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درباره «تام کت در هزارتوی عشق»
نوشتهتیماوبراین

مردانبرابرزنان

سوفیا هدایتی
منتقد
«تامکت در هزارتوی عشـق» یکـی از مهمترین
آثـار تیـم اوبرایـن نویسـنده آمریکایـی اسـت .این
کتاب در سـال  1998منتشـر شـد .کتاب نقدهای
مثبـت بسـیاری دریافت کـرد .واشنگتنپسـت آن
را یک رمـان فوقالعاده ،خنـدهدار و سـرگرمکننده
و از بهتریـن کتابهایـی معرفـی کـرد کـه در دهه
نود منتشـر شـده اسـت .بوسـتنگلوب هم نوشت:
«زیرکی و هوشـی کـه ایـن عاشـقانه ترحمانگیز را
میسـازد ،باعث میشـود تـا بـه اسـتعدادهای تیم
اوبراین غبطـه بخوریـم ».و مجلـه آتالنتا هـم آن را
«یـک رمـان آمریکایـی عالی» برشـمرد.
تامـس اچ چیپرینـگ ،اسـتاد زبان شـناس یک
دانشـگاه کوچـک در آمریـکا ،دون ژوانـی مـدرن
اسـت .دون ژوان چهـرهای نمادیـن در ادبیات غرب
دارد و نویسـندگان بسـیاری بهخصـوص در قـرون
وسـطی و دوران رنسـانس کوشـیدهاند تصویـر این
مـرد هوسـباز را بـا همـه جاذبههایـش بـه تصویـر
بکشـند .در بخشـی از آثـار مکتـوب ،دون ژوان
چهـرهای منفی پیـدا کـرده و درنهایت سـر از دوزخ
درمـیآورد .امـا بخـش کوچکـی از ادبیات غـرب بر
جاذبههـای جسـمی و رفتـاری ایـن شـخصیت
افسـانهای تاکیـد کـرده اسـت و همـواره بـه وجـه
تاثیرگـذار دون ژوان بهویـژه بـر زنـان پرداختـه
اسـت .بهنظر میرسـد دون ژوان آفریـدهای مردانه
باشـد که آرزوی ناگفته مـردان را در طـول تاریخ به
نمایـش میگـذارد.
در رمـان «تـام کـت در هزارتـوی عشـق» ،بـا
پدیـدهای مواجهیم کـه دربـاره جاذبههـای مردانه
خـود اغـراق میکنـد .بارهـا تحقیـر میشـود ،امـا
انـگار همـان جاذبهها کافی اسـت تا هر شکسـتی را
جبران کنـد .قهرمان داسـتان که جنـگ در ویتنام
را پشـت سـر گذاشـته و اکنون وارد جنگـی خانگی
و خانوادگـی شـده
اسـت ،همچنـان
تحـت تعقیـب
اسـت .همقطـاران
جنـگ بـر ا ی
تسویهحسـاب بـه
جسـتو جو یش
برآمدهانـد و زنانـی
کـه هـر یـک بـر
اثـر حادثـهای بـا او
پیونـد یافتهانـد ،به
انتقامجویـی میپردازنـد .دون ژوان تیـم اوبرایـن
اسـتاد شکسـتخوردهای اسـت که گرفتـار پارنویا
شـده اسـت .از همه چیز و همـه کس میترسـد و به
زنش شـک دارد که بـا برادر خـود رابطـه دارد .با این
نوعبـودن در جهـان ،تعجبی نـدارد کـه او مـدام به
انتقـام میاندیشـد و توطئـه میکند .طنز آشـکار و
پنهان در ایـن کتاب جاذبـهای دوچندان میسـازد
و تـوان چیپرینـگ در بـازی بـا کلمـات خواننـده را
مجـذوب خـود میسـازد.
نکته اما شـاید در ایـن واقعیـت نهفته باشـد که
تـام کـت برخلاف کهنالگـوی خـود ،همـواره در
برابر زنـان بازنده اسـت .بـازی میخورد و مـدام باج
میدهـد .گویـی نویسـنده در لفافـه اعلام میکند
کـه راههای جـذب دیگری آنقدر نخنما شـده اسـت
کـه دامچیننـده خـود در دام گرفتـار میشـود .در
چنین شـرایطی چیپرینگ زبانشـناس هنوز برگ
برنـدهای دارد که بـا آن میتواند خوب بـازی کند .او
البته بازی را در برابر رقیبی نافرهیخته باخته اسـت.
مردی کـه دل زنش را بـه چنگ آورده ،داللی اسـت
با ثـروت فـراوان و ابتـذال وصفناشـدنی؛ بنابراین،
چیپرینگ با همـاوردی مواجه شـده که بـرای لورنا
سـو جذابتـر و ثروتمندتر از اوسـت ،امـا هیچبویی
از فرهیختگی نبرده اسـت .شـاید از این منظر بتوان
رمان «تام کـت در هزارتوی عشـق» را رمانی مردانه
به حسـاب آورد که زنـان را تحقیر میکنـد .تام کت
البته همـواره در برابر زنان تحقیر میشـود ،اما مدام
ایـن تحقیرشـدگی دردنـاک و رنجآلـود را بـا زبان و
تـوان زبـان در طنزپـردازی و روایتسـازی جبران
میکنـد .در ایـن رمـان مجـازات تحقیرکننـدگان
مقابلـه بـه مثلـی از جنـس کار خـود آنهـا نیسـت.
طنزی سـیاه اسـت کـه تمـام دشـمنان را مضحکه
میکنـد و میخنـدد و میخندانـد.
خانـم کوشـف کـه در مقابـل تـام کـت بـازی
میکنـد ،تنهـا زنـی اسـت کـه نـگاه متفاوتـی بـه
روابـط میـان زن و مـرد دارد .او کـه جایگزیـن لورنا
سـو ،زن پیشـین چیپرینـگ شـده اسـت ،نمـاد
عقالنیـت زنانـه اسـت و در عیـن حـال آمده اسـت
خود را در نقطه مقابل لورناسـو بنشـاند کـه از نوعی
بیماری روانی رنـج میبرد و واکنشهـای لحظهای
دارد .در واقع چیپرینگ حین آشـنایی بـا دیگر زنان
زندگـیاش ،خانـم کوشـف را نیـز پیـدا میکنـد و
او زنـی کـه تصویـر متفاوتـی از زن نشـان میدهد.
البتـه او نیز نیـش دردآلود طنـز تام را میچشـد ،اما
درنهایـت پیـروز ماجـرا اسـت.
حضـور ایـن چهـره زنانـه معقـول و عاشـق بـر
تمامی نظریـات چیپرینـگ خط بطالن میکشـد،
امـا نقشـش فقـط این نیسـت کـه زهر زبـان تـام را
بگیـرد .او همچـون عاشـقی واقعـی میجنگـد تـا
محبـوب را از چنگ رقبـا بیرون بکشـد و سـرانجام
کار هـم حضـور در دوزخ نیسـت .برعکـس تمـام
پایانبندیهـای کالسـیک ،اینبـار همهچیـز بـه
ثباتـی کسـالتآور میرسـد و پایـان کار عشـاق،
زیسـتن در بهشـتی لبریـز از ملال اسـت.
میتـوان در پایـان اینطـور گفت کـه «تاک کت
در هزارتـوی عشـق» رمانـی اسـت جـذاب ،کـه به
نوشـته نیویورکتایمـز ،امـری پیچیـده اسـت که
پاسـخی پیچیده را فرامیخواند و جایزه پیچیدهای
را پیشـنهاد میکنـد.
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a r m a n m e l i . i r

