
فهرست

۱۱
۱۳
۱۵
۱۹

2۳
۳۱
4۱
4۹
۵7
۶۵
7۳
8۱
8۹
۹7
۱0۵
۱۱۳
۱2۱
۱27
۱۳7
۱4۵
۱۵۵
۱۶۳

۱7۱
۱7۵

سخن ناشر
یادداشت مترجم
پیشگفتار
تقدیر  و تشکر

]1[  وصلت کتابخانه ها
]2[ لذت درازآلودگی
]3[ طبقۀ عجیب کتابخانه ام
]4[ غزل را  تمسخر نکن
]5[ با یک کتاب هرگز  چنین کاری نکنید
]6[  زنانگی حقیقی
]7[ کلمات روی یک صفحۀ خالی
]8[ تو  آنجایی!
His’er 9[ مسئلۀ[
]10[ درج کدو
]11[ جوهر ابدی
]12[ شکم چران ادبی
]13[ زیر  آسمان چیز  جدیدی نیست
]14[  امر کاتالوگی
]15[   قلعه های اجدادی من
]16[   شریک شدن در  کتک کاری
]17[   امپراتوری کتاب های جناب نخست وزیر
]18[   نثر  دست دوم

پیشنهادهایی برای مطالعه
پی نوشت ها





سخن ناشر

ملموس تریـن  از  یکـی  کتاب خوانـی  افـول  اندیشـه،  و  فرهنـگ  اهـل  نظـر  در  امـروزه، 
گاه مبالغه آمیـزی دربـارۀ  بحران هـای جامعـۀ ماسـت. هـر روز اخبـار و آمـار جدیـد و 
گاهـی  می شـنویم.  کتاب خوان هـا  کاهـش  بـه  رو  درصـد  و  کتاب خوانـی  بحـران 
قیمـت کتـاب عامـل روی گردانـدن از کتاب خوانی معرفی می شـود و گاهی محتوای 
کتاب ها، ترجمه و تألیف های بد و شـیوع رسـانه های دیجیتال. اما تأمل  نامناسـب 
دربـارۀ برخـی سـؤال ها شـاید نـگاه مـا را بـه خوانـدن و چالـش اصلـی آن تغییـر دهـد: آیا 
می توانیـم تفـاوت بـارزی میـان خواندن و نخواندن قائل شـویم؟ آیا نخواندن، همیشـه 
و در هـر حـال، آسـیب اسـت؟ آیـا مشـکل بسـیاری از خواننـدگان بالقـوه ایـن نیسـت 
کـه نمی داننـد چـه کتابـی بخواننـد؟ آیـا بهتر نیسـت، به جـای راهنمایـی مخاطبان با 
رویکردی هنجاری، اشتیاقی برای خواندِن مطابق با نگرش شخصی در خوانندگان 
ایجاد کنیم؟ در مجموعۀ »خواندن«، به دنبال نشـان دادن جنبه هایی از این مسـائل 

کـه در بحث هـای امـروزی مـا کمرنـگ هسـتند. هسـتیم 
اعترافـات یـک کتاب خـوان معمولـی روایتـی صمیمـی، طنزآمیز و موشـکافانه از 
کتـاب اسـت. آنـه فدیمـن، یکـی از نویسـندگان و روزنامه نـگاران  تجربیـات زندگـی بـا 
معتبـر معاصـر، در این کتاب، یادداشـت هایش دربـارۀ کتاب ها را با زندگی اش پیوند 
کتاب بـاز در  کتـاب و آدم هـای  داده اسـت و تصویـری دوست داشـتنی از زندگـی بـا 

ذهـن خواننـده ترسـیم می کند.
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ایـن  آثـار  از  برخـی  انتشـار   و  انتخـاب  در  انسـانی  علـوم  ترجمـان  انتشـارات 
اسـت.  بهره منـد شـده  کشـور«   کتابخانه هـای عمومـی  »نهـاد  از مشـورت  مجموعـه 
امیدواریـم حاصـل تالشـمان، پیـش از هـر چیـز، کتاب هایـی لذت بخـش و خواندنـی 
کـراه از خواندن کند. دربـارۀ کتاب هـا باشـد و عشـق بـه خواندن را جایگزیـن هراس و ا



یادداشت مترجم

باسـابقۀ  نویسـندۀ  و  روزنامه نـگار  و  کارشناسـی هـاروارد  آنـه فدیمـن، دانش آموختـۀ 
کنون، در شـصت وچهار  سـالگی، در دانشـگاه ییل ادبیات  که هم ا آمریکایی اسـت 
انگلیسـی تدریـس می کنـد. تخصـص او روزنامه نـگاری ادبـی، یادداشت نویسـی و 

زندگی نامه هاسـت.
چنـد مـاه پیـش اعترافات یک کتاب خوان معمولی در میان چند کتاب دیگر، 
از طـرف ناشـر، بـرای بررسـی اولیـه بـه من پیشـنهاد شـد. در میـان آن مجموعـه، این اثر  
کتاب،  کامل، خواندم. فدیمن در این  که تک ضرب، تا انتها و  کتابی بود  یکی از دو 
بـا لحنـی صمیمـی و طنـزی ملیـح، از تجربه هـای زیسـتۀ یـک عمـر کتاب خوانـی اش 
گفتـه بـود و  هرچنـد سـال ها از نگارششـان می گذشـت، البـد بـه خاطـر حـس عمیـق 
و  بی زمـان مطالعـه، قدیمـی بـه نظـر  نمی آمدنـد. گاهـی احسـاس می کـردم حسـی کـه 
مـن نسـبت بـه کتابـی داشـته ام را او شـیواتر  نوشـته اسـت؛ و گاهـی بـه خـودم می گفتم 
کنـم. از آخریـن دورۀ ادبیات خوانـی فشـردۀ مـن، پشـت  کاش ایـن حـس را هـم تجربـه 
پنجره هـای مخـزن کتابخانـۀ مرکزی دانشـگاه صنعتی اصفهان، سـال ها می گذرد اما 
چندین جای متن چشـم هایم را بسـتم تا این مزۀ جدیْد آن طعم قدیمی را  از پسـتوی 

