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کشد، کاری زنده است و نفس می دانشگاه های زندگی پشت سر گذاشته. استاد تاریخترین روزها و سالبه مایک رید

سخن است، اما  رود که دعوت شده است، صبور و خوشهایی میها و نشستجشن کند که ازش انتظار دارند، به می

با اندوهی معمولی اشتباه  ' نامد که نخستمی  'فلج' . خود آن را است احساس خمودگی دارد، گاهی به تمامی منگ

ای  توانایی حرفهدر آن ای که از کار در دانشگاه اخراج شده و زندگی نویی آغازیده، زندگی ناشناخته. 'گرفتمی

 خورد.  ش به هیچ دردش نمیدانشگاهی

ی اتوموبیل  ، به روزی بسیار سرد، دختر و همسرش در حادثه گذشتههای در زمستانی از سال مایک رید سوگوار است.

ه هنوز در او زنده است. ایستاده بود جلوی در خانه به تماشا که همراه مرد همسایه  ها و حادثکشته شدند، اما یاد ِ آن 

آن کلمات را  به مرد همسایه رو گذاشت بروند. کاش رد. احساس گناه هنوز با اوست: نباید میرفتند. همسایه نیز م  

تر شده است. درست مثل همان که رنگزمان، اندوه ِ سرسخت و آزارنده کمهم. تا از راه ِ دیگری بروندبلندتر گفته بود 

که دوباره به بازار روز بروی. دیگران  چهار سال پیش بود، کافی برای آن 'گوید: می 'نام ِ جهان'در آغاز رمان 

   'کردند و من هم گردن نهادم.گونه فکر میکم ایندست

از    –کوشد تا جهان ِ بیرون اندک اندک به درون راه دهد. کسی که حتا است که می  یروایت مرد صبور 'نام ِ جهان'

موسرخ ِ دختر (، Flower Cannonفالور کانون )گیرد با ی عاشقانه می رابطه  –ها راندن ِ فکر ِ هماغوشی پس سال

شان، رید هنوز احساس ِ اندوه دارد.  رابطهی خوبی با همه .کندتیز میشاد ِ هنرمند که دانشجو نیز هست و استریپ

ی ِ زندگی به تصویر کشیده  ظرافت مفاهیم بزرگی چون سوگ و ت ه به( Denis Hale Johnson)  دنیس جانسون

 در رمان. 

ننامیده باشند، در  (writer’s writerی نویسندگان )نویسندهتوان یافت که در آن دنیس جانسون را ای نمیهیچ نوشته

کارهای بسیاری از او مانده، اما دارد و استاد ِ تصویر و فضاپردازی است. روان ستایش سبک و نثر او. نثری دقیق و 

و مجموعه   (2014)های خندان ، غول(2002) رویاهای قطار های هاش مرکز ثقل آثار او هستند. رمانرمان

های  ترین کارهاش هستند که به زباناز شناخته  (2018)پری دریایی  سخاوت و (1992)پسر ِ عیسی  هاین داستا

مندانه. از نخستین های سنجیده و شرحی هوشاما روایت فشرده و جذابی است با جمله ' نام ِ جهان'اند. دیگر ترجمه شده

گوید که به عنوان مسئول  از فضای سیاسی در واشینگتن دی سی میشوی. های کتاب با مایک رید همراه میصفحه 

ی امریکا، از رب میانهکند که رسوایی به بار آورده، از تدریس در غدانان برای سناتوری کار میگروهی از حقوق

ی خمودگی اما هیچ منگ نیست. از منظر ِ راوی اول  با همه –تصادف همسر و دخترش، از گیج کنندگی فالور کانون 

ی گویی طوالنی است، گزینهاش کنی. این رمان در اصل تککه بگذارد درک شوی، بی آن تر میشخص به او نزدیک

ا هها و حتا سالبندی؛ اما روان و سلیس. گاهی با پرش زمانی ماهها، بدون سطر سپید و بخشها و اندیشهیادواره

 . انگار راه ِ دیگری برای روایت نبوده است .آیدشوی که خیلی طبیعی به نظر میو میروبهر

ی درام دارد و بی پیرنگ است. زمان ساختار سنجیدههمو کتاب غریبی است، سهل و ممتنع،  'نام ِ جهان'از این جنبه 

، و حتا به رغم ِ  ای گذاشته استپ ه کدام صحنهی پیش تا ببیند رید بخواننده گاه ناچار است از بازگشت به چند صفحه 

گزیند. از گنده گویی، پرحرفی این است که راه حل آسان نمیای. خوبی ِ کار دنیس جانسون میل، خطی بکشد زیر جمله

ی عادی او  رابطهگریزد. پایان بندی یا اوج هم در کار نیست. روند و یا کاربرد نماد و نشان در روایت مایکل رید می

رود زیر آوار ِ دختر  گیرد در نیاز به کامش. مرد ِ پیر ِ به سکوت رفته میبا فالور کانون تنها این است که پاسخ می

ی رهایی از دین، و ناممکن بودن رهایی از  سرشار از توان. جای آن داستانی در برابر داریم درباره جوان زیبای
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کند، بیش از  مانم که در تاریخ پژوهش میهمان می'اندیشد:  هایی دوپهلو، بی شرح ِ پرگو می، با جمله در پایان رمان

دیگر مهم نیست ی ما از پیله بیرون آمده و زیباتر از آنی شده که بگذارد در آن پژوهش کنی. همیشه، حاال که سده

اهد انداخت. مهم این است که ما اکنون با آن همراهیم ترین انفجارش در آینده که ما را به وحشت خوگویی ِ بزرگپیش

 ' در رفتن به هوا.



