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پدرم، این جان ناآرام، كه همواره طعمه ی خشــمی به حق بود و خلق درهمی داشت، 
رویاپــردازی می كرد كــه فرزندانــش به ویژه تك پســرش در دنيا چيزهــای بزرگی 
به دست آورند. آرزو داشــت روزی بر ناممـ  كه نام خودش هم بودـ  به طور استعاری یا 
حتی واقعی نوری بيفتد، و از ســن كم وادارم می كرد كه خودم را بهبود بخشم. باید یاد 
می گرفتم با ابزار كار كنم. باید خانه به خانه می رفتم و روزنامه می فروختم. پول توجيبی ام 
را باید در سهام سرمایه گذاری می كردم. هر شب باید دور بلوك می دویدم و ماهيچه هایم 
را با وزنه زدن قوی می كردم. ما این جا از پسركی خپل، خجالتی با عينك ضخيم، پاهای 

كمانی و با شوقی درك نشدنی برای خواندن.  حرف مي زنيم.

هرگز ندیدم پدرم در زندگی اش كتابی خوانده باشــد. وقتی از نشــنال تيوب به خانه 
می آمد بدون كلمه ای در توری دار را باز می كرد. چهره  در هم می كشــيد یا غر می زد 
در حالی كه مادرم تك بوســه ای بر گونه اش می زد و با خوش رویی می گفت: »ســالم 
عزیز.« من و خواهرم بــه محض این كه صدای قدم هایش را می شــنيدیم تلویزیون را 
خاموش می كردیم، حتــی اگر همان موقع قرار بود زورو ماســك را از صورتش بردارد 
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یا وقتی تك  ســوار قرار بود در معدن متروكــه ی نقره منفجر 
شود. بابا كيســه ی بزرگ بقالی اش را كه پر از لباس كارهای 
كثيف بود كنار در می انداخت زمين و بعد بی هيچ كلمه ای سر 
جایش باالی ميز ناهارخوری می نشست. روزنامه آن جا، كنار 
بشقابش، در انتظارش بود، و مادرم بی درنگ برایش نوشيدنی 
و یك دربازكن می آورد. بابا نــگاه اجمالی ای به صفحه ی اول 
می انداخت، بعد از این كه نوشــيدنی اش را ســر می كشيد،  
یکي دیگــر را باز می كرد و بــا دقت نيمــی از آن را در ليوان 
می ریخت، بعد جرعه ای می نوشيد. در این حين مادرم كمی 
ماهی دریاچه ی اری را سوخاری می كرد، یك عالمه خوراك 
سيب زمينی و شير درست می كرد،  یك وعده ذرت كنسروی، 
شاید چندتا نان، كمی ساالد كاهو، خيار و گوجه آماده می كرد. 
پدرم حداقل نيم ساعتی را پشت ميز می گذراند، شامش را آرام 

می خورد، و روزنامه اش را می خواند. 