گفتوگوباتیماوبرایننویسندهشهیرآمریکایی

ازشکستخوردن
نهراسیدوخودرا
متعهدبهشکستکنید
گروه ادبیات و کتاب :تیم اوبراین ( )-1946یکی از نویسندههای برجسته معاصر آمریکایی است که بیشتر بهخاطر نوشتن آثاری درباره جنگ ویتنام معروف است .اوبراین در سالهای  1969و
 70بهعنوان یک سرباز در جنگ ویتنام شرکت داشت و از نزدیک شاهد فجایع جنگ بود .پس از جنگ او تحصیالت تکمیلی خود در هارواد را ادامه داد و سپس در  1973نخستین کتابش را که
خاطراتش از جنگ ویتنام بود منتشر کرد « :اگه در میدان نبرد کشته شدم ،بستهبندیام کن و با کشتی بفرست خانه» رمان «در تعقیب کاچیاتو» موجب شهرت او شد .کتاب جایزه کتاب ملی
آمریکا را در سال  1979دریافت کرد .اما این کتاب «آنچه با خود حمل میکردند» ( )1990بود که شهرت جهانی برای او آورد .کتاب به مرحله نهایی جایزه پولیتزر و انجمن منتقدان ادبی آمریکا راه
یافت ،بیش از دومیلیون نسخه فروخت و بهسرعت بهعنوان «یک کالسیک آمریکایی» و ب ه نوشته نیویورکتایمز «کالسیک ویتنام» معروف شد .در سال  2010بیستمین سال انتشار آن جشن
گرفته شد و در سال  ،2014در فهرست صد کتاب برتر آمازون قرار گرفت .این کتاب را علی معصومی ترجمه و نشر ققنوس منتشر کرده است« .تام کت در هزارتوی عشق» دیگر اثر مهم اوبراین است
که افشین رضاپور ترجمه و نشر همان منتشر کرده است .آنچه میخوانید گفتوگو با تیم اوبراین درباره تجربیاتش از جنگ ویتنام تا نوشتن آثارش است.

