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 Texas Monthly (Austin)از:

به جست و های جان آپدایک  دو سال و نیم تمام در زباله (Paul Moran) پاول موراننگار امریکایی  یک روزنامه

دانی  شد برای سوزانده شدن. جست و جو در زباله دان انداخته می ی شخصی به زباله جو پرداخت. هزاران وسیله

 کنید اگر در میان این زباله طراحی از پیکاسو افراد مشهور و وسایل شخصی آنان مجاز نیست، اما شما چه می

بیابید؟ 



2007دیدم.پاییزسالکردم،گاهیازدورجانآپدایکرامی(ماساچوستزندگیمیSalemزمانیکهدرسالم)

یانگلیسیوعالقمندبهروستازادهخیلیدوستداشتمازنزدیکبااوآشناشوم.یکیازدوستانمشترک،پرونال،

تیدرکلیسایسنتجاناسبکهشغلمهمیدربانکداشت،پیشنهادکردکهمرابهاومعرفیکند.مرابهکنسر

دانستکهجانآپدایکبهآناپیسکوپالدربورلیفارمزدعوتکرد.جانآپدایکعضوآنکلیسابود.پرونالمی

کنسرتخواهدرفت.

هایکلیساجراتنشستندرنزدیکیجانرفت،برامگفتکهدربرنامهدوستدیگرپرونالکههمیشهبهاینکلیسامی

ترسدگرفتارصاعقهبشود.آپدایکتنهانشستهبود،چندردیفجلوترازجاییکهمنپنهانید،چونمیآپدایکراندار

دانمپرونالازمنروینیمکتینشستهبودم.پسازکنسرترفتمبیرونومثلروباهبهانتظارخرگوشایستادم.نمی

د.ایستادوسالمکرد.درهوایسردپاییزی،اندکیچیزیگفتهبودیانه،اماباشگفتیدیدمکهآپدایکسویمنآم

توانستندسرحرفباززدهروبهرویهمایستادیم،دوسیگاریسابقکهبامراسممشترکآتشزدنسیگارمیخجالت

اشچندانخوبنیست،شایدبهدلیلسرماخوردگیمزمنریه.اینکنند.بهمنگفتکهزودتربیرونآمدهچونحال

بعدتشخیصدادندکهسرطانریهدارد.بختدیدارمنبااوبود؛چندماهتنها

اینکاربهنظرمفرصتیبودمثلمیزبانیازامضاکندودوستانهازاودرخواستکردم.چیزیهمراهداشتمکهبرام

اشفاوگرفتمکهقسمتباالیهاییدوروبرمانجمعشدند.کارتیطرانگل.بهکلیساآمدهبودمتااعترافکنم.آدم

کرد.ازدانستمکهاوهمیشهرویدیگرکاغذوکارتوهرچیزدیگرراامضامیسفیدبود.خواندهبودمومی

هایسیاسیگذاشتهبودند،اینعادتراازآنکهکسانیامضایاوراپنهانیزیربیانیههایشصتوپسازآنسال

خواستمپیخواهدبرد.بهکارترابرگرداند،چوندرآنصورتبهآنچیزیکهمیمدخودکردهبود.امیدواربو

.’For Paul. Cheers, John Updike‘یرویکارترالمسنکرد.رویکارتنوشت:احتمالمهربرجسته

یزیبودکهازهاپیشازکاخسفیددریافتکردهبودوحاالیکیازهزارانچایبودکهاوسالنامهکارت،دعوت

وسایلشخصیاوبرداشتهوگردآوردهبودم.



تواند کنجکاوی سرسخت فرد گردآوری کننده را برانگیزد که این همه  رازی که در وسایل دیگران پنهان است می

ارزش بسیار دارد، بخشی کنجکاوی و بخشی ارضای این حس. در این لحظه چیزی بیش حرص و آز خودخواهانه در 

( بود تنها هیجان ناب آدمی نبود که بخواهد چیزهایی گرد آورد، بلکه Guérinی گورن ) چه انگیزه آن میان بود.