ذهنم بیرون بکشـد.
کـه بـرای فهمیـدن  اعترافـات یـک کتاب خـوان معمولـی متـن دشـواری داشـت 

منظـور بسـیاری از بخش هایـش جسـت وجوهای مفصـل ضـروری بـود. 
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و  انگلیسـی  کلمـات  بـه  یادداشـت  سـه  یادداشـت ها،  مجموعـه  ایـن  میـان  در 
ویژگی هـای اختصاصـی آن هـا در ایـن زبـان و بازی هـای زبانـی  بـا آن هـا مربوط انـد. 
 »His’er اسـت؛ »مسـئلۀ  قلمبه سـلنبۀ طوالنـی  لغـات  بـاب  در  درازآلودگـی«  »لـذت 
خطاهـای  نیـز  کـدو«  »درج  موضـوع  و  می زنـد؛  حـرف  مؤنـث  و  مذکـر  ضمایـر  دربـارۀ 
ایـن  در  زبانـی  بازی هـای  و  معانـی  انتقـال  اسـت.  انگلیسـی  امـالی  در  ویراسـتاری 
یادداشـت ها دشـوارتر از بقیـه بـود، امـا برخـی از نـکات بـرای مخاطـب فارسـی زبان نیـز 
می توانسـت شـیرین و دلنشـین باشـد یـا جنبـۀ یادگیـری ظرایـف فرهنگـی را داشـته 

باشـد. بنابرایـن ایـن سـه یادداشـت نیـز در ایـن ترجمـه آورده شـدند.
امیـدوارم کسـانی کـه ایـن کتـاب به دستشـان می رسـد هـم حس خوشـایندی از 

خواندنش داشـته باشند.
م. م.



پیشگفتار

کـه  بـود، هنگامـی  ایرلنـدی، وقتـی خردسـال  خواهـران جـان مـک گارن۱، نویسـندۀ 
کردنـد و آن را از پایـش درآوردنـد؛  کفش هایـش را بـاز  کتـاب می خوانـد، بنـد یکـی از 
گذاشـتند؛ واکنشـی نشـان  کاله حصیـری روی سـرش  از جایـش تـکان نخـورد. یـک 
کـه رویـش نشسـته بـود را از زیر پایش کشـیدند،  نـداد. فقـط وقتـی صندلـی چوبـی ای 

کتـاب بیـدار شـد«. بـه تعبیـر خـودش، »از 
از  بچه هـا  بعضـی  چـون  اینجاسـت،  در  فعـل  درسـت ترین  شـدن«  »بیـدار 
کنان از چندیـن و چنـد الیـۀ  کتـاب مثـل یـک خـواب عمیـق بیـدار می شـوند: شـنا
گونـی  رؤیا وضعیـت  بـا  مقایسـه  در  کـه،  برسـند  واقعیتـی  بـه  تـا  می گذرنـد  گاهـی  آ
از ایـن جنـس  بـه نظـر نمی آیـد. مـن  گذاشـته اند، چنـدان هـم واقعـی  کـه پشـت سـر 
بچه هـا بـودم. در دورۀ نوجوانـی، بـا الهـام از هـاردی2، در هـر نوبـت عاشـقی ام، پسـران 
کنـار همسـرم )مـردی  از آن هـم،  کلیـم۳ تقسـیم بندی  می کـردم. بعـد  بـه دامـون و  را 
اسـت؛ کتـاب  از  ُپـر   گوشـه کنارش  کـه  می دهـم  لـم  بسـتری  بـر  کلیـم(  جنـس   از 

1.  McGahern

Thomas Hardy  .2: رمان نویس و شاعر انگلیسی )۱۹28 تا ۱840(.
Damon and Clym  .۳: دو شـخصیت رمـان بازگشـت قهرمـان بومـی )The Return of the Native( اثـر تومـاس 
کـه  کامـی  هـاردی. توماسـین، زن جـوان و معمولـی ایـن داسـتان، در ابتـدا دل بـه دامـون می بنـدد: مهنـدس نا
مهمان خانـه دار شـده اسـت و بـا او ازدواج می کنـد؛ امـا بعـد از او جـدا شـده و بـا کلمنت )کلیـم( وصلت می کند: 
تاجـر موفـق المـاس کـه بـه شـهرش بازگشـته تـا آموزگار فقـرا و بی خبران شـود، و همانی اسـت که »بومـی« در عنوان 

کتـاب بـه او اشـاره دارد ]مترجـم[.
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 با این امید که به دنیا آمدن بچۀ اولم شبیه به صحنۀ تولد کیتی۱ در آنا کارنینا  2 باشد،
اما نگران از آنکه به وضع حمل خانم تینگامی۳ در اولیور تویست4 شبیه تر شود.