فرزام کریمی
مترجم

همیشـه صحبتکـردن در مـورد جنـگ
دشـوار اسـت ،امـا چـه چیـزی شـما را وادار به
نوشـتن در مـورد جنـگ ویتنـام کرد؟
آنچـه کـه مـرا بـه نوشـتن ترغیـب کـرد نـه بمب و
گلولـه و فضـای جنـگ ،بلکه رسـیدن بـه غایـت اصلی
نسـبت به مسـاله جنگیدن بود و شـاید این نوعی هدف
اخالقـی بهنظـر رسـد ،امـا آیا این درسـت اسـت کـه به
بهانه مسـائل ملی-میهنی بهصورت خودسـرانه بگوییم
بایـد آدمهـا را کُشـت؟ و بهدنبـال ریشـهیابی علـل آن
نرویم؟ امـا طبیعتا عـدهای هم هسـتند که بـا این قبیل
از مسـائل اخالقـی مشـکل دارنـد و شـاید هم بـا گفتن
از جنـگ ویتنـام مشـکل داشـته باشـند ،امـا در مقابل
هـم عـدهای هسـتند کـه میگویند اینکـه بنشـینیم و
داسـتانی در مورد ویتنام و با رویکرد اخالقـی را بخوانیم
کار ارزشـمندی محسـوب میشـود.
در بازخوانـی مجـدد آثارتان ،بـه نکتهای
قابـل تامـل رسـیدم و آنهـم فضایی اسـت که
بـرای شـنیدن مخاطبتـان در آثارتـان مهیـا
میکنیـد ،آیـا میدانیـد بـرای عـده زیـادی
شـنیدن از جنگ و گفتن از جنگ سـخت است؟
مـن فکـر میکنـم تمـام نویسـندگانی کـه از جنگ
مینویسـند با ایـن مانع روبـهرو هسـتند ،طبیعتـا عده
زیـادی خونهراسـی دارنـد ،یعنـی تصـور میکننـد
اگـر داسـتانی از خونریزیهـای جنـگ بگویـد قطعـا
قابـل خوانـدن نیسـت ،اما همیـن مسـاله برای کسـی
که در جنـگ بوده از اهمیـت چندانی برخوردار نیسـت؛
بنابرایـن شـما به هـر شـکلی ولـو صادقانـه و صریح هم
حتی اگر در بـاب جنگ بنویسـید باز هـم موانعی وجود
دارد و شـاید گاهـی احسـاس بیهودگی به شـما دسـت
بدهـد ،امـا ایـن بـه آن معنـا نیسـت که شـما دسـت از
کار بکشـید ،امـا احسـاس هدررفتـن انرژیتان به شـما
دسـت میدهـد.
بـا در نظرگرفتـن حادثه ویتنـام بهنظرتان
چـرا مـردم در دوره میـان جنـگ و کشـتار تـا
عادیشـدن مسـائل همهچیـز را به فراموشـی
میسـپارند؟
تقریبا یک سـال پـس از وقـوع قتلعام ویتنـام به آن
کشـور رفتـم و بـه مناطقی سـر زدم کـه در آنها کشـتار
شـدیدی رخ داده بـود .وقتـی در چهـره آدمهـای آن