 ی یک ناجی هم بود.  انگیزه

- Lorenza Foschini, Il cappoto di Proust (2010)

 

بودمسویشود،درروززیبایپاییزیودرنیوانگلند.سواردوچرخهسفریآغازمی2006ماجرایمناز

یمنحوسهکردمبهآرزویرهاکردنخودمازدایرهبیچدرمنچستر.تقریبنهرروزاینمسیرراانتخابمیسینگینگ

مکاستهبود،تنهابایدمشروباندکیازافسردگیزمانینوشخواری.افتادهبودمبهکهدرآنگرفتارآمدهبودم.دوباره

بخشیبرایآوردمتابهساحلساعتپنجبرسم.ساعتپنجدرجاییونهبیش.سهباربهتوانطاقتمیکمی

ینوشخواری.تازهداشتمبازگشتبهبگیرمازبرنامهدوچرخهسواریتنهاتااندکیفاصلهها،وبسیاررفتهپیش

مکهورمکردهبود.پسوزیدبرلبباالییشورمیکردموبادازرویدریایمشروبدرشبگذشتهراجبرانمی

کارلوس'چهشدکهجبونانهبهگردآوریوتصاحبوسایلشخصیجانآپدایکپرداختم؟باشامانمشکوکادبی

هایکهازکنارردیفخانهبچسبد.درحالی'مترمربعبختبههمانیکسانتی'شومکهآدمبایدصدامیهم'کاستاندا



ال.ال.بینبهتنمارکگذارد.لباسمعمولیداردکیسهزبالهرابیرونخانهمیگذشتمدیدمکهجانآپدایکمیتاریخی

کشیدتاکنارخیابانبگذارد.دوکیسهزبالهپردیگربابندآبیرنگهمراهداشت.داشتوکیسهزبالهآبیرنگرامی

هابابندزردوهاشازکیسهایبود.همسایهایامضایزبالهنههابابندآبیرنگرابعدهاکشفکردمکهگواینکیسه

کرد.کمیبعدتردرهمانروزودرراهیاوراازدیگرانجدامیکردندوبندآبیزبالهرنگاستفادهمیسرخ

ابمکهباآپدایکدرآنبیبابرچسبآدرسThe New Yorkerایازدانیراندمتاشایدشمارهبازگشت،سویزباله

یهایمختلفدیدم.پوشهیچرمیبهرنگدانیروبازچندپوشهخواستمیافتم.کنارزبالهچهمیشادیوشگفتیآن

رسیدبرداشتم.دکترایافتخاریبود.چهاردهپوشهبود،همهباناماوبرآن.درهمانقرمزراکهلوکسبهنظرمی

گنجیدم.بود.همهمالبیشازچهلسالپیش.ازشادیدرپوستنمیبرگهچکباطلشدهزبالهدانیسههزار



های حکاکی شده  رو، لوازم آرایش پروست بود که با نشانه چه کنار نگاره دیده، پراکنده در پیاده گورن متوجه شد آن

شانه کرده  دانست که دیگران  تا زمانی که ندانند این برس موهای چه کسی را بر آن تشخیص داد. گورن خوب می

 شد روش قیمت گذاشت. فهمیدند مال چه کسی بوده، دیگر نمی براش هیچ ارزشی قایل نبودند، اما تا می

- Lorenza Foschini, Il cappoto di Proust (2010)

 

حدیکهخماریامرابردارم.تاامدرسالمکهاتوموبیلانستمبادوچرخهحملکنم،پسپازدمتاخانهتواینهمهرانمی

یدیگریبازشدهبودوگرفتموخوشحالشدمکههمهچیزسرجاشبود.حاالکیسهتدادسرعمشروباجازهمی

همهچیزبیرونریختهبود.چندمردپیرآنرابازکردهوباعصادرمیانآنجستهبودندتاشایدچیزیبیابندکه

یهفتادسالگیبود،اآشغالیافتهبودند.جانآپدایککهحاالدرمیانهجبرانحقوقاندکبازنشستگیباشد.اماتنه

دادبهخانهوایناموالبسیارشخصیراپاکسازیکردهبودتاسوزاندهشود.داشتسروسامانمی

-االبستهشدهح–فروشیفوریازاینگنجیافتهاستفادهکردمتاپولیدربیاورم.دهدکترایافتخاریرابهتامازکتاب

Artists and Authorsدرماربلهد(Marblehead)فروختم.هزاردالربهمنداد.ازویسکیارزانپیشرفت

مالتاسکاچ.کردمبهسینگل

.'فروشدکترایافتخاریجانآپدایک'اینرادیدم:The Boston Globe چندروزبعدبابهتتمامدرصفحهاول

درآننوشتهازجانآپدایکپرسیدهبودندچراازایندکتراهایافتخاریچشمپوشیکردهوآیابهایندلیلبودهکه

ازتامخواستهبودمکهبرسراینمعاملهکهکردهبودیمسروصداراهنیندازد.حاالدیگرارزشآکادمیکندارند.

فروشیخبررابهروزنامهرساندهناینبودکهبرایجلبتوجهبهکتابگندشدرآمدهبود.اوانکارکرد،اماحدسم

بود.

