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مصطفی چمران

دکتر چمران بعد از قیام  15خرداد سال  1342دست به اقدامی سرنوشتساز زد؛ او همه پلها را پشت سر را خراب کرد و همراه گروهی از دوستان همفکر رهسپار مصر شد ...دو سال تمام در زمان
عبدالناصر،سختتریندورههایچریکیوجنگهایپارتیزانیراآموختوبهعنوانبهترینشاگردایندورهشناختهشدومسئولیتتعلیمچریکیمبارازنایرانیرابهعهدهگرفت...

«دنیس جانسون»نویسنده ،شاعر و نمایشــنامهنویسامریکایی در
مونیخ آلمان غربی به دنیاآمد .کودکی و نوجوانی او به علت مأموریتهای
پی در پی پدرش در توکیو ،مانیل و واشنگتن گذشت .او در  19سالگی اولین
مجموعه شــعر خود را با نام «مردی میان فکها» منتشر کرد .چند سال
بعد از آن ،لیسانس و سپس مدرکامافآ نویسندگی را از دانشگاه آیووا
گرفت ،جایی که او تحت تعلیم «ریموند کارور» بود .در  21سالگی به علت
اعتیاد در بخش روانی بستری شد .او چندسالی درگیر سوء مصرف مواد و
بی خانمانی بود .سال  1988به فیلیپین رفت تا مقالهای برای مجله اسکوایر
بنویسد ولی ماالریا گرفت و بهامریکا بازگشت .همسرش هم از او طالق
گرفته بود و دیگر جایی برای زندگی نداشت .به خانه یکی از دوستانش رفت
و داستانهایی از دوره بیخانمانیش نوشت ،بدون اینکه انتظارش را داشته
باشد در نیویورکر ،پاریس ریویو و اسکوایر چاپ شد و او را از منجالبی که
درگیرش بود نجات داد« .جانسون» پر کار است ،او تاکنون نمایشنامهها،
مجموعههای غیر داستانی ،پنج کتاب شعر ،هشت رمان ،یک مجموعه
داستان کوتاه به نام «پسر عیسا» و رمان کوتاه «رؤیاهای قطار» را منتشر
کرده است .در سال  2007جایزه ملی کتابامریکا را برای رمان «درخت
دود» از آن خود کرد« .دنیس جانســون» جذاب و دست نیافتنی است.
تاکنون مصاحبههای خیلی کمی از او منتشر شده است .به گفته وی در
سال گذشته تنها به یکی از درخواستها برای مصاحبه جواب مثبت داده
است .در زیر مصاحبه «جانسون» در سال  2013با مجله ادبی «یل»آمده
است که در آن درباره نحوهنویسندگی خود ،عالقهها و چگونگی نوشتن
کتاب «پسر عیسا» سخن میگوید.

شعرهای «جان لوگان» و همچنین «نمک خوشی» نوشته
«جیمز ال وایت» را نیز به تازگی بازخوانی کردم .زمستان
گذشته ،زمستان «فرناندو پسؤا» بود.
من زیاد به تب و تاب برخی از اشــعار شما فکر
میکنم ،برای مثال زبان رؤیایی جاری در قسمتهایی از
رمان «فرشتگان» و همچنین راهی که در آن مرز میان
آگاهی در داســتان «کله پوک» و جهان خارجی و پر
مشکل «پسر عیسا» را به تصویر میکشد .آیا میتوانید
کمی بیشتر از تأثیر «ویتمن» ( )2بر اشعارتان بگویید؟