منطقـه مینگریسـتم ترکیبـی از تـرس و خصومت در
چهرهشـان هویدا بود ،حتـی در چهره بچههـای چهار و
هفتسـاله هم این ترکیب به چشـم میخـورد .با رفتن
به آنجا میتوانـم آن روزی را به یـاد بیاورم که قـرار بود با
گردان ارتش بـه آن مناطق برویم ،مسـالهای که بیش از
همهچیـز در دلمان آشـوبی ایجاد میکرد؛ نـوع برخورد
اهالی آن منطقه بـا ما بـود -خصومت و خشـم توأمان با
نوعی ترس که در چهره و وجودشـان موج مـیزد و آنجا
را برایمـان تبدیل بـه مکانی وحشـتناک کرده بـود .من
در سـال  1994مجـددا بـه ویتنـام بازگشـتم و تصمیم
گرفتـم تـا مجـددا در همـان مناطـق قـدم بزنم .شـاید
باورتـان نشـود ،امـا هنـوز آثـار مینها یـا آثـار تخریب
مکانهای باسـتانی در آنجـا وجود داشـت .در آن هنگام
مجددا احسـاس ترس در وجودم رخنه کـرد و خاطرات
آن زمـان برایـم زنـده شـد ،امـا یـک نقطـه امیـدواری
وجـود داشـت کـه آنهـم سـایه تاریـخ اسـت؛ اینکـه
هنـوز زمیـن زنـده اسـت ،هنـوز نبـض زمیـن میزند،
اما شـیطان سـاکن روی زمین که همان انسـان اسـت،
همچنان زنـده اسـت و نبضـش میزنـد و ایـن نکتهای
مأیوسکننـده اسـت.
در هـر عبارت شـما توجه ویـژهای به ریتم
و آهنگ کلمات میشـود و حتـی در جاهایی نثر
شـما حالتی شـعرگونه بـه خـود میگیـرد .آیا
شـما تمایزی بین شـعر و نثر در هنـگام نگارش
قائل هسـتید؟
شـعر ارتباطی بـه موضـوع فـرم نـدارد ،همانگونه
که شـعر در فرم کالسـیک در اصـوات و معنـا خالصه
میشـود .بـه کارگیـری ایـن تکنیـک میتوانـد بـه
معنـای ایجـاد قافیـه ،ریتـم یـا حتـی نفـس باشـد و
بهنظـرم تمـام داسـتانهای خـوب دارای گزارههایی
بـرای تمایزیافتن از سـایر داسـتانها هسـتند .شـما
میتوانیـد اینگونـه بیاندیشـید کـه نویسـنده هـم به
صدای زبـان و هـم به صـدای احسـاس خـود در طول
داسـتان توجـه ویـژهای داشـته اسـت ،مـا در پایـان
نوشـتارمان آن کلماتـی بـه دلمـان مینشـیند کـه
بتواند حسـمان را بیـان کند و هـر واژهای کـه انتخاب
میکنیـد بیانگر نوعی صدا هسـتند که شـاید نسـبت
بـه آن کمتوجـه باشـیم ،امـا زمانـی کـه بـه کارم فکر
میکنـم بـه ایـن نمیاندیشـم که قصـد ایجـاد لحنی
شـعرگونه داشـته باشـم.
شـخصیتهای آثـار شـما گاهـا تخیلـی
هسـتند و گاها باری از تخیل و تظاهـر را به دوش
میکشـند و ایـن موضـوع در آثـار شـما هویدا
اسـت .کمی در این مورد برایمـان توضیح دهید.

«آنچه با خود حمل میکردند»؛
شاهکاری برای همیشه
رویا رمضانی
مترجم

تیـم اوبرایـن بـا شـاهکارش «آنچـه بـا خـود حمـل میکردنـد»
نامـش را در ادبیـات جهـان جاودانـه کـرد .کتابـی کـه حـاال از آن
نهتنهـا بهعنـوان یـک کالسـیک آمریکایی-ویتنامـی یـاد میشـود،
کـه بهعنـوان یکـی از کالسـیکهای جهـان نـام بـرده نمیشـود؛
اهمیت ایـن کتاب تـا جایی اسـت که بـه فهرسـت صدتایی آمـازون،
کتابهایـی کـه بایـد در زندگـی خوانـد ،راه یافتـه اسـت .میچیکـو
کاکوتانـی ،منتقـد برنده جایـزه پولیتـزر دربـاره این رمـان میگوید:
«تیـم اوبرایـن در نثـری کـه ریتمهـای تنـد و آنتیسـانتیمانتال
همینگویمآب را با توصیفـات مالیمتر و شـاعرانهتر درهمآمیخته ،به
خواننده احسـاس درونی غافلگیرانهای میدهد کـه گویی در جنگلی
تلهگذاریشـده بـا بیسـت تُـن تجهیـزات ،چهـارده تُـن مهمـات ،به
همراه رادیو ،مسلسـل ،خمپـاره ،نارنجک ...آواره شـده اسـت .با رمان
« آنچـه آنهـا حمـل میکردنـد» آقـای اوبراین کتابـی مهـم و حیاتی
نوشـته؛ کتابی که نهتنها برای کتابخوانان عالقهمند به ویتنام نوشـته
شـده ،بلکه بـرای هـر کسـی کـه عالقهمند بـه هنر نوشـتن اسـت».
در طول سـی سـالی که از انتشـار «آنچه با خود حمـل میکردند»
میگـذرد ،همگان بـر ایـن باورند که ایـن رمـان بهترین کتابی اسـت

آنچهکهمرابهنوشتنترغیب
کرد نه بمب و گلوله و فضای
جنگ،بلکهرسیدنبهغایت
اصلینسبتبهمسالهجنگیدن
بود :آیا این درست است که
بهبهانهمسائلملی-میهنی
بهصورتخودسرانهبگوییم
باید آدمها را کُشت؟ و به دنبال
ریشهیابی علل آن نرویم؟