هانداشتهاست.تامگفتکهخانمآپدایکزنگزدهایپاسخدادکههیچقصدبیاحترامیبهاینجایزهآپدایکدرنامه

است،اماخوشحالهستندکهدهوگفتهایندکتراهایافتخاریبهاشتباهدرزمانتمیزکاریدرکیسهزبالهگذاشتهش

هاییکتاباند.تامهمبهروزنامهگفتهبودکهآنراازفروشندهفروشیاوخوردههایکاغذبهدردکتابهمینبرگ

ینایابخریدهاست.فکرکنمخواستهبودمنبعراکهمنباشممخفینگهدارد.ترسمنازاینبودکهآننوشته

توانمبهاکتشافادامهدهم.روزنامهسببشودن



یسالمگزارشیخانهتصمیمگرفتمدرموردچیزهاییکهیافتهبودمتحقیقکنموارزشبازارآنرابدانم.درکتاب

یعنیکهمنکیفیپرازیجانآپدایکراصددالرنوشتهبودند.یامضاودیدمکهارزشچکامضاشدهیافتمدرباره

افتهبودم.بااینحسابدریکنوبتصاحبسیصدهزاردالرشدهبودم.کاراحمقانهکردمکهاسکناسصددالریی

چهبهمنخواست.بیشازهفتبرابرآندکترارابهصددالرفروختم.تامبرایهرکدامهفتصدوپنجاهدالرمی

پرداختهبود.



فکر نکنم فرزندانش، اش تا چیزهایی برای فروش بیابد.  رود به خانه یاد جان آپدایک افتادم. اگر بمیرد حتمن یکی می

گیر، لباس زیر یا کرم لب او را بفروشند. اما خویشاوندان دیگر بی تردید این کار را  اگر داشته باشد، بخواهند ناخن

ها را به فروش خواهند  ی کتاب دارنده نگهها، دفترهای خالی و  قلم ؛اه یمه، دایاهند کرد. دختر و پسرعمو، خاله، عخو

 گذاشت. به احتمال خیلی چیزهای دیگر را هم.



شود: بالش زیر صندلی، کتان آبی رنگ، بالش زیر  ای امریکا. به فروش گذاشته می ی افسانه جان آپدایک، نویسنده

 هایی با نشان روشن آناتومی باسن نویسنده. وضع . بالشنشست صندلی میزکار، که نویسنده روزانه روی آن می

 Sears, Roebuck. به احتمال ساخت 1940ارزیابی کرد. ساخته شده در سال  'قابل قبول'توان  ها را می بالش

&  co.ی امریکا.  ترین نویسنده ها بخشی از تاریخ امریکاست، از اموال خصوصی مشهورترین و پرفروش این

 دالر. 3500ی دوم از آن وجود ندارد. حداقل پیشنهاد:  گردآورندگان. نمونهوسایلی برای 

 ات. آیند. گاهی هم پیش از مردن ها می اما فکر کن وقتی خودت بمیری. کرکس

- Augusten Burroughs, ‘Killing John Updike’, in: Possible Side Effects (2006) 

 

داند.اندکیترسانرفتم.آدمچهمیجا.بایدمییبعدساعتدوازدهبرگشتمآنیتوجهناخواستهروزچهارشنبهباهمه

هایخانههانشستهومنتظرمباشد.کیسهزبالهولرزانبهمحلنزدیکشدم.فکرشرابکنکهپلیسزبالهپشتبوته

هایزبالهبابندآبیرنگانباشتهرویهمرادیدمباشتهبود.فوریکیسهنزدیککهپشتپلراهآهنبودند،رویهمان

 Exploding Plasticارزشداشتندوشبیه(Claes Oldenburg)ترازکارهایکوبیستیکالساُلدنبرگکهبیش

Inevitable.یکیراپارهکردموبابهتتمامجزهاباشد.آمدابزاریدراینکیسهبهنظرمیاندیوارهولبود

وراندمانداختمدراتوموبیلهونداسیویکهاراهایامضاشده،هزاراناسالیدکداکدرآنیافتم.کیسهتعدادیکتاب

بازیوسایلدرونیپوستمثلکودکیدردکاناسبابسویجاییخلوت.بادستکشپالستیکیوضدعفونیکننده

لرزید.حاالزندگیجانآپدایکبهشکلکداکهاممثلمعتاددرحالترکازهیجانمیکشیدم.دستهارابیرونکیسه

دانستمکهمتوجهاشمیدربارهقدرآنهاراباالوجلوینورگرفتمتاچیزیازآنببینم.کرومدراختیارمبود.اسالید

تیزبیناستدربازشناختنتصویر.دستگاهیخریدمتابتوانماسالیدهااشبرواژگانبیاندازهیسلطهباشمبهاندازه

رادرکمپیوتربریزم.