مطمئن نیســتم کــه بتوانــم چگونگــی تأثیر آثــار او
بر ســاختار کارهایــم ،زبانم و یــا هر چیــزی مثل این
را ردیابی کنم .روح گســترده او ،ســخاوتش ،اشتیاقش
به عشــق ،چیزهایی هســتند که مرا تحــت تأثیر قرار
دادند ،نه تنهــا به عنوان یکنویســنده بلکــه به عنوان
یک فرد .دیباچــه «برگ علــف» برای مــن مانند یک
مانیفســت شــخصی اســت ،به خصوص این پاراگراف:
« ...این کاری است که باید انجام دهی :به زمین و خورشید
و حیوانات عشق بورز ،ثروت را خوار شمر ،هر کس هرچه
را از تو میخواهد به او ببخش ،بــرای دیوانگی و حماقت
ایستادگی کن ،از ظالم نفرت داشته باش ،نسبت به مردم
صبور و شــکیبا باش ،آزادانه با افراد بیســواد قدرتمند و
جوانان معاشــرت کن ،این برگها را در هــوای آزاد و در
هر فصل هر سال از زندگیت بخوان ،هر چه را که به تو در
دانشگاه ،کلیسا و یا کتاب یاد داده شده مجدد بررسی کن،
از هر آنچه روحت را آزار میدهد رها شــو و گوشت بدنت
باید شعری باشد که غنیترین تسلط را نه بر کلمات بلکه
بر سکوت دارد ،سکوت لبها ،صورت ،مژگان و هر حرکتی
در مفاصل بدنت»...

گفتگو با دنیس جانسون،نویسندهای
که این روزها با «پسر عیسا» کتابفروشیهای ایران
را قرق کرده است

کار کردن روی «درخت دود» چقدر طول کشید؟

محصولفرهنگیمحبوبم
دبلچیزبرگرمکدونالداست!
شما اشــاره کردید که به تازگی در آئورا اوگاندا
فرو د آمدید ،برای چه کاری به آنجا رفتید؟ در صورتی
که جواب آن شخصی است ،پروازتان چگونه بود؟

پرواز من از  JFKبه فــرودگاه بینالمللی انتبه بیحادثه و
پرواز از انتبه به آئورا کوتاه و ســریع بود .این دومین باری
است که از این سرزمین دیدن میکنم .هدف من از اینجا
آمدن شخصی نیست .من پس زمینهها و اطالعاتی مانند
رنگها ،مناظر و صداها را برای یک رمان که در سیرالئون
در اوگاندا و همچنین جمهوری دموکراتیک کنگو درمرز
غربی آئورا اتفاق میافتد ،جمعآوری میکنم .یک داستان
جاسوسی به ســبک «گراهام گرین» است .من به ناشرم
«جاناتان گلسی» در  FSGگفتم« :سعی نمیکنم گراهام
گرین شوم .من گراهام گرین هستم».

در مقاله سال  1997شــما برای «سیلن» درباره
مزایایآمــوزش فرزندان خود در خانه نوشــتید.
فلسفه شما برای تحصیالت و همچنین مدرسه نرفتن
چگونه برای یکنویسنده قابل اجراست؟ به نظر شما
تحصیالت آکادمیک معمــول و همچنین برنامههای
 MFAبراینویسندگان جوان مفید هستند؟

چه کتابی از «گرین»( )1را پیشنهاد میکنید؟

فکر میکنم «درخت دود» از گذشته و دوران کودکیم تأثیر
گرفته است .پدرم در وزارتامور خارجهامریکا کار میکرد
و ما در توکیو ،مانیل و واشنگتن در میان دیپلماتها و افراد
نظامی ،کارمندان  CIAو  FBIزندگی میکردیم و درباره
رمانهای جنایی و جاسوسی ،وقتی بچه بودم عاشق جیمز
باند بودم.اما حاال ترجیحم رمانهایی است که به واقعیت
نزدیکترند و رویکــرد پیچیدهتری دارنــد .مانند رمان
«میدان» و برخی از آثار «اریکامبلر».
بنابراین شــما در کودکی به جاهای زیادی نقل
مکان کردید ،اقامتگاههای زیادی را تجربه کردید و
کار غیر داستانی شما را به خارج از مرزها برد .آیا ریتم
چیزهایی که مینویسید از اینکه شما در کجا هستید
و با چه سرعتی سفر میکنید تأثیر میگیرد؟