تابستان  ها مجله ی لوران را می برد بيرون خانه و زیر درخت های 
بلوط روی یکی از صندلی های راحتی چوبی مخصوص چمن 
كه خودش درســت كرده بود می نشســت. گاهی موقع باز یا 
بســته كردن تــای ورق روزنامه خالل دندانــی را می جوید. 
پدرم قادر بود خواندن یك دوجين صفحه ی روزنامه را  نصف 
یك بعدازظهر یا در طول عصر كش بدهــد. عالقه ی ویژه ای 
داشــت كه درباره ی ناكامی ثروتمندان، كــه نفرت زیادی از 
آن ها داشــت و به آن ها حســادت می ورزید، مطلب بخواند. 
عقيده اش این بود كه سياســت وسيله ای برای طبقه ی باالی 
جامعه اســت تا از ثروت خود محافظت كنند و آن را افزایش 
دهند. چيزی واضح تر از این هم بود؟ به خصوص از جان كندی 
بيزار بود و نمی توانســت بفهمد چرا مرگش آن قدر سروصدا 
به پا كرده است. »این مرد فقط داشت كارش را انجام می داد. 
خطرهایش را می دانســت. همان روزی كه كندی كشته شد 
سه تا كارگر در دیترویت كشته شدند چون جرثقيل رویشان 
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افتاد. چرا كسی برای این ها تدفين باشکوه برگزار نمی كند؟ آن ها هم موقع انجام دادن 
كارشان كشته شدند. فرق شان چيست؟« بعد انگار كه بخواهد یك جمعيت نامرئی از 
متملقان و ریاكاران سياسی را پس بزند، دستش را از روی انزجار تکان می داد. تا مدت ها 
بریده روزنامه ای را كه یك هفته این طورها بعد از تدفين كندی منتشر شده بود نگه داشته 
بود. گروهی از بچه مدرسه ای های كاتوليك آمده  بودند تا به رئيس جمهور متوفی ادای 
احترام كنند. درست موقعی كه كشيش یا راهبه می خواسته قبر را تبرك دهد، ظرف 
محتوای آب مقدس می شکند و شــعله ی جاویدان را خاموش می كند. پدرم با آهنگی 

مذهبی می خواند: »خدا سخن گفته است.« 
بعضی وقت ها كه مادرم مشغول خواباندن سه تا خواهرم بود، بابا دعوتم می كرد كنارش 
روی راحتی كرم رنگ )كه با دگمه ی مخصوص به ارتعاش درمی آمد( بنشــينم و باهم 
صفحات یك دایرة المعارف قدیمی یا یك كاتالوگ سيرز را نگاه كنيم. یك شب كه شاید 
هفت هشت ساله بودم یادم می آید كه كنارش نشسته بودم و او برایم بلند بلند نسخه ی 
بسيار خالصه  شده ای از دن كيشوت مخصوص كودكان را می خواند كه نقاشی های آبرنِگ 
رنگ ورورفته ای داشت. االن بعد از چهل سال یادم می آید كه آن شب چقدر به پدرم كه 
با آن  بينی عقابی شکل و موهای مجعد سياهش قوی و جذاب بود، و برایم بدبياری های 
این شــواليه ی متوهم را شرح می داد، احساس نزدیکی داشتم. شــاید آن موقع بود كه 
ظن بردم كه این مرد تيزهوش ناشاد كه ميلی خشمگين اما نامتمركز به موفقيت مالی 
داشت، خيلی شبيه ُدن كيشوت بود:  او هيچ وقت از این دست برنداشت كه بخواهد دنيا، 

فرزندانش، و زندگی اش بهتر از آن چه بود یا آن چه محتمل بود، بشوند. 

خيلی پيش از این كه سواد خواندن پيدا كنم، پدرم مرا با زیبایی و قدرت مهيج كلمات 
آشنا كرده بود. وقتی از او می خواســتم برایم قصه بگوید، ماجرای اوليس و سيکلوپ ها 
را می گفت، به نبوغ این قهرمان  یونانی می خندید و وقتی ســتمگری به سزای اعمالش 
می رســيد، كف می زد. یك وقت هایی آواز چکامــه ی بلند عبدل ابولبــل امير و ایوان 
اسکاوینسکی اسکاوار را می خواند: دو جنگجوی بزرگ دوئل تاریخی ای را شروع می كنند 
كه طی آن ایوان پا را از حد خود فراتر می گذارد: »آن ها تمام شــب زیر ماه زرد بی رمق 
جنگيدند/ غوغایش از دور شنيده  می شد/ جماعت زیادی آمده  بودند و شهرت بس افزون 
بود/ شــهرت عبدل و ایوان اســکاوار.« در پایان هردو می ميرند و رفقایشان را در عزای 
خویش رها می كنند و قلب دختری سركيسی را می شکنند. اغلب وقتی با شورولت سبز 
قدیمی در بزرگراه می راندیم بابا این ترانه را می خواند: »من و مرد پير گلوهامون خشکه/ 