پیمایی،کناراهراممصر،درافریقا،کناریکمسجد،باها.آپدایکدرجشن،درراههاغرقشدمدراینعکسهفته

شانبود.هایزیبامیانگوتیاجویسکارولاوتاسوغیره.خیلیعکسکورتونه

شهشداردادهبودازکارهایمن،کهتقدیرچنینبودهقوتگرفت.روزنامهبهاحساسشرمکاهشیافتواحساساین

کرداگرکهترشدهبود.مدرکجرمجابهجاشدهبود:اوبودکهبایدهمهچیزرانابودمیروگناهمنسبکوازاین

ام.هایروزچهارشنبهد.بعدهمبرنامهریزیکردمبرایزیارتبهفروشگذاشتهشوeBayخواستدرنمی

ترسیدماینهم.میامتازمانمرگیکیازمابهاینکارادامهدهمزمانایناحساسبدراداشتمکهبهکارگرفتهشده

بشود.اماعتیادتازه



کرد تقدیر با گشاده دستی به او  هاش جاری شد. احساس می گین شده بود که اشک چشم بر گونه اندوهگورن چنان 

 ی زمینی خدای ادبی را بجوید و نگه دارد.  مانده اش را کرده بود تا باقی ی سعی پاداش داده، چون همه

- Lorenza Foschini, Il cappoto di Proust (2010)



جویدکهکارمخطااست.یکیازدهفرمانرازیرپاامرامیمایناحساسدرونرفتمیهرچهسرسختانهپیش

کشیدم.امااگریکباربهنوعان.بایددستازاینکارمیهاییکیازهمگذاشتم:چشمطمعدوختهبودمبهزبالهمی

ام.چهچیزهاییازهچهچیزهاازدستدادهشدمکتابمیرفتم،بیشازرفتنوبرداشتنزبالهبیهانمیسراغزباله

یآدمدستنیافتنیدرنگاهدستدادهبودم؟ایناحساسبههماناندازهدردناکبودکهبازتابموقعیتخودمبهمثابه

جویم.چهاندازهزندانیرفتارکثیفخودمشدهبودم؟هاشمیدرزبالهدارمدیدمیمحلیکهبرهمن

شانرانداشته.چیزهایداریشدهچونآپدایکتحملازبینرفتندمیعنیازاشیاتاایناندازهنگهپرسیازخودممی

کمیآسیبدیدهیاخراببود.وادامهداشت،انگاردوبارهدرکاغذکادوپیچیدهشدهباشد.عکسیکههنرمندعکاسی

دان.جیحدادهبودتانشدهوپارهنکردهبگذاردتوزبالهمترراترسانتی90در60گرفتهبودازجانآپدایکدراندازه

گذاشتهبودتوپالستیکجداتاآسیبنبیند.

هاشانتقادخطهمسرش.درویرایشهایکنارصفحهبادستهایکوتاهآپدایکهمدستنخوردهبود.بایادداشتداستان

قدردستانداختهویاچرااینهمهتحسینکردهزنانجوانیهاییراکهباشانبهسفررفتهاینداشتازشکهچراآدم

کردوهایخودشراتبدیلبهگوشتمیکرد:تجربهراکهدرسفرشدیده.آپدایکازجعبهجادویخودشاستفادهمی

فروخت.جایتخیلمی





هاینزدیکبیرونآمدآوریوسایلوگذاشتندراتوموبیلبودم،خانمیزیباازیکیازخانهیکبارکهمشغولجمع

وسواراتوموبیلاسپرتشدوراندطرفمن.

دچهخواستبدانومیدیدهجااینفکرکردمسواراتوموبیلشدهبرایحفاظتازخوددربرابرمن.گفتکهمرابارها

ام.گفتکهاشآبشد.ازمپرسیدچهپیداکردهکرد.حقیقتراگفتم.بدشنیامدویخاممیاندکیدلخورنگاهکنم.می

شناشدهواردآکهزمانیبااستادیازهارکند.گفتمشناسیکارمیدانشجویدکترادرهاروارداستوداردرویگیاه

اوه،البتهکهپروفسورگاریرو'دانستمزندهاستیانه.اوگفت:همتاترینارکیدهشناسجهانبود.نمیبیبودمکه

داد.دیدبرامدستتکانمیجامیبعدخندیدورفت.بارهایدیگرکهمراآن'شناسم!می

جانآپدایکدر'رسمی'ناظربایگانی،سلیموریسلخانمآپدایکمرادوباردید.ایستادونگاهکردوبعدرفت.