پروژههای من با یادداشتهای پراکنده شروع میشوند و
طی سالهای بعد توسعه مییابند .سپس من شروع به سر
هم بندی کردن ایدهها ،صداها و توصیفها میکنم و بعد
خود را فریب میدهم که خیلی پیشرفت کردم .در مرحله
دوم شروع میکنم به حل و فصل کردن مسائل و هر روز یک
یا دو صفحه مینویسم .در حال حاضر من در مرحله دوم
نوشتن رمان «هیوالی خندان» (اسمامروزی آن) هستم.
هم اکنون برنامه دارم به مدت یک ماه در هتل وایت کستل
زندگی کنم و هر روز روی این کتاب کار خواهم کرد .موعد
تحویل این کتاب در ژانویه است .باید زودتر تمامش کنم.
شــما همچنیــن در ژانرهای مختلــف کار

آشنایی با آثار
دنیس جانسون

لحظهای را که آن را شنیدم دوست دارم و چند برابر از آن
لذت بردم .به نظر میرسد همیشــه در حال و هوای خود
غوطهور است و سالها بعد به آن حال و هوا نگاه میکند-
این تمام چیزی است که میتوانم درباره آن به شما بگویم.
وقتی که دانشجوی کارشناسی بودم من کالسهایی را با
شــاعر معروف ماروین بل گذراندم .او میگفت« :خود را
به یک صدا محدود نکنید ».به یــاد ندارم که این جمله را
چندبار تکرار کرد ،اما آن را آویزه گوشم کردم .سعی میکنم
فراموش کنم که در حال حاضر چه مینویسم ،و فراموش
کنم که چه حس و حالی دارد گویی که این داستان را برای
اولین بار میخواهم شروع کنم.

قصهگوها در طی چند قرن گذشته مخاطبان گستردهای
پیدا کردند .در حال حاضر تعداد آنها کاهش یافته و اگر
رهبران دنیا راه خود را ادامه دهنــد آنها مطمئنا ما را به
زمان غارنشــینی باز میگردانند .زمانی که انســانها در
اطراف آتش به قصهگویی میپرداختند.

«قدرت و جالل»« ،کمدینها»« ،جان کالم» ،همچنین
داستان جاسوســی غمگین «عامل انسانی»؛ من «مهره
سوخته» را هنوز بازخوانی نکردهاماما به نظرم این رمان هم
تحسین برانگیز بود.

 FBIو  CIAبــه عنــوان موضوعــی اصلی در
نوشتههایتان چه جاذبهای برای شما دارند؟ در «درخت
دود» شــخصیتهای شــما از کار با  CIAسرخورده
شدهاند .نظر شما درباره رمانهای جنایی و جاسوسی
پر حادثه چیست؟

از تابستان یا شــاید از پاییز  1982شروع شد .نوشتهها و
یادداشتهایی را که در طول سالهای متمادی جمعآوری
کرده بودم کنار هم قرار دادم و تالش کردم آنها را به هم
ربط دهم .تــا اینکه این تالشها در ژانویه ســال 2007
نتیجه داد.

در کشــوری مثلامریکا که مطالعه در چنین
وضع بحرانی قرار دارد،نویســندهها چه وظیفهای بر
عهده دارند؟

میکنید« ...پسر عیسا» برای ســاخت یک فیلم و
یکی از نمایشنامههای شما تحت عنوان «خریداران»
هم برای یک فیلم تلویزیونی انتخاب شــد .آیا شما
ترجیح میدهید نمایشنامه بنویسید یا برنامهای برای
تلویزیون؟ آیا ژانری هست که با وجود عالقه شخصی
هنوز سراغش نرفت ه باشید؟