زمانی نوشتن این کتاب را آغاز کردم که متوجه ماجرایی عجیب شدم: اغلب 
کتاب ها چیزی می نویسـند، انگار آن ها را شـبیه دسـتگاه نان برشـته ُکن  وقتی دربارۀ 
می بیننـد: ایـن مـدل دسـتگاه بهتـر  اسـت یـا آن مـدل؟ آیـا ایـن دسـتگاه 24.۹۵ دالر 
مـی ارزد؟ دیگـر دربـارۀ اینکـه ده سـال دیگـر چـه حسـی نسـبت بـه دسـتگاه جدیـدم 
دارم، یـا چـه حـس لطیفـی ممکن اسـت نسـبت به دسـتگاه قدیمی ام داشـته باشـم، 
نکتـۀ خاصـی نمی شـود گفـت. در ایـن نـگاه کـه خواننـده را  یک جـور مصرف کننـده 
می بینـد )نگاهـی کـه خـودم نیـز در چندیـن و چنـد مرور کتاب همدسـتش بـوده ام(، 
کـه بـه نظـرم بطـن کتاب خوانـی  اسـت: نـه  خیلـی راحـت چیـزی را نادیـده می گیرنـد 
کتاب هـای  کتـاب جدیـد، بلکـه نحـوۀ حفـظ رابطه هایمـان بـا  میـل بـه خریـد یـک 
کـه بافـت و رنـگ و بویشـان مثـل  کرده ایـم،  کـه سـال ها بـا آن هـا زندگـی  قدیمی مـان، 

پوسـت بچه هایمـان برایمان آشـنایند.
ویرجینیـا وولـف۵ در رمـان کتاب خـوان معمولـی۶ )کـه عنوانـش را از سـطری از 
زندگـی گـری7 اثـر سـاموئل جانسـون8 وام گرفتـه اسـت( از »همۀ آن اتاق هایی« نوشـت 
کـه مـردم  کـه »محقرتـر  از  آن انـد کـه کتابخانـه نـام بگیرنـد، امـا ُپـر از کتاب انـد، جایـی 
عادی پیگیر  خواندن می شوند«. او گفت کتاب خوان معمولی »با منتقد و پژوهشگر 
کرده و طبیعت چندان استعدادی به او عطا نکرده است.  کمتر تحصیل  فرق دارد. 
 او بـرای لـذت خـود می خوانـد، نـه بـرای کسـب معرفـت یـا تصحیـح نظـرات دیگـران.
فراتـر از همـۀ این هـا، بـا ایـن غریزه پیش می رود کـه با ُخرده پاره هایی که سـر راهش قرار 
می گیرنـد، کلّیتـی خلـق کنـد«. ایـن کتـاْب کلّیتـی اسـت کـه سـعی کـرده ام از هـزاران 

ُخرده پـارۀ تلنبـار در طبقات کتابخانـه ام خلق کنم.

1.  Kitty                                                                                5.  Virginia Woolf
2.  Anna Karenina                                                                       6.  The Common Reader
3.  Mrs. Thingummy                                                      7.  Life of Gray
4.  Oliver Twist                                                                               8.  Samuel Johnson
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من این هجده یادداشـت را ظرف چهار سـال نوشـتم. یادداشـت ها در اینجا به 
ترتیب نگارششـان آمده اند، به جز  دو مورد آخر که جایشـان با هم عوض شـده اسـت. 
بـه واقعیت هـای روایت شـده در ایـن یادداشـت ها دسـت نـزده ام: مثـاًل وقتـی دربـارۀ 
کانسـلر۱ می نوشـتم او زنده بود، پس در این صفحات هم زنده اسـت. در طول  ویلیام 
گرفـت، مـن و همسـرم چهل سـاله  آن سـال ها پسـرم بـه دنیـا آمـد، دختـرم خوانـدن یـاد 
شـدیم، مـادرم هشتادسـاله شـد، پـدرم نودسـاله شـد، امـا کتاب هایمـان، حتـی آن هـا 
گـذر زمـان را ضبـط و  کـه پیـش از تولدمـان چـاپ شـده بودنـد، تـکان نخوردنـد. آن هـا 
ثبـت کردنـد و چـون یـادآور همۀ دفعـات خواندن و  بازخوانی شـان بودند گذر چندین 

دهـه را منعکـس می کردند.
کتاب ها داستان زندگی مان را نوشتند و، با تلنبار شدن روی طبقات کتابخانه 
کاناپه و باالی یخچال(، خود به فصل های این داسـتان تبدیل  )و روی طاقچه و زیر 

شـدند، که نمی توانسـت جز این هم باشد.
آنه َفدیمن 

William Kunstler  .۱ حقوق دان و فعال حقوق شهروندی )۱۹۱۹ تا ۱۹۹۵( ]مترجم[.





تقدیر و تشکر

کـه  گرفـت و پرسـید  پنـج سـال پیـش دبیـری بـه نـام اسـتفن اسـمیت۱ بـا مـن تمـاس 
کـه  کنـم یـا نـه. پشـت تلفـن نمی توانسـتم ببینـم  کمـک  آیـا مایلـم بـه تأسـیس تمـدن 
منظـورش تمـدن )Civilization( بـا حـرف اول بـزرگ و کج نویس اسـت، لـذا برای چند 
لحظـه بـه ایـن فکـر فـرو رفتـم کـه شـاید قـرار اسـت ُرمولـوس2  آخرالزمان باشـم: از پشـت 
میـزم فراخوانـده شـده ام تـا از پسـتان ماده گرگـی شـیر بنوشـم و وحشـی ها را شکسـت 
دهم. هرچند حقیقت دور از تخیالت من بود، شـباهت هایی هم داشـت. در مدت 
کنگره(، آنجا به نظرم یک آرمان شـهر آمد.  کتابخانۀ  کارم در تمدن )مجلۀ  خوشـایند 
گسسـته و صفت هـای مبهـم بـه دروازه هایمـان هجمـه می آوردنـد،  قـوای مصدرهـای 
ولـی بـا اینکـه صـدای ضربات دژکوب هـای ویرانگرشـان را می شـنیدیم، دیوارهایمان 