اقداماتیبرای'گفتهاستکهجانآپدایکدرجریانکارمنبودهوThe Atlanticیهوگتونبهروزنامهخانهکتاب

هیادش.بعدادعاکردک'ناکبودشانخیلیوحشتبرای'کهکردهبودهواین'یخانهگیریازجستوجویزبالهپیش

ازآندرووایلی،مامورنظارتبراموالگویازدهباشدواینراThe Atlanticیداینحرفرابهروزنامهآنمی

اموزوجآپدایکچیزیبهجارفتهتقریبنهرچهارشنبهبهآن،دانمکهدوسالونیمتمامآپدایکشنیدهاست.منمی

تمیزوگذاشتندکنارخیابان.یآنزمانوسایلرامیدندبهمنچیزیبگوید.همهمننگفتند.هرگزهمکسینفرستا

داشتم.مرتببرایبرداشتنوبردن.ومنهمروزروشنبرشانمی

یگرامی،منتظرتاییدشمانیستم.اماازخودتانبپرسید:شماچهانتقادشدیدوبهحقازکارمشدهاستوخواننده

هایداوینچیچهچیزهایافتید؟یاطرحازپیکاسو؟درزبالهطراحیازاندریوارهولدرمیانزبالهمیکردیداگرمی

دخالتخواهندکرددرخرهایرسمیدستآدانستمکهارگانیشوید؟مشده؟گذشتزمانآیالکهاززبالهمیپیدامی

شان.هرچههمباخودمدرگیرچگونگیبهدستآوردناینوسایلیبیارزشبودنهگردآوریاینوسایل،باهم

درمراسمیربیمزهوطعمطبودم،تردیددرارزشآنهانداشتم.منتربیتکاتولیکیدارموبهمنگفتهشدهتکهنانف

توانیفکرانایمانوباوریتنهامییافتم.باچندرآنچیززمینیبایدحضورخدارامیکلیساچیزیخداگونهدارد.

،چهایمانداشتههودهباشدیینبهتواندیکآماوجودداریم.اینمیاستکه-چهجادوییو–کنیکهچهناباورانه

هدرزندگیدکنوارزشآنداراندقدیسهافریدهآیهمهراکهایمانبهاینداندهودهمیباشیچهنه.چهکسیبی

اشراچهزمینیاستوارزشبخشیدنزیباییبهآن'است؛آپدایکاینموضوعاصلیکارنتوجهکنیم؟آمادیبه

 ناطور دشت.گرفتم.شدهبودمرسید،بادستلرزانعرقکردهمیچیزیراکهازسراتفاقمی.پس،همه'دارد

)Catcher on the ryeبرگردانفارسیرمانجی.دی.سلینجراست.اماryeدرامریکابهمعنایویسکیساخته

شدهازچاودارنیزهست(.



هتسبیحیازتابوتکشیشاستادشبرداشتهوتاامروزدرجیبردایبیپیشاعترافکردکپاپفرانسیسکوسچندی

فورییادآن'دادچگونهصلیبراازتسبیحجداکرده،گفت:کند...درحالیکهبادستنشانمیاشحملمیآستین

باقدرتازتسبیحکردمصلیبراگرفتموگلدرستمیدزدیافتادمکههمهدردرونخودمانداریم.وقتیداشتمدسته

مارس6سی،بیاخباران'اترابدهبهمن....درآنلحظهبهجسدنگاهکردموگفتم:نیمیازآنرحمجداکردم

2014



محرفزدم.'گراییسرگین'یکرددربارهآیکارمیبیچوننگرانبودمکهکارمخالفقانونباشدباکسیکهدراف

زبالهقانونیاست.حتاازنظرقانونیکارباارزشیهمهست.معناشاینبودکهدادگاهعالیاوگفتکهجمعآوری

هارانیزجستم.هایقانونیواحکامدادگاهقانونیبودنکارمرازیرسئوالنخواهدکشید.برایاطمینانرفتمونوشته



متوقفشدهبود،کپییافتمازتصویرییلباارزشیافتم.روزی،بهزمانیکهیافتنوساگاهی،خوب،تنهازبالهمی

جابرگشتهآنرادادمبهمددکارم،چونتازهازسفربهآنکهجانآپدایکازمعبدآنگکورواتدرکامبوجساختهبود.