ایـن بخـش مهمـی از کار مـن اسـت ،من بـه تخیل
در زندگـی عـادی انسـانها بـاور دارم و مهمتـر از آن
اعتبـاری کـه انسـانها بـرای آن قائـل هسـتند .بهطور
مثـال اگـر شـما بـه پزشکشـدن فکـر میکنیـد قطعا
بـه سـاعات کار طوالنـی ،کمک به مـردم و تحمـل تمام
سـختیهای آن هـم فکـر کردهایـد ،غرضـم از بیـان
این مثـال اشـاره بـه ایـن نکتـه بـود کـه شـما در دایره
تصوراتتـان تصمیمتـان را اتخـاذ میکنیـد ،اگـر شـما
تمـام روز دسـت روی دسـت بگذارید آیـا میتوانید یک
جراح حاذق شـوید؟ پاسـخ قطعا خیر اسـت ،به زعم من
ما در زندگـی روزانه خـود ،رویاهـای روزانه ،تصـورات و
فانتزیهایـی داریـم و این همـان کلیدی اسـت که من
در داسـتانهایم بـه کار میگیـرم ،اگر ایـن عنصر وجود
نداشـت قطعا نمیتوانسـتم داسـتان بنویسـم یا شـاید
اصلا نمیتوانسـتم نویسـنده شـوم.

دریــچــه

کـه دربـاره ویتنـام نوشـته شـده و برخـی بـاور دارنـد کـه ایـن رمان
بهتریـن اثری اسـت کـه درباره جنگ نوشـته شـده اسـت؛ حـق با هر
دو دسـته است.
تیم اوبرایـن در سـال  1968که بهتازگی از دانشـکده مکآلیسـتر
در سـرزمینش در ایالـت مینهسـوتا فارغالتحصیـل شـده بـود بـرای
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه هاروارد پذیرفته شـد و با اکراه و از روی
اجبار به جنگ رفـت .ایده گریختـن را در سـر میپرورانـد ،بارها قصد
کرد به کانـادا بگریزد ،اما فـرار نکرد و در جنگ ماند و سـالم بازگشـت.
بـه تحصیـل در هـاروارد ادامـه داد ،یـک دوره ملوالنـه از زندگی خود
را بـرای واشنگتنپسـت کار کـرد و بـه مینهسـوتا وطنش بازگشـت.
بیسـت سـال بعـد در سـال  1990شـاهکارش «آنچـه با خـود حمل
میکردند» را منتشـر کرد .هرچـه بخواهیـم از این کتـاب بگوییم که
کتـاب موفقی بـود و هسـت ،کـم گفتهایم.
اگـر از ب ُعـد داسـتانی ،کـه مجموعـهای از رخدادهایـی اسـت که
براسـاس تصـورات نوشـته شـده و کاراکترهـای آن هرگـز چنیـن
داسـتانی را در واقعیـت تجربـه نکردهانـد و در واقـع اصلا چنیـن
کاراکترهایـی در دنیـای واقعـی وجـود ندارنـد ،بخواهیم بـه «آنچه
با خـود حمـل میکردند » نـگاه کنیـم ،این رمان ،داسـتان نیسـت؛
زیراکـه آقـای اوبرایـن آن را از آنچـه در حیـات واقعـی خـود تجربه
کـرده برگرفتـه اسـت .او براسـاس وقایعـی که بیسـت سـال قبل از
نوشـتن رمان در ویتنام تجربه کرده بود آن را نوشـت .امـا او در کتاب
دیگـرش «چگونه یـک داسـتان جنـگ واقعی نقـل کنیـم» یکی از
کتابهـای او کـه از داسـتانها و روایـات نامرتبـط و درهمتنیـده
تشـکیل شـده میگویـد« :در بسـیاری از مـوارد ،داسـتان جنگـی،
باورکردنی نیسـت ،اگـر آن را بـاور کردید ،به آن شـک کنید ،مسـاله