ضخیـم بودنـد و کالن شـهر کوچکمـان امـن.
معمولـی«  »خواننـدۀ  عنـوان  بـا  سـتونی  می خواهـم  گفتـم  اسـمیت  بـه  وقتـی 
گزارش نویسـی شـوم و دربـارۀ  گفـت بی خیـال  بنویسـم، بی درنـگ پاسـخ مثبـت داد. 
کـه در ابتـدا دلهـره آور بـود امـا در نهایـت برایـم رهایی بخـش  خـودم بنویسـم، حکمـی 
کـرده ام یـا در آن هـا  شـد. مقـاالت حاصـل )کـه برخـی را تغییـر نـام داده ام، طوالنی تـر 
کـرد، کتـاب تبدیـل شـدند. اسـتفن اکثرشـان را ویراسـتاری  دسـت ُبـرده ام( بـه ایـن 

1.  Stephen G. Smith

Romulus  .2: یکی از دو برادر بنیان گذار شهر ُرم در اساطیر رومی ]مترجم[.
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 آن هـم بـا چنـان مهـارت تیزبینانه ای که گاه وسوسـه می شـدم کلمـات خودم را 
کنم. دور بریزم و حاشـیه نگاری های او را منتشـر 

گرچـن  کنـم )از لـی ادمونـدز،  کارمنـدان مجلـۀ تمـدن تشـکر  همچنیـن مایلـم از 
کیتـی اوهالـران، دیانتـا پارکـر،  ارنسـتر، ریچـل هرتیـگان، الیزابـت هایتـاور، آرون متـز، 
کاویده  که واقعیت های مطرح شـده در این مقاالت را  دیوید واین، و چارلز ویلسـون( 
کردنـد. ویلیـام میلـز، از »مؤسسـۀ پژوهش هـای قطبـی اسـکات« در  و صحت سـنجی 
کمبریـِج انگلسـتان، اطالعاتـی دربـارۀ اردوگاه سـر رابـرت فالکـون اسـکات در قطـب 
جنـوب بـه مـن داد؛ کرولیـن چادویـک، از »مرکـز هنرهـای کتـاب در نیویورک سـیتی«، 
برایـم توضیـح داد مجلـدی کـه از مادربزرگـم به ارث ُبرده بـودم چطور چاپ و صحافی 
شـده بـود؛ و پی. جـی ویلیامـز، از »کتابخانۀ سـنت دینیول« در هـاواردن )ولز( محتوای 

مفیـدی دربـارۀ کتابخانـۀ گلدسـتون برایم فرسـتاد.
کـه زیـر پروبـال دبیـرِی  در انتشـارات »فـرار، اشـتراوس و ژیـرو«۱ شـانس یـارم بـود 
گالسـی2 و ناتاشـا ویمـر۳ پنـاه بگیـرم. سـوزان میچـل و جاناتـان لیپینـکات  جاناتـان 
درون و بیـرون کتـاب را زیبـا کردنـد. پـس از نمونه خوانی توسـط کارال  رگانلد، فهمیدم 

کـه فکـر می کـردم نمونه خـوان خوبـی نیسـتم. آن قدرهـا هـم 
کـرد، محتواهایـی  گودهـارت4 بـا زبردسـتی چندیـن مقالـه را ویراسـتاری  آدام 
کتاب هـا بـا مـن حـرف زد. چندیـن دوسـت  پیشـنهاد داد و بی شـمار سـاعت دربـارۀ 
ورقه هـای  گوشـه های  »آیـا  بودنـد:  کـرده  عـادت  تلفنـی ام  تماس هـای  بـه  هـم  دیگـر 
کتاب هـای  کتاب هایـت را تـا می کنـی؟« »آیـا معنـی opopanax را می دانـی؟« »چـه 
کـی را از طبقـات کتابخانـۀ والدینـت می دزدیـدی؟« بیـل آبرامـز، راس بافمـن، چارلز  ناپا
ُکلـت، بایـرون دوبـل،  ُکلـت، سـندی  بـل، لورنـس برگریـن، جـان بتـل، سـارا بتـل، لیـزا 

1.  Farrar, Straus and Giroux
2.  Jonathan Galassi
3.  Natasha Wimmer
4.  Adam Goodheart
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تـزر،  گال پائـوال  گیبسـون،  اریـک  گیسـلین،  کمپبـل  فارنـزُورث،  راب  انـگل،  الرس 
کارمـل، سـوزان  کتـی هلـوب، رانـدا جانسـون، پپـه  گردجنسـکی، مگـی هیونـور،  پیتـر 
کتـی شـولر،  مک کارتـی، چارلـی مانهیـم، مـارک اودانـل، دن اوکرنـت، ژولـی سـاالمون، 
کـرول وایتمـور، و شـری یینگسـت بـا وقـار بـه پرسـش هایم جـواب دادنـد. جـان بلکمن 
و مـاد گلیسـون بیـش از سـهم خـود در بازجویی هایـم از آن هـا بـه مـن کمـک کردند و به 
قـدر کافـی مهربـان بودنـد کـه غرولند نکننـد. گری هاولنـد، رابرت لسـچر، برایان میلر، 
گریگوری  کرول سـندویک، فرانسـیس اسـتید سـلرز، و به ویژه مانیکا  کوارمبی،  باربارا 
کـر  کانـدون و لـو آن وا کردنـد. دوسـتان عزیـزم جیـن  کمک هـا را بـه مـن  انـواع و اقسـام 
کـه در تمـام  از آغـاز تـا پایـان مشـوق مـن بودنـد، چنانکـه بیـش از بیسـت سـال اسـت 

پروژه هایـم تشـویقم می کننـد.
کتاب اند. امیدوارم وقتی بزرگ تر شـدند، ِهنری مرا ببخشـد  خانواده ام مرکز این 
که فاش کردم قسـمتی از شـب  به خیر ماه را خورده اسـت؛ و سـوزانا از اینکه گفتم فکر 
می کـرد خرگـوش در حـال اسـتراحت دربـارۀ یـک خرگوش خوابالو اسـت چیـزی به دل 
کمتـر چیـزی بـه پـای تماشـای  نگرفتـه باشـد. در بیـن لذت هایـم در مقـام یـک والـد، 
صـورت کودکانـم می رسـد وقتـی کـه یـک کتـاب جدیـد را بـرای اولین بار بـاز می کنند.