واســه مزه كردن آب/ آب خنك.« وقت های دیگر متن ترانه ای درباره ی مری آن را كه 
آن موقع ها باب شده بود از حفظ می خواند: »آن پایين كنار ماسه های الك شده ی ساحل«، 
»حتي بچه ها هم عاشــق ماری آن اند«. یك بار یادم می آید آنفلوآنزا گرفته بودم كه بابا 
ناگهان به خانه آمد و وقتی شنيد مریض ام، دوید به سمت كاناپه ی تخت شوي آبی رنگ 
كه من روی آن لرز كرده بودم و زیر لحاف دراز كشــيده بودم. ابروی تب دارم را نوازش 
كرد و بعد شروع كرد به از حفظ خواندن: »خيلی خيلی سال پيش/ در قلمروی پادشاهی 
كنار دریا/ دختری زندگی می كرد/ كه شاید بشناسی اش/ به نام آنابل لی.« موسيقی این 
صداها من را مسحور می كرد، یك ترانه ی آهنگين بدون ملودی كه پدرم تاكيد می كرد: 
»اون دختر بچه بود و من هم بچه بودم/ در قلمروی پادشاهی كنار دریا.« همان طور ادامه 
می داد اما زود قطع می كرد چون این ترانه را تا همان جایش بلد بود. یك  وقت هایی تعجب 

می كردم كه تا همان جایش را هم از كجا بلد شده بود. 

پدرم در شانزده سالگی كه پدرش فوت شــده بود و او را رها كرده بود تا حامی مادر، دو 
خواهر، و یك برادرش باشد، ترك تحصيل كرد. طبعا رفت و در همان كارخانه ی فوالدی 
مشغول شد كه پدربزرگ روس مهاجرم را كشته بود و خودش تا چهل سال بعد در آن جا 
كار كرد و از هر دقيقه اش متنفر بود. در دوره ی ركود اقتصادی از این قبيل ماجراها زیاد 
بود: مادِر مادرم بيوه ای بود با ده بچه؛ مادرزنم خواهر و بردارهای كوچك ترش را خودش 
بزرگ كرده بود. این ها مردمان ســخت جانی بودند. اما با وجود این كه خودشان زندگی 
سختی داشتند، یك جورهایی باورشان شده بود كه فرزندان شان در آفتاب پرسه خواهند 
زد و در خانه های بزرگی روی تپه هــا زندگی خواهند كرد. پدرم مــدام به ام می گفت: 

»ثروتمند شو و به جمهوری خواه ها رای بده.«
پدرم كه عقيده داشت تحصيالت راهی برای طی كردن پله های ترقی در دنيا است،  دوتا 
قفسه ی كتاب در اتاق غذاخوری مان ســاخت. موقع غذا خوردن می توانست نگاهش را 
از روزنامه اش به كتاب هایی بيندازد كه هرگز الیشــان را باز نکرده بود. او برای پركردن 
این قفســه ها، جعبه  ی كتاب های غيرداستانی فروشــگاه ها را كه دیگر نمی خواستند و 
بيرون می گذاشتند، باال پایين كرده بود. مادرم دایرةالمعارف استاندارد فانك و وگنالز را 
به عالوه ی اولين جلد از یك جين كتاب مرجع دیگر از فروشگاه ای اندپِی محل خریده بود. 
 آن موقع ها ممکن بود جلدهای اول دایرة المعارف ها را به قيمت پنجاه ونه سنت بفروشند؛ 
مامان آن جلد اول را می خرید و باقی سفارشــش را منتفی می كرد. چه كسی حاضر بود 
برای هركدام از بيست وپنج جلد باقی مانده جلدی  نه دالر و نودونه سنت بپردازد؟ بنابراین 
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ما بچه ها مقاله های مدرسه مان را درباره ی آرتيشوك، اخترواره، 
آالسکا، آردوارك 1، و آنتاركتيا 2 می نوشتيم. 