بود و این را در نثر زیبا اما  ریموند کاروردنیس جانسون از شاگردان و هواداران استاد امریکایی داستان کوتاه، 

دادهای بیرون آن چنین نقش اند فضای آکادمی و روی های اندکی هستند که استادانه توانستهبینی. رمانمند او میهوش

های تطبیقی در بعد سر و کارم افتاد به بخش پژوهش'ی درخشانی است:  بزنند. این گفتاورد بلند در آغاز رمان، نمونه

علوم انسانی، هرچند استاد تاریخ دانشگاه بودم. )دانشکده علوم انسانی خیلی وقت است بخش شده به  هبنای دانشکد

و ها ها به یاری یارانه های غریب ِ خالف جریان است، برنامه ی آدمهای گوناگون؛ بنای قدیمی دربرگیرندهکارگروه

 هها شدلی و بعد ناپدید شدن. این به شکلی از شکل های ماگری دورهتجربهسرپا نگه داشته شده، چیزی از این دست 

هایی که خودم خوانده بودم،  خواستم کتابدادم و از دانشجویان باهوش میردی درس می ی تاریخ(. به کارگروه خ  خانه

کردم. این کار تر بگویم، خودم کاری نمیدادم به نقدشان از کار برای باقی ِ گروه. درستبخوانند و گوش می

ها و کردم به پس ِ پشت ِ ماجرا؛ با نشستی درخشان باشد، اگر که تردید نمیی آیندهکم بازدارندهتوانست دستمی

ببینید به همین کوتاهی چه استادانه تصویر ِ سرد ِ بی تفاوت ِ دانشگاه نقش زده که در پس ِ   'ها.ها و این حرف یادداشت

 پشت ِ آن طنز ِ تلخ ِ پرمعنا نهفته است. 

دهد، از هر  چه روی می آن ی کار دنیس جانسون است که به رمان شخصیتی مستقل بخشیده است. ن ریزبینی شیوهای

  –شود ی دانشجوی جوانی میجهت انباشته از احساس است، اما باید به عنوان خواننده آن را بچشی. مایک رید شیفته

چیزی نشان از این دارد که خود   شود، گرچه همه مدام باهاش رو به رو میو که حتا نصف سن او ندارد  -ور کانونفال

رو  بینیم و از اینی این از نگاه مایک رید میی دنیس جانسون است، زیرا همهدنبال ِ اوست. این زیبایی ِ منظر ِ گزیده

کند فالور کانونی  دهد. خواننده حتا دمی فکر میمان میر دارد فریباش چیست. انگاشویم که انگیزهخوب متوجه نمی

باشد. خود ِ رید این امکان   باید اشنمایی ِ یاد ِ دختر ِ کشته شدهای بزرگوجود ندارد و این  خیال ِ رید است، گونه

ی احساس ِ دنیس  سرد و پوشانندهی نوشتن ِها حاصل ِ شیوهها و تداعی ای بکند. این ایدهکه اشاره کند، بی آنتداعی می 

 جانسون هستند. 

از رمان  ر و کار داریم س( اونرات به معنای پلیدی نیز هست / Professor Unrat) 'پروفسور اونرات'جا با سندروم این

.  ه استنیز ساخته شد 'آبی]رنگ[ی فرشته 'از روی آن فیلم .  –  1905منتشر شده به سال   –به همین نام هاینریش مان 

ی دنیس جانسون این استاد سابق دانشگاه نابود شود. اما در نسخه ی زن جوان ماجراجویی می دانشگاهی که شیفتهاستاد ِ 

نگار در جنگ خلیج فارس.  ش، که به عنوان روزنامهیابد، نه به خاطر دانشجوی آرمانیشود، بلکه زندگی تازه مینمی

 کنی. غش ِ جانسون، بی قید و شرط باورش میباشد، اما به دلیل روایت ِ ساده و بی این هم نباید

ی اتوموبیل همسر و باره، چهار سال پس از حادثه راند، اما یکگوید که دیگر اتوموبیل نمیگذرا می ،ریدمایک 

دنیس گذاشته باشد.  ی سوگواری پشت سرکه شاید دورهی خاموش ِ این خرد؛ نشانهوی میامدخترش، اتوموبیل بی

 گذرد. چیزی زیر پوست میجانسون استاد ِ این گونه اشارات ِ زیرپوستی است، زیرا همه

کند که استاد دانشگاه به تمامی تسلیم ی عشق به فالور کانون نیز ژرفای رازواره دارد، زیرا خواننده احساس میهمه

راند سوی کازینو که از سر اتفاق فالور در حال  تظره، میشود، غیر منشود. مثلن سوار اتوموبیل میاحساسات نمی

 کند: آهان، شاید؛ خود ِ یارو افتاده دنبال دختر.  استریپ تیز است. خواننده فکر می

تاثیر رومانتیک و تنها به شود و این خود دلیلی است که دنیس جانسون اعتنا ندارد به تجربه هم نمی تازه این عشق

به خیلی چیزها پی   –صفحه    150 –پردازد.  با خواندن این رمان کوتاه و احساس واال میحقیقت ِ اندکی حسرت 

   . بریممی

 

ی آثارشان را بخوانی. این به سر من آمد، از پس ِ  خواهی با خواندن یکی کار، همهبرخی نویسندگان هستند که می

- رویاهای قطار  نوول، -2015 –های خندان غول  رمان .رفتمبه سراغ کارهای دیگرش  نام جهانخواندن رمان 

پس از  .با پست رسید  -1992-پسر ِ عیسی و  –  2018  -سخاوت پری دریایی های  و مجموعه داستان  2011

 ( کنم.اش کار میروی ترجمهدارم ) به دست گرفتم. سخاوت پری دریایی های کوتاه ، مجموعه داستاننام جهانخواندن 

 