کردیـم و  نثـار همدیگـر  کتاب هـا عشـق  بـا  ُکلـت،  مـن و همسـرم، جـورج هـاو 
کـه در هـر دو  کتابخانه هایمـان و خویشـتن هایمان را بـه وصلـت همدیگـر درآوردیـم، 
مـورد چقـدر خوشـبخت بـوده ام! جـورج توجـه ویراسـتارانۀ دقیـق و زیرکانـه اش را نثـار 
کـرد، الهام بخـش بسـیاری از آن هـا بـود و مهم تـر از همـه  کتـاب  تک تـک کلمـات ایـن 
کتاب را  کتابمان در نیویورک سیتی، این  کنیون یا در خانۀ ُپر از  گرند  اینکه، خواه در 
بـا مـن زندگـی کـرد. آنچـه او یک بـار در صفحۀ تقدیمیۀ یک کتاب برایم نوشـت اینجا 
بـا عشـقی کـه همـواره عمیق تـر می شـود برایـش می نویسـم: »ایـن کتـاِب تو هم هسـت، 

چـون زندگـی ام نیـز مال توسـت.«
رابطه ام با کتاب ها در مقام یکی از اعضای تیم »دانشکدۀ فدیمن« آغاز شد، آن 
گروه چهارنفرۀ شکست ناپذیر که حتی یک قسمت از کالج باول را هم از دست ندادند 
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ات زندگی 
ّ

و هنوز با هم فهرسـت های غذا را غلط گیری می کنند. اگر می خواسـتم لذ
را رتبه بنـدی کنـم، صحبـت دربـارۀ کتاب هـا بـا بـرادرم و والدینـم جایـی نزدیـک صدر 
کتـاب اسـت،  کیـم نه تنهـا چهـرۀ برجسـته ای در چندیـن مقالـۀ ایـن  جـدول داشـت. 
بلکـه همـۀ کلمـات پیش نویـس را هـم خواند و پیشـنهادهایی عالی داد. مـادر و پدرم 
کـه ایـن کتـاب به آن ها تقدیم شـده اسـت، وقتـی بچه بودم، ده ها هـزار صفحه را بلند 
برایـم خواندنـد و بـا هـر هجـا اشتیاقشـان بـه کتاب هـا را نیـز  به من منتقـل کردند. چون 
هـر دوی آن هـا نویسـنده اند، سـاده می توانسـتند امیدهـا و آرزوهـای ادبـی ام را زیـر وزن 
دسـتاوردهای بی نظیـر خـود لـه کننـد، امـا زندگـی چنـان پیـش رفـت که دقیقـًا عکس 
آن عمـل کردنـد. بـدون آن هـا، مـن نـه خواننـده بـودم و نـه نویسـنده و از آن هـا بـرای ایـن 

دو و بسـیاری هدایـای دیگر ممنونم.



کتاب هایمـان را بـا هـم  یک کاسـه  گرفتیـم  چنـد مـاه پیـش، مـن و شـوهرم تصمیـم 
کنیـم. مـا ۱0 سـال اسـت همدیگـر  را می شناسـیم؛ شـش سـال نامـزد بوده ایـم و پنـج 
کـه رسـمًا ازدواج کرده ایـم. فنجان هـای قهوه خوری مـان جفت نیسـتند،  سـال اسـت 
گـر  امـا همزیسـتی دوسـتانه ای دارنـد. پیراهن هـای همدیگـر  را می پوشـیم و حتـی ا
الزم باشـد، جوراب هـای یکدیگـر  را. آلبوم هـای موسـیقی مان از قدیـم قاطی شـده اند 
کنـار  بـی آنکـه مشـکلی پیـش بیایـد. مثـاًل  آلبـوم مـن از موتت هـای۱ ژوسـکن دپـره2 
کـه فکـر می کنیـم همدیگـر  را غنی تـر  پلیـن«۳ آرمیـده اسـت  »بدترین هـای جفرسـون ار
کتابخانه هایمـان از هـم جـدا مانـده بودنـد: مـال مـن در شـماِل اتـاِق  می کننـد. فقـط 
 زیـِر شـیروانی و مـال او در جنـوب آن. خودمـان هـم قبـول داشـتیم کـه منطقـی نیسـت

Motet  .۱: قطعه ای آوازی و چندصدایی و  یکی از دو فرم اصلی موسیقی مذهبی دورۀ رنسانس ]مترجم[.
Josquin des Prez  .2: آهنگ ساز مشهور در دورۀ رنسانس )متوفای ۱۵2۱( ]مترجم[.

کـه در نوامبـر ۱۹70 منتشـر شـد  پلیـن  گـروه راک جفرسـون ار Worst of Jefferson Airplane  .۳: اولیـن آلبـوم 
]مترجـم[.

]1[

وصلت کتابخانه ها



اعترافات یک کتاب خوان معمولی24

رمـان بیلـی بـاِد ۱ مـن ده__دوازده متـر  بـا موبی دیـِک2 او فاصلـه داشـته باشـد، ولـی 
هیچ کـدام از مـا بـرای رسـاندن ایـن دو بـه هـم قدمـی برنداشـته بودیـم.