یاستپرسندکارشاندیوانگهایدیوانههرگزنمیآدم'کنمدیوانگیاست.گفت:بود.ازشپرسیدمآیااینکاریکهمی

پرسیدمآیاکارمخطاستیانه.همههایتومیخانهمیبیند.ازآدم،واضافهکردکهدررفتارمهیچاختاللنمی'یانه

گفتندکهارزشکارمگفتند.برخیبهمنمیزدمچیزدیگریمیگفتندنه.مطمئنهستمکهوقتیازمیخانهبیرونمیمی



هایفروشیدرمنچسترکهانبوهیازکتابکنم.صاحبکتاباینوسایلهنریچهمیدیدهشودمنبازمانیاستکه

'دهی.توانگفتکارتبسیارنیکاست.توتاریخرانجاتمیمی'جانآپدایکخریدهبودگفت:



یررنگونامه.یککپسولزمان.کاماسوتراازتصوییکزندگیمایهشدوآرامآرامدستوسایلگردآوردهانبوهمی

هاجیمزدیکییبچهمحصلهاینویسندهچنددفترنوشتهیدوزنکهجایچوبالفازآناستفادهشدهبود.رفته

(James Dickey.)یپنهانی،نوشتهشدهرویبرگهخیلیکوچکلولهشدهوبهنشانیجورجهایعاشقانهنامه

باکدپستیدرجورجتاون.جورجدرجورجتاون،متوجههویرنامدومجانآپدایکبود(/George Hoyerهویر)

دیسک،کارتخبرنگاریسازمانملل،تسبیحوهایدوریسدی،فالپیهستید؟کفشجیرمارکال.ال.بین،نامه

(نیزبود.درآنEdward Hoaglandاشادواردهوگلند)هاییازدوستشلوارکوتاهباراهراهصورتی.کتاب

یجانآپدایکوجوددارد.امیادداشتونقددربارهیشازهرکتابدیگریکهخواندههابکتاب

یعنیاینهمجزییازابزارهایشصت.ازخودمپرسیدمچرا.وتازهیکچیزدیگر:کتابپورنوگرافیازسال

واربودکهجوییاودیپیکامآید،مثلکتابچهعکسبرگردانمیکیماوس؟کتابپورنودربارهشبهشمارمیدینی

شودمادرخودشترازخودشکهبعدمعلوممیورزیبازنیبسیارمسنرسیددرعشقراویآنبهاوجلذتمی

بود؟یاازآن'نویسسایه'تراززبانکارهایپورنوگرافیاست.یعنیآپدایکاست.زبانداستانبهنظرمخیلیبه

دانم.کتابراانداختمدور،درستمثلجویی؟نمیورزیوکامهایعشقاستفادهکردهبودبرایشرحتصویر

یخرگوشان.خواستمسقوطکنمدرونحفرهکاماسوترا.نمی

کهبهجادویآپدایکاز-خودخواهانهپنهانی،شاید–خواستمبیشازاینسقوطکنموامیدواربودماعترافکنم،نمی

چهدریابمآنمآخرزمانیدردانشگاهدرسهنرخواندهبودم،تنهانتوانستکرکسبهققنوسفرهنگیتبدیلشوم.

وقتیآپدایکآوردمهیچتردیدنبود.آفریدمچیستوآیاارزشداردیانه.امادرارزشچیزهاییکهاکنونگردمیمی

(رابیرونانداختRichard Toddازریچاردتُد)The Thing Itselfیچاپیکتابدرچهارشنبهروزینمونه

یایندانستمکهحقبامناست.آنرانشانه

ازهمانلحظهکهصفحهنخسترابازکردم،نتوانستمدستازخواندنبکشم.اینکتابزیبادربرگیرندهمداقهاست

شود.هرمییهنرویادگارهایمذهبیوارزشبسیارآن.ازنظرتُدارزشهرچیزیباسرگذشتآنتعییندرباره

یابد.چیزیباسرگذشتخودارزشمی

شداینآخریننوبتسفارشمشروباست،بارهابهکارگرفتهکهدرمیخانهاعالممیایندلیلیبودکهپسازآن

بودم.



شویم که اشاره دارد به چگونگی ارزشیابی اشیا  ( آشنا میKulaدر بخش غربی اقیانوس آرام مثلن با مفهوم کوال )

ماهی که به خودی خود ارزشی  ای هستند از گوش اند. اشیا اغلب مجموعه که به چه کسی تعلق داشته آنبر اساس 

   یابند.  که از سوی رهبر قبیله به رهبر دیگر قبیله داده شوند، آن وقت است که ارزش می ندارند، تا آن

- Richard Todd, The Thing Itself: On the Search for Authenticity (2009) 

 

یآنالینمنبود:براساسهمینایدهتصمیمگرفتمکهزبالهراتبدیلکنمبههنر.واینآغازموزه 

The Other John Updike Archiveامدرآنوجوددارد.موضوع،کهبسیاریازاشیایغیرقانونیگردآورده

تریبههنردارند،ارزشواالپیدامردمتوجهکماصلیاینوبالگهمیناستکهیادگارهایمقدسبهزمانیکه

کنند.می

ازاندیوارهولکهTriple Elvisپاپآخریندورانزندگیجهانهنربود.کارهنردورانازدیدجانآپدایک

میلیوندالر82بهمبلغ،کهبهشکستنرکوردقیمتشهرهاست،شودکپیکردبهتازگیدرحراجیکریستیسانمیآ

میلیوندالر69.6درهمانروزبهقیمت(Cy Twomblyتابلویمدرسهبدونعنوانازسیتامبلی)فروختهشد.