من گاهی سراغ فیلمنامهنویسی میروم ولی هیچ موفقیتی
کسب نکردهام .در دهه  80چند فیلمنامه نوشتم که بیشتر
آنها اقتباسی بودند ،یکی برگرفته از رمان «زن زیبا» نوشته
جیم تامپسون ،دیگری برگرفته از رمان «برفراز دنیا» اثر
پل بولز و همچنیــن دو فیلمنامه کــه از کارهای خودم،
«فرشتگان» و «ستارگان در ظهر» اقتباس شده بود و هیچ
کدام به مرحله تولید نرسید .فقط چند سال پیش من یک
آگهی تلویزیونی گرفتم ،با ســه تهیهکننده برای طراحی
یک سریال درام کار کردم و یک اپیزیود آزمایشی که همه
مبتنی بر حدس و گمان بود ،نوشــتم کــه این تالش هم
تقریباً به جایی نرسید .این ژانویه من یک نسخه آزمایشی
برای  HBOخواهم نوشت ،یک درام یک ساعته که درباره
یک جانباز بازگشته از جنگ ما در عراق و افغانستان است.
ژانر جدیدی نمانده که سراغش نرفته باشم ،شاید به غیر
از کتابهای خودآموز و فنی ،همــه را آزمایش کردم! اگر
میتوانستم بدون درگیر شدن با این ژانرها به زندگی ادامه
دهم ،اص ً
ال متأسف نبودم .نوشتن اشعار اپرا هم باید جالب
باشد با اینکه من هیچ چیز در مورد آن نمیدانم.
ابزار فکری شما برای نوشتن یک نمایشنامه مانند
«روح یک فاحشــه» در مقابل یک مجموعه داستان
مانند «پسر عیسا» چه تفاوتی دارد؟ آیا داستانهایی
با راوی اول شخص مانند «کله پوک» فیالبداهه نوشته

سال دوم

در دهه  80چند فیلمنامه
نوشتم که بیشــتر آنها
اقتباســی بودنــد ،یکی
برگرفته از رمان «زن زیبا»
نوشــته جیم تامپسون،
دیگری برگرفتــه از رمان
«برفراز دنیــا» اثر پل بولز
و همچنیــن دو فیلمنامه
کــه از کارهای خــودم،
«فرشتگان» و «ستارگان
در ظهر» اقتباس شده بود
و هیچ کدام به مرحله تولید
نرسید.
شدهاند؟

«صدا» -من فکر نمیکنم که این داستانها تحت کنترل
من باشــند .من صدای «کله پوک» را دوســت داشتم.

زیاد در زمینــه تحصیــات حرفهای نیســتم .من یک
دانشآموز افتضاح بودم .از همه لحظات مدرسه متنفر بودم،
از روز اولی که وارد مهدکودک شــدم تا روز آخر دانشگاه.
من تالش کردم تا فرزندانم را وحشی و نادان بار بیاور م اما
آنها شورش کردند و مدارک دانشگاهی گرفتند .به عنوان
یک فارغالتحصیل  MFAتجربه بسیار محدود من با آنها
تقریباً خوشایند بود .هنگامی که دانشجوی سال آخر آیووا
بودم ،موقعیت خوبی که به من پیشنهاد شده بود را از دست
دادم .آن موقع زیاد به آن احتیاج نداشتم .اما حاال من اینجا و
آنجا تدریس میکنم -به عنوان یک استاد حقالتدریس -و
این یک واقعیت است .من خیلی از تدریس لذت میبرم،
عمدتاً به این دلیل که آن را به ندرت انجام میدهم و وقتی
به سراغ آن میروم فقط تعداد کمی دانشجو دارم که اغلب
آنها از من باهوشتر هستند .نمیدانم اگر بخواهم به طور
جدی و همیشگی تدریس کنم باز هم آن را دوست خواهم
داشت یا نه.
چه شاعرانی باعث شدند که شما به شعر گفتن
روی بیاورید؟ آیا چیزی کهامروز شاعران مینویسند
را میخوانید؟

اول از همه «دیلن توماس» در دوران دبیرستانم .در واقع
شعر «فرن هیل» بود و بعد از آن «والت ویتمن» و در نهایت
شاعران نسل بیت و ترانههای «باب دیلن»« ،آواز عاشقانه
جی.آلفرد» و سپس وقتی که دانشــجوی سال اول بودم
«خلبان گمشــده» اثر «مجیمز تیت ».آرزو داشتم مثل
آنها صحبت کنم .من هنوز هم شــعر میخوانم .آخرین
شــعری که خواندم از «مایکل بــورکارد» و «جان کلر»
بود .اغلب کارهای «فرانتز رایت» و «دبلیو.اس مروین» را
چند بار میخوانم .اخیرا ً توسط شاعر جوانی با نام «کارل
آدامشیک» تحت تأثیر قرار گرفتم ،شاید اسمش را اشتباه
تلفظ کرده باشم اما هنوز «جیمز تیت» منقلبم میکند.