گرفته بود، پیش چشم دو رمان  زندگی مشترک ما در همین زیرشیروانی شکل 
کـه بـه هـم قـول بدهیـم در ثـروت و فقـر   از هـم جداافتـادۀ ملویـل. هیـچ مشـکلی نبـود 
کنیـم، امـا چـه  یـا بیمـاری و سـالمت همچنـان عاشـق هـم باشـیم یـا دیگـران را رهـا 
کتابخانه هایمـان و دور انداختـن  کـه کتـاب ادعیـۀ مشـترک۳ از وصلـت  خـوب شـد 
نسخه های تکراری حرفی نمی زد. این قول مستلزم رعایت چنان آداب و تشریفاتی 
کـه البـد تعلیقـی محنت بـار بـر عروسـی مان تحمیـل می کـرد. مـا هـر دو نویسـنده  بـود 
کـه مـردم بـه نامه هـای عاشـقانۀ  کتاب هایمـان داشـتیم  بودیـم و چنـان عالقـه ای بـه 
قدیمی شـان دارنـد. فکـر کـردن بـه خوش گذرانـی و آیندۀمشـترکمان  نوعـی بچه بـازی 
 بـود، آن هـم در مقایسـه بـا بـه اشـتراک گذاشـتن نسـخۀ مـن از مجموعـۀ کامـل اشـعار
کـه یک بـار از روی آن قطعـۀ »در سـایۀ ِبن بالِبـن«۵ را سـر قبـر ییتـز   دابلیو.بـی ییتـز 4، 
کلیسـای درام کلیـف۶ بلنـد خوانـده بـودم، یـا نسـخۀ جـورج7 از منتخـب  در حیـاط 
کـه سـال نهـم مدرسـه از بهتریـن دوسـتش، راب فارنـزورث۹،  اشـعار تـی.اس الیـوت8 
بـا عبـارت »بـا بهتریـن آرزوهـا از جانـب گـری چیـورز ۱0« هدیـه گرفتـه بود. )گـری چیورز 
کـی روی یـخ بوسـتون بروینـز ۱۱، بـود.  یکـی از اسـامی مسـتعار بـاب، دروازه بـان تیـم ها
ایـن نوشـته هـم شـاید منحصربه فـرد باشـد، چـون بـرای اولیـن بـار در تاریـخ اسـت کـه 

کـی روی یـخ پیونـد می زنـد.( الیـوت را بـه ها

که پس از فوت او در سال ۱۹24  Billy Budd  .۱: آخرین رمان نویسندۀ آمریکایی، هرمان ملویل )۱8۱۹ تا ۱8۱۹( 
منتشر شد ]مترجم[.

که در سال ۱8۵۱ منتشر شده است ]مترجم[. Moby-Dick  .2: مشهورترین اثر هرمان ملویل 
Book of Common Prayer  .۳: کتابـی حـاوی مجموعـه ای از ادعیـۀ مسـیحی بـرای پیـروان کلیسـای انگلیکـن 

کـه عهـد ازدواج )آنچـه زوجیـن هنـگام وصلـت می گوینـد( نیـز در آن آمـده اسـت ]مترجـم[.
4.  The Complete Poems of  W. B. Yeats                                8.  T. S. Eliot’s Selected Poems
5.  Under Ben Bulben                                                         9.  Rob Farnsworth
6.  Drumcliff                                                                          10.  Gerry Cheevers
7.  George                                                                              11.  Boston Bruins
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تفاوت اساسـی شـخصیت ما هم در بی میلی مان برای تلفیق رمان های ملویل 
کتاب هـا، جـورج دنبـال شـباهت ها می گشـت و مـن  نقـش داشـت. در دسـته بندی 
دنبـال تفاوت هـا. او کتاب هایـش را دموکراتیک منشـانه زیـر عنـوان کلـی »ادبیـات« در 
کتاب های  هم آمیخته بود؛ برخی را عمودی، بعضی  را افقی و تعدادی را هم پشـت 
دیگـر گذاشـته بـود. در مقابـل، کتاب های من بر اسـاس ملیـت و موضوع جزیره بندی 
بـه اشـیای  تـاب می آورنـد، جـورج  را  ازدحـام  کـه  کسـانی  بیشـتر  بودنـد. مثـل   شـده 
گـر چیـزی را بخواهـد، معتقـد اسـت کـه آن چیـز خـودش را بـه او  سـه ُبعدی  بـاور دارد. ا
نشـان می دهد و البته معمواًل هم همین طور می شـود.  از سـوی دیگر، من معتقدم که 
کتاب هـا، نقشـه ها، قیچی هـا و اسـکاچ های آشـپزخانه ولگردهایـی بی قیـد هسـتند 
کجاآباد می گذارنـد. برای همین،  گـر در جای مشـخصی محدود نشـوند، سـر بـه نا کـه ا