تالشبرایباالبردنقیمتاینشکلکودکانه.وبهفروشرفت.برویدودرگوگلببینیدتامغزتانسوتبکشداز

سیهماعالمکردکهیکبیقدرخواهدبود.تازگیبیچهفکرکنیدکهارزشاینبدونبازاریابیونامهنرمندبکوشید

میلیوندالربرایکالهیپرداختهکهناپلئونزمانیبرسرگذاشتهبوده.پیامروشن2.4یکرهجنوبیگردآورنده

است:ابله،منشاءمهماست.





الریهمعاینهشدهایکبهخاطرذاتاییافتمکهدرآننوشتهبودجانآپدنامهالکترونیکیچاپشده2008تابستان

مراقبتبهمرکزاندکیبعدخاطربیماریبدخیمریهتحتدرماناست.است.بعدخبرهاییازسویخودشرسیدکهبه

اشیدورریختهکردم.ازیکیازنامهداشتم.برایآپدایکدعامیدرمانیمنتقلشد.ایناطالعاترابرایخودمنگه

کندبرترتکیهمی(بیشAdam Gopnikتواندبفهمدهمکارشدرنیویورکر،آدامگاپنیک)نمیدانستمکهمی

تواندتسلیممرگخودشبشود.فکرچگونهمیتوانستبفهمدآدمیخوشخداییخودش.نمیبی



ام، و حاال داغانم، کارم به آخر رسیده. شوهرم ازم نفرت دارد و من از او  ام را کرده ام را گرفته و بازی دسته ورق'

اند و خودشان  ام و آنها زباله خیلی. من زباله –ترسم  نفرت دارم و حتا پول برای جدا شدن از هم نداریم! می

 ]پرنوال گفت['دانند. می

ی قدیمی است که  داند که این ایده اما همزمان می 'کس آشغال نیست. با، حاال کوتاه بیا. هیچای با'گفت  او هم باید می

مان بدهد و از ما فرشته بسازد،  . بدون خدا که شکوهی ما آشغالیم راستش همه'سان بر آن پافشاری کند. ند آتوا نمی

 'همه آشغالیم.

- John Updike, Rabbit at Rest (1990) 



مبودمدرروزنامهخواندمکهجانآپدایکدرمرکزمراقبتدرمانیزمانیکهمشغولنظمدادنبهبایگانییدرمیانه

توانستمفصلیاز(،ماساچوستدرگذشتهاست.احساسازدستدادنونیزآزادیکردم.حاالمیDanversدنورز)

مرابهآخربرسانم.زندگی

رفت.نمیبهدیدارشآخرینتقویمآپدایکرایافتم،قرارهاشباپزشککهدیگرهمسرآپدایکبهپاکسازیادامهداد.

یادگارهایدیگرازکاخسفیدیافتمویکداشیکی)پیراهنگشادرنگارنگازغربافریقا(کهبهزمانکشیدنعلفو

هابرایآخرینیادداشتجا،رایافتم.این'ارکگمشده'کتابیابیدرآخرینسفرزبالهمحابابهتنداشتهاست.رقصبی

هایمسیحیت.آپدایکباورکارشدردستمنبود.قراربودداستانیبشودبراساسزندگیپولوسرسولوریشه

انجذبمسیحیشتهبودکهپولوسبرایکنندگانخشنمسیحیترسیدهبود.نوداشتکهپولوسزمانیبهحسابتعقیب

بود.شمیبرایتوجیهباورمسیحیآخرینتالشاوباید.ایناستچهروشیبهکارگرفتهینوجامعهیپایهریزو

یجانافکندیدرپرونده،سالیکه2029یبایگانیرسمیاوست،تاسالدارندهازدیددانشگاههارواردکهنگه

تریبهخواهندباگذشتزمانپولبیشوارثاناومیخواهدبود.تحریمرمورداینکااختیارعمومگذاشتهخواهدشد،

یکارراافزایشدهند؟یاموضوعدیگریدرمیاناست؟دستآورندوفاصلهتاآفریننده

،درکردرحمانهافشامیهایپیرامونرابیهاشاست.اوخودوآدمدانند،ازکتابیآپدایکمیچهدیگراندربارهآن

چهمنازجانایاستخواننشانبدهدوبعدروشرابپوشاند.آنتوانستتکهمیعینحالکهمهربانوخودداربود.