چگونه داستانپردازی میکنید؟

هیچ ایدهای ندارم.

آیا لحظهای در پروسه نوشــتن وجود دارد که
نگران شوید که آیا این کتاب موفق خواهد شد یا نه؟
اگر هست چگونه آن را مهار میکنید؟

من هرگز بــه این قضیه در حین نوشــتن فکر نمیکردم
اما حاال که شما پرســیدید برایم مطرح شد .زیاد اهمیتی
نمیدهم که کتابهایم موفق باشند یا نه.

شما با منتقدان درباره مضامین روحانی مطرح
شده در آثارتان بحث میکردید .چگونه سؤاالت دینی
و مذهبی آثارتان را توصیف میکنید؟ آیا این سؤاالت
در گذر زمان تغییر میکنند؟

این همان سؤالی است که همیشه از پاســخ دادن به آن
میگریزم و درواقع دلیل اصلیام برای طفره رفتن از انجام
مصاحبه است .در گذشته درباره این چیزها بحث میکردم
که نباید میکردم .من واجد شرایط چنین بحثی نیستم.
مردم همیشــه در کتابها دنبال جواب اینگونه سؤاالت
هستند.
آیا مخاطب ایدهآلی در ذهن دارید؟

من برای همسرم ،پیشکارم و ناشرم مینویسم.

می توانید بیشــتر توضیح دهید که هر کدام از
این روابط چه معنایی برای شما دارند ،برای مثال آنها
برای شما مانند دوست ،مخاطب یا همکار و ...هستند؟

همسرم «سیدنی» اولین کسی اســت که نوشتههایم را
میخواند و اجازه دارد آن را در یکی از سه گروه «الویس»،
«نابغه» و «شکســپیر» طبقهبندی کند .این اتفاق برای
پیشــکار من «بــاب کرنفیلد» هم میافتــد و همچنین
مننویسندههای زیادی را تحسین میکنم بنابراین دوست
دارم نسخه اولیه کارهایم را برای آنها هم بفرستم .ناشر
من «جاناتان گلسی» احســاس میکند که موظف است
همه نقاط ضعف را صادقانه بیان کند .وقتی او مهربان است
من روز خوبی دارم.
در فیلم اقتباسی از «پســر عیسا» زنی با چاقو
چشم شــوهرش را مجروح میکند تا او را به سزای
اعمالش برساند .آیا این مرد خودنویسنده است که برای
زیاد دیدن باید چشمانش مجروح شود؟

دست نگه دارید .به یاد داشته باشید کهنویسنده فقط یک
تصویر را خلق میکند .این چاقو تقلبی است.

و در آخر ،محصول فرهنگی مورد عالقه شــما
چیست؟

من عاشق دبل چیز برگر مک دونالد هستم و برایم اهمیتی
ندارد که اگر از لجن صورتی و آمونیاک ساخته شده باشد.
من همیشه چیزبرگر میخورم چون خوشمزه است.

*گراهام گرین :رماننویس ،نمایشنامهنویس ،منتقد ادبی،
سینمایی ونویسنده پرکار داستانهای کوتاه انگلیسی است.
او چهارمین فرزند چارلز هری و ماریون گرین بود که در دوم
اکتبر  1904متولد شــد .پدر او رئیس مدرسه برک همستد
و برادرش مدیر کل شبکه بیبیســی بود .او در سوم آوریل
 1991درگذشت.
**والت ویتمن :شاعر مدرن و روزنامهنگارامریکایی است
که او را پدیدآورنده شعر آزا د امریکا میدانند .کتاب «برگهای
علف» یکی از بزرگترین کتابهای شــعر امریکاســت که
ویتمن پس از چاپ اول ،سی و هفت سال آن را ویرایش کرد
تا قاموس شعر مدرنامریکا را بسازد .جان باروزن این کتاب
را «بیپرواترین و جنجالبرانگیزترین اثر در ادبیاتامریکا»
میداند.