کتاب هـای مـن همیشـه به دقـت منظم شـده اند.
پـس از پنـج سـال زندگـی متأهلـی و تولـد یـک فرزندمان، جـورج و مـن باالخره به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بـرای صمیمیـت عمیق تر، یعنـی وصلـت کتابخانه هایمان، 
آماده ایم.  بااین حال، روشـن نبود که نقطۀ مشـترک میان رویکرد غیررسـمی انگلیسی 
کوتاه مدت از آن من  او و رویکرد رسمی فرانسوی من را چطور باید یافت. حداقل، برد 
گر کتاب هایمان به شـیوۀ من منظم شـوند، او می تواند کتاب  که ا شـد، بر این اسـاس 
دلخواهـش را پیـدا کنـد، ولـی برعکـس نـه. توافـق کردیـم کتاب هـا را بر اسـاس موضوع 
کنیـم. زیرمجموعه هـای  )تاریـخ، روان شناسـی، طبیعـت، سـفر  و  مثـل آن( مرتـب 
ادبیـات بـر اسـاس ملیـت مشـخص می شـد. )شـاید ایـن طـرح بـه نظـر جـورج بیـش 
کار منظـره ای بسـیار زیباتـر  از  کـه ایـن  از حـد شـیک می آمـد، ولـی حداقـل پذیرفـت 
رفقـای  از  خانـواده ای  بودنـد.  کـرده  تعریـف  دوسـتانمان  کـه  می سـاخت  چیـزی  آن 
بـه یـک طـراح داخلـی اجـاره داده بودنـد. وقـت  آن دوسـتان خانه شـان را چنـد مـاه 
کتابخانه شـان بـر اسـاس رنـگ و انـدازه مرتـب شـده اسـت. کل  کـه   بازگشـت دیدنـد 
کـه  مدتـی بعـد، آن طـراح در تصـادف مرگ بـار رانندگـی درگذشـت. اعتـراف می کنـم 
کـه سـر میـز شـام نشسـته بودنـد قبـول داشـتند  کسـانی  هنـگام شـنیدن ماجـرا همـۀ 



اعترافات یک کتاب خوان معمولی26

عدالـت در حـق او ادا شـده اسـت.(
ایـن از قوانیـن اصلـی.  البتـه وقتـی گفتـم کـه می خواهـم ادبیات انگلیسـی را به 
ترتیـب تاریخـی و ادبیـات آمریکایـی را بـه ترتیـب نـام مؤلفـان مرتـب کنـم، به مشـکل 
خوردیـم. دفاعیـه ام از ایـن قـرار بود: مجموعۀ ادبیات انگلیسـی مان به وسـعت شـش 
گسـترۀ ادبیـات پیـش چشـمانمان می نشسـت.  قـرن بـود و بـا طبقه بنـدی تاریخـی، 
یـا کنـار هـم، چـون مثـل اعضـای یـک خانـواده بودنـد کـه  مثـاًل  آثـار دورۀ ملکـه ویکتور
گ۱ هم کتاب هایش را تاریخی مرتب  نباید از هم جدا می شـدند. تازه، سـوزان سـانتا
کنـار  افالطـون  گذاشـتن آثـار پینچـن۳   کـه  گفتـه بـود  می کـرد. او بـه نیویورک تایمـز 2 
آمریکایی مـان  کتاب هـای  مجموعـۀ  ایـن.  از  ایـن  می کنـد.  تلـخ  را  دهانـش  مـزۀ 
کـه تفکیـک  عمدتـًا متعلـق بـه قـرن بیسـتم بودنـد و بسـیاری از آن هـا چنـان متأخـر 
ترتیـب  پـس  داشـت.  نیـاز  توضیح المسـائل4  جنـس  از  ریزبینـی  بـه  تاریخی شـان 
الفبایی را انتخاب کردیم. در نهایت، جورج تسـلیم شـد، اما بیشـتر  از سـر همسـازی 
که جورج  زوجین تا اینکه واقعًا تغییر عقیده داده باشـد. لحظۀ ناخوشـایند آنجا بود 
کـه داد  مجموعـۀ آثـار شکسـپیر مـن را از یـک قفسـه بـه قفسـۀ دیگـر جابه جـا می کـرد 
»یعنـی  گفـت:  بریـده  بریـده  نخـورد!«  هـم  بـه  نمایش نامه هـا  تاریخـی  »ترتیـب  زدم: 
قـرار اسـت آثـار هـر مؤلـف را هـم تاریخـی بچینیـم؟ ولـی هیچ کـس مطمئـن نیسـت 
گفتـم:  پرخـاش  بـا  اسـت!«  نوشـته  زمانـی  چـه  را  نمایش نامه هایـش  شکسـپیر  کـه 
 »ُخـب، می دانیـم رومئـو و ژولیـت ۵ را قبـل از طوفـان ۶ نوشـته اسـت. ترجیـح می دهـم
از معـدود   بـار یکـی  ببینـم.« جـورج می گویـد آن  کتاب هـا  را در ردیـف  ترتیـب  ایـن 

کـرده اسـت. کـه جـدًا بـه طـالق فکـر  زمان هایـی بـود 

1.  Susan Sontag
2.  New York Times

Thomas Pynchon  .۳: رمان نویس معاصر  آمریکایی )متولد ۱۹۳7( ]مترجم[.
4.  Talmudic
5.  Romeo and Juliet
6.  The Tempset
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فاصـل  حـّد  کـه  میسون__دیکسـون۱،  مـرز  روی  از  کتاب هایمـان  جابه جایـی 
شـمال کتاب هـای مـن و جنـوب کتاب های او بود، یک هفته طول کشـید. هرشـب، 
کتاب هـا را روی زمیـن می چیدیـم و کتاب هـای خـودم و او را پیـش از آنکه در طبقه ها 
کـه می خواسـتیم  هربـار  یـک هفتـه،  مـدت  بـه  یعنـی  در هـم می ریختـم.  یـم،  بگذار
کتـاب ِلی ِلـی  از حمـام بـه آشـپزخانه  یـا اتـاق خـواب برویـم، بایـد روی صدهـا جلـد 
کتاب هایمـان را دسـت می گرفتیـم یـا، دقیق تـر بگویـم، نـوازش  می کردیـم. هریـک از 
کـرده بودنـد. بعضـی را خودمـان بـه  می کردیـم. برخـی از آن هـا را عّشـاق قدیمـی امضـا 
همدیگـر  هدیـه داده بودیـم. بعضـی از آن هـا هم عصارۀ خاطرات گذشـته بودند. مثاًل 
کـه بـرای امتحـان  نویسـندگان بـزرگ بریتانیایـِی2 مـن شـامل فهرسـتی از شـاعرانی بـود 
نهایـی دبیرسـتان در سـال ۱۹70 می خوانـدم یـا از البـه الی ورقه هـای در جـادۀ ۳ جـورج 