شناسمآپدایکیکهمنمییهاروارد.ندانستبرایگذاشتندربایگادانمازچیزهاییاستکهخودناقابلمیآپدایکمی

هاییکه.عکسکهدوربریزدوقتیکهزمانیدرازنگهداریکردهبودتابیرونآمدهازدلهزارانعکسخصوصی

سالی.اورامیانچیزهاییاشیافتم،ازنوجوانیتابزرگهایعاشقانههفتادسالازعمرشانگذشته.اورادرنامه

اش،بهوسایلاوکهگردهاپسازمرگدانستکهبادیگرانقسمتکند.اگرحاال،سالزآنمیترایافتمکهخصوصی

مردتوانایویزیونی،ههایتلجاستآپدایکدریکیازبرنامهکنم.اینامنگاهکنم،حضوراورااحساسمیآورده

نویسد،گرچهچرانکهازگوشتمیچشم جاستآپدایکاینافتد.هابهلکنتمیایمدرسهسخنورکهمثلبچه

آموزگار'مردیکهخودراکردبراینشاندنخارشبیماریصدفک.امکهبهخودشتزریقمیهاییهمیافتهسرنگ

یپیشافمینیستیایکهدورریختههیچابانداشتمثلاوباشانگلیسیکلمههایتصحیحشدهنامیدامادرنسخهمی'سخن

استوآدمرایادشاستکهستایشهیجانخیانتجنسییپنهانیهایعاشقانهجانامهرابهکارببرد.این'ُکس'

ظاهریداستانیهمسرشاستدربارهزدهجایادداشتبهتاندازد.اینیابتذالبدیمیایازهاناآرنتدربارهجمله

(The Apparition)یآپدایکاستکهشرحدادهچگونهجانامه.اینشناختشدرشرحکسانیکهمیرحمیبیو

شرحبدجنسانهازمادرش،اورابهمرزدیوانگیکشانده.با

اشراکردمومراقبتاشزندگیمیوزمانیدربازیابیاینهمهشروعکردمبهبازیافتنخودم.مادرخودمکههمراه

نامهمسرنخستجانآپدایکهمکه–ازدواجکردم.همسرموترنوشیدم.عاشقزنیشدمبهعهدهداشتمدرگذشت.کم

Maui Texas Shave Ice:راهانداختیمومنبهتکزاسرفتیموباهمشرکتی-است



یآنبهمناحساسآرامشوشادیهامازآپدایکهستم،وفکروخیالدربارهبندیآنالینیافتههنوزمشغولدسته

دهد.می

 .T.R.A.S.Hحرصگردآوریمنشدهرسالت:

رمذهبی،اشیایتعویذ،یادگا)Talismans, Relics, Artifacts, Souvernirs and Heirloomsمنظورمایناست:

کهبهاتفاقدریافتکردمگرانهمراهباپرسشازپژوهشهایتحسینهایگذشتهنامه.ماه(هاومیراثهنری،یادواره

The Boston Globe دروبعدThe Atlantic یمفصلیدرام؟مقالههاراازکجاپیداکردهسایتمرادیدهبودند.این

داردانشگاهپنسیلوانیادرخواستاحتیاطآمیزیکردهاست.جیمپالتازمخواستهکهعضوافتخاریکتابچاپشد.

نیزهایجانآپدایکاندکیازبختخوشاوانجمنجانآپدایکبشوم.احساسقویدارمکهبابرداشتنزباله

گونهاستکهداستاندریدچیزیازجادویجانآپدایکداشت.واینهاییکهبهجانمنرسشایدباکتریام.برداشته

بهچشمزندگیبیلکهوپرازشادیشود:یکیکهرودکهبهشکلباورنکردنیبههمنزدیکمیدومسیرپیشمی

همیشهچنین.تاریکیاگربرگردد،که،استعدادوموفقیت،ودیگریداستانآدمیکهرشتهکارازدستدادهیدآمی

،انیوایکهآپدایکدورریختهاست،باگفتاوردیازفراجیوکاغذهایرنگباختهرومسراغتکهخواهدشد،می

یپنجم:راهبسده

توانم بدهم  توانی بگیری، گرچه من نمی توانم چیزی را که نداری به تو بدهم، اما خیلی خیلی چیزهاست که می نمی
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