فرشتگان:

ستارگان در ظهر:

پسر عیسا

درخت دود

فرشتگان داســتان دو بازنده است .جیمی به همراه دو
دخترش از شــوهر خود که مانند زامبی میماند ،فرار
میکند .بیل آرزو دارد که یک جنایتکار بزرگ شــود.
آنها یکدیگر را در اتوبوس گری هوس مالقات میکنند،
با هم تیمی تشــکیل میدهند زیرا جای دیگری برای
رفتن ندارند .بنابر این ســفر غمانگیز آنها در بخش
جسور و تاریکامریکا آغاز میشــود ،جایی که آنها
شروع به یاغیگری میکنند .ایســتگاههای اتوبوس،
بارها ،بخش روانی زندان مکانهای سفر بیل و جیمی را
تشکیل میدهند جایی که آنها تا مصرف مواد مخدر،
الکل ،تجاوز به عنف ،جنایت ،جنون و نهایت ًا مرگ پیش
میروند.

داســتان ایــن کتــاب در
نیکاراگوئــه در ســال 1984
شکل میگیرد« .ستارگان در
ظهر» داســتان عشق ،ترس و
خیانت اســت که از زبان یک
ز ن امریکایی گفته میشــود
که برای مأموریت به امریکای
مرکزی رفته است .تاجر خشن
انگلیســی چه کسی است که
با او درگیر میشــود؟ این دو
خارجی هر دو گرفتار توطئهای
شوم میشوند...

داســتا نهای این کتاب ابتدا به طور پراکنده چاپ
شدهاند و نویسنده باالخره آنها را در قالب یک کتاب
واحد به چاپ رسانده که در نظرسنجیها به عنوان یکی
از بهترین نمونههای ادبیاتامریکا معرفی شده است.
«پسر عیسا» یازده داستان دارد و عنوان کتاب نیز اسم
هیچ کدام از داستانها نیست .داستان کتاب درباره
زندگی انســانهای شکستخورده است و شخصیت
اصلی همه آنها نیز یک نفر است .روایت داستان هم
به صورت اول شخص انجام میشود .این کتاب اولین
رمانی است که از «دنیس جانسون» در ایران در سال
 1393با ترجمه پیمان خاکسار توسط نشر چشمه به
چاپ رسیده است.

این کتاب به عنوان بهترین کتاب سال
و کاندید جایزه پولیتزر انتخاب شــد و
جایزه کتاب ملیامریکا را از آن خود کرد.
«درخت دود» داستان ویلیام «اسکیپ»
سند ،مأمور  CIAاست که درگیر عملیات
روانی علیه ویتکنگ میشود .اتفاقات
عجیبی برایــش میافتــد .این رمان
همچنین داســتان برادران هوستون،
«بیل» و «جیمز» را روایت میکند مردان
جوانیکهازصحرایاریزونابیارادهدرگیر
جنگی میشوند که در آن مرز بین توهم و
دروغ محو شده است.
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خبر
نگاهی به «پسر عیسا»

راوی «پسر عیسا»
یا راوی «ساموئل
بکت»؟!