همين طور كه بزرگ تر می شدم، كتاب هایی را از این قفسه های 
خانوادگی برمی داشتم. كتاب »گرگ آدم پاریس« اثر گی اندور 
بود، یك كتاِب جلد آبــی ِ رنگ  و رو رفته از خاطرات شــنل و 
شمشــيری چلينی،  چندین عنوان كتــاب درباره ی چگونگی 
بيشتر پول درآوردن، یکی شــان یك نصيحت فراموش نشدنی 
داشــت: نيازی را پيدا كنيد و برآورده اش كنيــد. كتاب جرج 
سيسلر درباره ی بيس بال، یك جلد اشعار كيتس؛ كتاب »یك 
پدر و سرنوشتش« اثر آیوی كامپتنبرنت )پدرم یك وقت هایی 
با افسوس عنوانش را بلند زمزمه می كرد(؛ مجموعه ی كوچکی 
با پشت جلد ســبزرنگ از پنج تراژدی شکسپير؛ چندین رمان 
از اف. ون ویــك ميســن و توماس بی. كاســتين؛ مجموعه ی 
ماجراجویی های ناخدا هوراشــيو هورنبلوئر؛ گلچين بزرگی از 
داســتان های كوتاه با عنوان »ناوگان طالیی« )كه من از آن ها 
»بانو یا ببــر؟«، »آن چيز لعنتی«، »ای.وی.ليــدر«، و »پنجه 
ميمــون« را خوانده بــودم(، و اولين چاپ آمریکایی »ســاالر 
مگس ها« با جلد قدیمی اش اثر ویليام گلدینگ. سال ها بعد وقتی 
به بابا گفتم كه این كتاب آن موقع دویست سی صد چوق قيمتش 
بود، گفت: »می توانستم ده بيست تا بيشتر از این ها بردارم. این 
كتاب ها را فروشگاه اونيل روی یك ميزی گذاشته بود به قيمت 

دانه ای بيست ونه سنت.«

وقتی نوجوان شده بودم بابا كتاب ها را از دستم می قاپيد چون 
می ترسيد كرم كتاب شــومـ  و دریغا كه حقيقت داشتـ  و مرا 
می فرســتاد پایين توی زیرزمين كه چيزی بسازم. با این حال، 
بيشتر كودكی مان بابا دست من و خواهرم را می گرفت و وفادارانه 
هر دوهفته یك بار بــه كتاب خانه می برد. خيلــی واضح به یاد 
می آورم كه اولين بار كه نگاهم به اتاقی پر از كتاب افتاد، كی بود. 



86
داستان همشهري |سال پنجم

بابا به دالیلی تصميم گرفت من را به آن سوی شهر به شعبه ی 
كوچك و تاریك كتاب خانه در خيابان پرل واقع در ساوث لورن 
ببرد، كه منطقه ی دل مرده ی شــهر بود و والدینم آن جا بزرگ 
شده بودند. آیا این كتاب خانه ی كودكی خودش بود؟ تنها اتاق 
بزرگ آن جا باریك بود و پر از كتاب خانه، قفسه ی كتاب، و ميز، 
بيشتر شبيه به كتاب فروشی دست دوم بود تا اتاقی روشن از نور 
مهتابی با مركز رسانه ای آموزشیـ  اطالعاتی مدرن. دور و برم 
را نگاه كردم و دست آخر چند عنوان كتاب ماجراجویانه انتخاب 
كردم كه یکی از كتاب دارها با نيتی خيرخواهانه به ام اطالع داد 
كه این كتاب ها دشوارند و به درد بچه ی پنج، شش ساله ای كه 
تازه خواندن را شروع كرده، نمی خورند. زنك پير مجبورم كرد 
همه را سر جایشان برگردانم و بعد مرا به سمت آلبوم های جرج 
كنجکاو هدایت كرد كه در مقایســه با آن ها كه برداشته بودم 
خيلی آسان تر بودند. یادم اســت كه عصبانی و فرسوده بودم و 
احســاس درماندگی می كردم. در همان حين، پدرم وقتش را 
به طرزی عصبی به جست وجو در قفسه ی كتاب های بزرگ ساالن 
می گذراند،  آشکارا ناراحت به نظر می رسيد، تا حدی كه داشت 
یك نسخه ی مصور از »موبی دیك« را با حالتی مثال خودمانی 
می خواند. من با دل خوری كتاب های بچه گانه ام را امانت گرفتم 

درحالی كه بابا دست خالی به خانه برگشت. 