قـوه تخیـل میتوانـد نیرویـی مفیـد یـا
مخـرب باشـد؟
قـوه تخیل قطعـا میتوانـد مخـرب باشـد ،بهعنوان
مثال اگـر کسـی بـه السوگاس بـرود و تمـام پسانداز
خـودش را صـرف قمـار کنـد بهنظـر مـن کاملا امری
مخـرب بـه شـمار مـیرود ،بهطـور کلـی فکـر میکنم
تخیـل انسـانی میتواند جنبـه اجبـاری یا وسواسـی با
خود به همراه داشـته باشـد و افـراط از عواقب وسـواس
اسـت کـه بهجـد میتوانـد جنبههـای منفـی بـا خـود
داشـته باشـد ،کمـا اینکـه بـه ایـن اصـل معتقـدم کـه
تخیـل میتوانـد انسـان را از هـر حیوانـی متمایـز کند،
مـا میتوانیم رویـای آیندهای بهتـر را در سـر بپرورانیم،
میتوانیم نقش خودمـان در جامعه را بهتـر تصور کنیم
و جایگاهـی شایسـتهتر و آینـده پرشـکوهتری را بـرای
خودمـان متصور شـویم.
در بیشـتر آثـار شـما واقعگرایـی
عجیبوغریبـی نهفتـه اسـت و قصـد دارید با
نشـا ندادن شـخصیتهای عجیبوغریـب
نوعی طنز تلخ را بـه مخاطبانتـان تزریق کنید؟
قصد داریـد بهطور مشـخص با ایـن جهانبینی
چـه چیـزی را بـه مخاطـب نشـان دهید؟
تصور میکنم واقعیـت زندگی همه مـا را تحتتاثیر
قرار داده اسـت ،واقعیتـی که نمیتـوان از آن فـرار کرد،
پـس بهتـر اسـت واقعگـرا باشـیم ،جهـان آمیـزهای
از تمـام خیـاالت و واقعیتهـا اسـت و آثـار مـن هـم
بالطبـع ترکیبـی از واقعگرایـی بـا آن مسـائلی اسـت
کـه شـما آن را عجیبوغریـب مینامیـد ،بـه زعـم من
یک داسـتان خـوب میتوانـد ترکیبـی از داسـتانهای
عـادی و خارقالعاده باشـد ،مـن عالقهای نـدارم جهان
کب ُعـدی ببینـم و آن را به مردم
را بهصـورت یک آینـه ت 
نشـان دهم ،عالقهای صرف نسـبت به واقعیتها ندارم،
بلکـه تصـور میکنـم یـک داسـتان خـوب ترکیبـی از
واقعیتها بـا رموز و اسـرار و خیاالت جـاری در زندگی و
محیـط پیرامـون ماسـت.
چالشهایـی که در بـه کارگیـری طنز تلخ
با آن مواجه هسـتید چیست؟
بهنظـرم اصلیتریـن چالـش ایجـاد تعـادل میـان
فضای تاریک بـا طنز اسـت ،بسـیاری از مخاطبان صرفا
بهدنبـال خندیدن هسـتند و حتی ممکن اسـت با تورق
بسـیاری از آثارم موضوع یا نکتهای بـرای خندیدن پیدا
نکننـد ،بهصورت مشـخص بنا بـر آنچه که شـنیدهام در
دو کتابم ایـن اتفـاق رخ نداده اسـت ،کمـا اینکه ممکن
اسـت در کتابهایم خودم بـا موضوعی مواجه شـوم که
بهنظرم خنـدهدار برسـد ،اما از نظـر مخاطـب خندهدار

در اینجا ،باورپذیربودن اسـت« -».غالبا مسـائل جنـونوار و کاذب،
باورکردنیتـر و پذیرفتنیتـر هسـتند تـا امـور طبیعـی ،چـون امور
طبیعی بـه این علـت واجـب و ضروری هسـتند کـه جنـونِ حقیقتا
باورنکردنـی ،پذیرفتـه شـود».
ایـن رمـان بـا تیتـ ِر اولیـن داسـتانش «آنچـه بـا خـود حمـل
میکردنـد» آغـاز میشـود کـه از مهمترین قصههـای ایـن مجموعه
اسـت .همانطور که داسـتان بـا گفتن اینکـه آنها چـه چیزهایی حمل
میکنند «مـواد دورکننده حشـره ،آدامس ،جعبه لـوازم دوختودوز،
گواهـی پرداخت حقـوق ارتشـی و »...بـه «نامـهای از یک دختـر با نام
مارتـا» و بـه «اکثـرا آنهـا خـود را بـا شـأن و با وقـار حمـل کردنـد» از
جملهای سـطحی به جمالتـی معنادار تغییـر جهت میدهـد ،کلیت
داسـتان نیز از روزمرگی پیشپاافتـاده به امری که از لحاظ سـمبلیک
مهم اسـت تغییـر مییابـد .در انتهای آن شـما افـراد را شـناختهاید و
درک کاملـی از آنکـه در آسـتانه چه امـری اسـت ،دارید.
برخلاف نویسـندههای خاصـی کـه درباره جنـگ مینویسـند از
جملـه نورمن میلـر و جیمـز جونـز ،تیـم اوبرایـن از نوشـتن جمالت
طـول و دراز و جامـع و درهمتنیـده و پیچیـده خـودداری میکنـد و
درعوض بـه سـادگی گرایـش دارد .منتهـا این نـوع سـادگی تصنعی
نیسـت ،بلکه از سـنخی اسـت که پس از مدتی به نوعـی خودپارودی
تحول مییابـد؛ یک سـادگیِ قدرتمند کـه برگرفته از حقیقت اسـت.
برای مثال «جنـگ جهنم اسـت ،اما نیمـی از آن نیسـت ،چون جنگ
وحشـت مرموز ،ماجراجویی و اشتیاق و کشـف و تقدس و تاثر و یأس و
تمنا و عشـق اسـت .جنگ کثیف و زننده اسـت ،جنگ سـرگرمکننده
اسـت ،جنـگ مهیـج اسـت ،جنـگ جانـکاه اسـت ،جنـگ تـو را مرد
یکُشـد»...
میکنـد ،جنـگ تـو را م 

