

 اند.  یی که به ناحق در آن نشستهیالآسایش ِ و

ست بر سر ِ راه ِ  پذیر بپردازند که دامی های این حال ِ آسیب توانند به ریشه گان هنوز نیز می تردید ندارم که نویسنده

 آینده.
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 پ.ن. چه قدر خواندنی داریم هنوز!

 

  

 

 

 