او مرد مشکل پســندی بود و چيزی خوشــحالش نمی كرد: 
هيچ وقت كالم محبت آميزی برای دیگران نداشــت. ســال ها 
من به او ابزار می دادم و او كاربراتور تعمير می كرد،  لوله كشــی 
می كرد،  اتاق خواب جدیدی به خانه اضافه می كرد، به شــدت 
عرق می ریخت،  و به سرنوشــتش لعنت می فرستاد. چرا پسر 
بی مصرفش نتوانسته بود كار مفيدی انجام دهد؟ چرا این لوله 
تکان نمی خورد؟ چرا من به درد چيــزی نمی خوردم و كامال 
بی ارزش بودم؟ اما بعد عصبانيتش فروكش می كرد و ما برای 
قدم زدن های طوالنی به جنگل می رفتيم یا می رفتيم هات واترز 
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كه ماهی خاردار سفيد بگيریم، و من هميشه می دانستم چقدر زیاد دوستم داشت. البته، 
هرگز نمی گذاشت فراموش كنم كه چقدر خوش بخت بوده ام: »تو خوش بختی كه پدر 
داری... می توانی دانشگاه بروی چون پدرت زنده است و كار می كند...« اگر به او یادآوری 
می كردم كه برنده ی كمك هزینه ی تحصيلی شــده ام و تحصيالتم یك پنی هم برایش 
خرج نداشته، منفجر می شد: »می توانستی با همان دستگاهِ نورد مشغول شوی. درآمد 
هفته ات را جمعه ها بگيری. بعد این همه سال مفت خوری حداقل می توانستی كمکی به 
من و مادرت كرده  باشی.« وقتی در سال 1970 از دانشگاه اوبرلين با باالترین نمره در 
ادبيات انگليسی فارغ التحصيل شدم، او آن جا نبود: آن قدر از اظهارات جس جکسن در 

سخنرانی مراسم آشفته شده بود كه جشن را ترك كرد. 

بهار شش ســال پيش كه پدرم از سرطان در بســتر مرگ افتاده بود و توان حرف زدن،  
خوردن، و حركت نداشت،  كنار تختش می نشستم و برایش قطعات شعر و بخش هایی از 
انجيل را می خواندم. فکر نمی كنم برایش اهميت خاصی داشت. اگر آن قدر زرنگ بودم چرا 
ثروتمند نشده بودم؟ حقش  بود یك كادیالك جدید می راندم، یك وكيل درجه یك یا یك 

سهام دار می بودم، یا دست كم، محض رضای خدا، جایزه ی پوليتزر می بردم. 

دو سال بعدش،  كه او در سن هفتاد وچهارسالگی مرده بود و دیگر خيلی دیر شده بود،  آن 
جایزه را برنده شدم. طبعا، می توانستم صدای قوی و واضحش را بشنوم كه نيمی منزجر و 
نيمی راضی به من می گوید: »این نشان می دهد كه تو بچه جان هيچ وقت كاری را درست 

انجام ندادی، و هيچ وقت كاری را آن موقع كه باید انجام بشود انجام ندادی.«

نه پدرجان،  انجام ندادم. اما امروز، صدایت را یك بار دیگر می شنوم كه می گویی: » سرت 
را از آن كتاب بيار بيرون و برو یك كار مفيد بکن.« 

1            خوک خاكی
2            سرزمين قطب جنوب

 *        این متن در سال 2000 با عنوان Listening to My Father در كتاب Readings: Essays & Literary Entertainments چاپ شده است.