کارت پسـتالی ده سـنتی بیـرون افتـاد.
کتاب هـا را کـه روی زمیـن تلنبـار کـرده بودیـم، بحث هـای داغـی پیـش می آمـد: 
کـدام کتاب هـا بایـد کنـار هـم باشـند و کجـا بگذاریمشـان. قبـل از اینکه جـورج با من 
هم خانه شـود، ُنه سـال اینجا زندگی کرده بودم و ادبیات بریتانیایی را همیشـه جایی 
کـه بیـش از همـه در دیـد بـود: دیـوار روبـه روی دِر  آپارتمـان. )نقطـۀ مقابـل  می گذاشـتم 
کدهـای پسـتی4 و  کـه فهرسـت  کارم بـود  کنـار میـز  کوچـک و دردار  ماجـرا، قفسـه ای 
گذاشـته بـودم.( البتـه بـه نظـر جـورج،  کامـل اسکارسـدیل۵ را داخـل آن  یـم غذایـی  رژ
گـر  می پذیرفتم که دنیا  مرا بیشـتر  بهتریـن جـای خانـه سـزاوار ادبیـات آمریکایـی بود. ا

کـه چارلـز میسـون و جرمیـا دیکسـون در سـال های ۱7۶۳ تـا ۱7۶7 بـرای حـل اختالفـات مـرزی میـان  ۱. مـرزی 
کشـیدند. ایـن مـرز نمـادی اسـت بـرای جداسـازی شـمال از جنـوب و  ایالت هـای پنسـیلوانیا، مریلنـد و ِدالِور 

قلمـرو آزاد از قلمـرو بـرده داری آمریـکا ]ویراسـتار[.
2.  Major British Writers
3.  On the Road
4.  The Zipcode Directory
5.  The Complete Scarsdale Diet
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همنشـین  ای. جـی لیبلینـگ۱ بدانـد تـا والتـر  پیتـر2، یعنـی رؤیـای رسـیدن بـه جایـگاه 
کادمیـک را بـرای همیشـه بـه حرفـۀ فعلـی ام، روزنامه نـگاری، فروختـه بـودم. بـه ایـن  آ
کـه حقیقـت جـز  ایـن نیسـت و ورودی خانه مـان بایـد آینـه ای از مـن و  نتیجـه رسـیدم 

همسـرم باشـد. پـس  بـا بغضـی در گلو تسـلیم شـدم.
کتاب هـای  کردیـم:  درسـت  جدیـد  دسـته ای  تختخوابمـان،  کنـار   قفسـۀ  در 
آثـارش   کنـون  ا کـه  بـودم  گرفتـه  نویسـنده ام  دوسـت  از  را  ایـده اش  اقـوام.  و  دوسـتان 
گذاشـتن ایـن  عزیـزان حـس  کنـار هـم  هـم در همیـن قفسـه نشسـته اند. او می گفـت 
کـه مثـاًل  بالقـوه توهین آمیـز  می آمـد  بـه نظـرش  بـود.  ابتـدا مـرّدد  خوبـی دارد. جـورج 
مـارک هلپریـن۳ را، کـه بـه حکـم الفبـا کنـار  ارنسـت همینگوی4 بـود، از طبقـۀ ادبیات 
که روزگاری، با اسـم مسـتعار یک  کنیم  آمریکایی برداریم و هم نشـین پیتر لرانگیس۵ 
زن، ۱۶ جلـد باشـگاه بچه نگهـداران ۶ را نوشـته بـود. )در نهایـت، نظـرش عـوض شـد و 

کـه بـرای هـم بزننـد.( یـادی داشـته باشـند  گفـت شـاید مـارک و پیتـر حرف هـای ز
کرده  که نسـخه های تکراری را مرتب  دشـوارترین قسـمت ماجرا اواخر هفته بود 
بودیـم تـا تصمیـم بگیریـم مـال  خـودم را نگـه دارم یـا مـال او  را. فهمیـدم آن همـه وقـت 
نسـخه های تکـراری را نگـه می داشـتیم بـرای روز مبادایی که شـاید از هم جدا شـویم. 
گـر جـورج بی خیـال نسـخۀ پاره پـوره اش از بـه سـوی فانـوس7 می شـد و مـن هم بـا رمان  ا
کـه اواخـر دوران نوجوانـی  جلدشـومیِز  صورتی رنـِگ زوج هـا 8 وداع می کـردم __ رمانـی 
کندوکاوهـای اوپدیـک در پیچیدگی هـای ازدواج برایـم بـه طـرز حیـرت آوری  )وقتـی 

A. J. Liebling  .۱: نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی )۱۹04 تا ۱۹۶۳( ]مترجم[.
Walter Pater  .2: نویسنده و منتقد ادبی بریتانیایی )۱8۳۹ تا ۱8۹4( ]مترجم[.
Mark Helprin  .۳: رمان نویس و روزنامه نگار آمریکایی )متولد ۱۹47( ]مترجم[.

Ernest Hemingway  .4: رمان نویس آمریکایی )۱8۹۹ تا ۱۹۶۱( ]مترجم[.
کودک و نوجوان )متولد ۱۹۵۵( ]مترجم[. Peter Lerangis  .۵: نویسندۀ آمریکایی داستان های 

6.  The Baby-Sitters Club
7.  To the Lighthouse

کـه در سـال ۱۹۶8 منتشـر شـد و نویسـنده اش را بـه  Couples  .8: رمانـی از جـان اوپدیـک )نویسـندۀ آمریکایـی( 
شـهرت رسـاند ]مترجـم[.