«پسر عیسا» پنجمین کتاب داستانی «دنیس
جانسون» است .چهار کتاب قبلی او دغدغههای
مشابهی داشــتند از جمله خیانت ،سوء مصرف
موادمخدر و الکل ،غفلت والدین و تناقضاتی که
در مسیحیت یافت میشــود .نثر او به خصوص
در این کتاب و در رمان «فرشتگان» و ماجرای
مرد به دار آویخته شده ،توصیفی ،تلخ و طنزی
سیاه است.
هیچ رماننویــسامریکایی از زمــان «ویلیام
باروز» تاکنون اینگونه آشــکارا برای به تصویر
کشیدن آسیبشناســی اعتیاد خود را به خطر
نیانداخته است.
بهتر است کتاب «پسر عیسا» با دقت بیشتری،
رمان خوانده شــود تا مجموعه داســتان ،زیرا
که تقریباً بیشــتر داســتانها بــدون خواندن
داستانهای قبلی قابل فهم نیستند و راوی همه
داستانها هم یک نفر است .جوانی بینام و نشان
راوی هر  11بخش کتاب است ،تنها شش یا هفت
بخش کتاب کمی از بقیه قســمتها مستقلتر
و داستانهای کوتاه منســجمتری هستند در
حالی که بقیه داستانها با توجه به داستانهای
پیشین خود برای مخاطب قابل فهمند .راوی در
حالی که به مواد مخدر اعتیاد پیدا میکند باعث
پیشرفت شاخص و داستانی این کتاب میشود.
او ناخودآگاه درگیر مســائلی ماننــد تصادف با
خودرو ،سقط جنین ،معامالت مواد مخدر و قتل
میشود و پس از آن نسبت به اولین مرحله بهبود
خیلی عجول اســت .در این کتاب ،مردی به نام
«جک هتل» بر اثر مصرف بیش از حد هروئین در
پایان بخش سوم میمیرد ،در حالی که در بخش
چهارم او را در حال کشیدن حشیش برای کمک
به قربانی تیر اندازی مییابیم.
در بخش دوم تحــت عنوان «دو مــرد» راوی
میخواد از شر یک فوتبالیســت غیر اجتماعی
خالص شــود .بخش هشــتم با این جمله آغاز
میشــود« :ولی من فرصت نکردم داستان دو
مرد را تا انتها برایتــان بگویم .حتی وقت نکردم
دومی را توصیــف کنم ».ایــن ویژگیها عدم
توانایی راوی بــرای تعریف کردن داســتان یا
حتی حفظ حقایق زندگیش را نشــان میدهد
که با بهبود او این وضع نیز بهتر میشود .از این
منظر او همان نســخه جوانتر راوی «ساموئل
بکت» است که به طور مستمر در روایت داستان
زندگیاش شکســت میخورد .شــباهتهای
بیشــتری هم وجود دارد .یکی در تمرکز روی
آفات جسمی و شکست که توسط شخصیتها
آثار «دنیس جانســون» و «ســاموئل بکت» به
اشتراک گذاشته شــده و دیگری در طنزی که
فقط خود راوی آن را میفهمد .بعد از دروغ گفتن
برای تحت تأثیر قرار دادن دوســت دخترش،
راوی «جانســون» اذعان میکند« :ولی هر چه
از خودم در میآورم ،هر چه قدر هم پر ســوز و
گداز و وحشتناک ،باعث نمیشد پشیمان شود
یا مثل قبل دوســتم بدارد ،مثل زمانی که مرا
نمیشناخت ».در وابســتگیاش به هروئین و
منابع درآمد غیرقانونی ،او همچنین پســرخاله
«بابی» ،ســارق جوان بیچاره اما دلســوز ،در
«بوفالــویامریکایی» نوشــته «دیوید مامت»
است .در نهایت متوجه میشــود که بهتر است
مثل بابی زمانی را در یک بیمارستان سپری کند.
محوریت این کتاب در بخش پنجم «کار» است،
جایی که راوی و دوســتش «ویــن» از خانهای
متروک سرقت مسلحانه میکنند و وین به طرز
شــک برانگیزی ادعا میکند که صاحب خانه
اســت .همان طور که آنها در حال جدا کردن
سیمها از روی دیوار بودند ،یک قایق پر سرعت
در میان درخچههای حاشیه رود پیچ و تاب خورد
و وسط رودخانه پدیدار شــد« :قایق یک کایت
عظیم مثلث شکل را با طناب میکشید .نزدیک
صد و پنجاه متر باالتر زنی در آسمان معلق بود،
فکر کنم با کمربندی چیزی به کایت وصل شده
بود .موهای قرمز بلند داشت .سفید و ظریف بود
و به جز موهای زیبایش پوشش دیگری نداشت».
جانســون میگوید« :راوی در جهانی تصادفی
زندگی میکند ،بخشی ا ز امریکا که در آن درنده
خویی بیشتر به تصویر کشیده شده است .بعضی
از ما برای دیدن تیراندازی به ســینما میرویم،
در واقع عدهای دیگری هم هســتند که واقعاً به
هم تیراندازی میکنند ».همــان طور که برای
داستانســرایی بیربط راوی در مورد اتفاقاتی
که به طور تصادفی رخ میدهد صحبت میکند.
به عنوان یک روش روایت داســتان ،او خیلی با
کیفیت بین اتفاقات پیچ و تاب میخورد.