بهنظـر نرسـد ،فکـر میکنـم اگـر بخواهـم همهچیـز را
بنویسـم و همه آنچه را که بر من گذشـته به یـاد بیاورم،
باید منتظـر چیزی شـبیه تـراژدی باشـید؛ کمـا اینکه
اگـر در میـان کتابهایـم کتابـی را بهعنـوان بهتریـن
برگزینـم بـا توجـه بـه اختلاف سلایق قطعـا انتخابم
انتخابی مـورد قبول همـگان نخواهد بود ،جـدای اینکه
یـک مسـاله را بـاور دارم و آن هـم این اسـت کـه گاهی
حـس شـوخطبعی مـن بـه بیرحمانهتریـن شـکل
پوسـت آدمیـزاد را میکنـد ،امـا این حس شـوخطبعی
مختـص همه نیسـت.
آیـا زمان مشـخصی برای نوشـتن در طول
روز دارید؟
مـن بچههـا را سـاعت هشـت صبـح بـه مدرسـه
میبرم و بعـد از آنکـه به خانـه برمیگـردم تـا زمانی که
آنها تعطیل میشـوند ،وقت بـرای نوشـتن دارم (حدود
سـاعت چهـار) و آخر هفتههـای خـود را هم به نوشـتن
اختصـاص میدهـم ،در زمـان تعطیلات هم هـر زمان
و هر کجا زمانـی بـرای نوشـتن بیابـم ،از آن نهایت بهره
را میبـرم.
چـه چیزی ممکن اسـت باعث ایجـاد ایده
در ذهن شـما شود؟
گاهـی اوقـات زبـان مـرا وادار بـه نوعـی بازیگوشـی
در بازگویـی و همینطـور روایتهـا میکنـد و همیـن
رویکـرد بـه آرامـی مـرا بـه سـمت معنامحوری سـوق
میدهـد و در درگیـری بـا معانـی بـه نـاگاه بـه سـمت
جزیرهای کشفنشـده سـوق داده میشـوم و این اتفاق
راه مـرا بـه سـمت جهـان دیگـری میگشـاید ،گاهـی
اوقات تصویـر یا تصاویـری در ذهـن من وجـود دارد که
از بین نمـیرود و تمام سـعیام این اسـت کـه بتوانم آن
تصاویر را بـا کلمات بیـان کنم ،حتـی از ماجـرای درون
تصاویر هـم هیچآگاهـی نـدارم جز اینکـه ایـن تصاویر
در ذهنـم مـرا آزار میدهنـد ،گاهـی اوقـات در هنـگام
تماشـای تلویزیون یا شسـتن ظروف و یا هنگام مطالعه
کتـاب ایـن تصاویـر در ذهنم خطـور میکنـد و بهنظرم
راز خاصـی در هر تصویر وجـود دارد .بهنظرم ایـن دو امر
مرا به سـوی خلق داسـتان سـوق میدهد؛ ابتـدا زبان و
سـپس تصاویر که آمیختگـی ایـن دو با یکدیگـر منجر
بـه کاوشهـای دراماتیـک میشـود.
در طـول نوشـتن آیـا در نوشـتههایتان
تجدیدنظـر میکنیـد؟
بینهایـت ...وقتـی مشـغول نوشـتن میشـوم بارها
در نوشـتن یـک جملـه تجدیدنظـر میکنـم ،بهطـور
مثال ده تـا پانـزده بـار یا گاهـی صدبـار هم یـک جمله
را مینویسـم و مجـددا تغییرش میدهـم و بعـد از آنکه
مطمئـن از عـدم تجدیدنظـر در مـورد آن جمله شـدم
بـه سـراغ جملـه بعـدی مـیروم و دوبـاره ایـن اتفـاق
در مـورد عبـارت بعـدی تکـرار میشـود ،کمـا اینکـه
ممکن اسـت گاهـی دوباره بـه جملـه اول برگـردم و آن
را حذف کنـم و گاهـی اوقات حتی بـه صـدای نثر دقت
میکنم ،صـدای نثر برایـم از اهمیـت زیـادی برخوردار
اسـت ،گاهی هدفـم از بیان یـک جمله یک نغمـه یا یک
موسـیقی خاص اسـت ،گاهـی برای رسـیدن به صـدا یا
موسـیقی جالبتر معنای یک جملـه را قربانی میکنم؛
بنابراین صدای زبان در محتوای داسـتان یا رمان بسـیار
حائز اهمیت اسـت؛ طرح ،کاراکتر ،توصیفـات ،به همان
اندازه که محصـول خودآگاه انسـانی هسـتند محصول
تولیـد صداها هم هسـتند.
آیـا تابهحال از نوشـتن یک رمـان در میانه
کار منصرف شـدهاید؟
بارها و بارها این اتفـاق برایم افتاده اسـت و این اتفاق
تعجببرانگیـزی نیسـت .در میانـه راه متوجـه شـدهام
بوی گنـد کپک میآیـد ،تعجـب نکنید نثـرم کپکزده
یـا بیکیفیت بـود ،بـرای من یـک کتـاب زمانـی موفق
اسـت کـه توسـط اصـول غیرمنتظـره قصهگویـی بـه
سـرمنزل مقصـود هدایت شـود.
چـه توصیهای بـرای نویسـندگان جوان یا
کسـانی کـه در ابتـدای ایـن راه قـرار گرفتهاند
دارید؟
سرسخت باشید ،اسـتوار باشـید ،از شکستخوردن
نهراسـید و خـود را متعهـد بـه شکسـت کنیـد؛ چراکه
همهچیـز میشـکند .ثانیـا بـه زندگـی خـود توجـه
کنیـد؛ از ترسهایتـان و احساسـاتتان اجتنـاب نکنید،
همیشـه تمایل به تجسـم در ذهـن آدمی وجـود دارد و
انسـان کامال از آنچه کـه به او لطمـه وارد نمـوده منزجر
میشـود .بهنظـرم هیچقانونـی در مـورد اینکـه یـک
نویسـنده همیشـه بایـد طبعـش لطیـف باشـد وجـود
نـدارد .کمـا اینکـه خود مـن هـم اینگونـهام و همیشـه
آدمـی صـاف نیسـتم.

تمام داسـتایهای ایـن رمـان در ویتنـام رخ نمیدهد .داسـتان
«روایت شـجاعت» با نورمـن باوکر آغاز میشـود .وقتی یک سـرباز
پیادهنظـام در جوخـه اوبرایـن ،شـکار بزرگ پـدرش را اطـراف یک
دریاچـه در راه برگشـت بـه خانـه در میدوسـت ،میگردانـد ،امـا
این سـمبلی اسـت برای نوع متفاوتـی از دریاچـه در راه برگشـت به
جنـوب شـرقی آسـیا در جاییکـه اتفاق بسـیار بـدی بـرای نورمن
بوکـر رخ میدهـد ،اتفـاق وحشـتناکی کـه بـرای او سـرانجا ِم بدی
را رقـم میزنـد.
ی مُـردگان» درباره جنگ
آخرین داسـتان این مجموعه «زندگ 
نیسـت ،با آنکه این داسـتان نیـز با مرگ یکـی دیگر از سـربازان در
جوخه اوبراین آغاز میشـود .در این داسـتان اوبرایـن یاد دخترک
نُهسـالهای میافتد کـه وقتی کـودک بود او را دوسـت میداشـت،
اما آن دختـر در کودکـی به علـت تومور مغـزی جانش را از دسـت
داد .او کتـاب را بـا تعریفـی از «یـک رویـای معکوس» که در سـال
 1990دیـده و در آن او بـاز هـم نُهسـاله اسـت ،همچنین دوسـت
نُهسـالهاش ،دخترک مبتال به سـرطان ،نیز در آن رویـا وجود دارد،
به پایـان میرسـاند.
«نام واقعیاش اهمیتی نداشـت .نُهسـاله بود .او را دوسـت داشـتم
و او مُـرد .با همـه اینها در اینجا ،در افسـوس یـا در تخیل ،هنـوز انگار از
پس یخهـا او را میبینم ،انگار بـه دنیا دیگـری نگاه میانـدازم ،دنیایی
کـه در آن از تومـور مغـزی و بنگاههـای کفـن و دفـن خبری نیسـت و
اصال جسـدی در آن نیسـت .میتوانم کایووا ،تد لونـدر ،و کورت لمون
را هم ببینـم و گاهی هـم حتی تیمـی را در حـال اسـکیتبازیکردن
با لینـدا در زیـر نـور چراغهـای زردرنـگ ببینم .جـوان و خوشـحالم.
هرگـز نمیمیـرم»...

