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مقدمه

هنر و ادبیات و صد البته ادبیات فانتزی می تواند آدمی را پناهی
باشد از روزمرگی ها و تلخ کامی های زندگی .گرچه از کافکای
کبری بارها و بارها ترمجه های گوناگوین در دسترس مهگان قرار
گرفته است  -و با احترام به متامی بزرگاین که در نشر و گسترش
آثار این نویسنده ی بزرگ طی این سال ها اهتمام ورزیده اند-
اما از آن جا که خبشی از فعالیت نشر غنچه در راستای معریف
ادبیات فانتزی است لذا داستان پیش رو را در جمموعه آثار ادبیات
فانتزی به دست چاپ سپرده و گفتین است وقیت بدانیم این داستان
یکی از انتخاب های خورخه لوییس بورخس شهری در جمموعه
داستان های فانتزی اش است ،حتمًا مطالعه ی چندباره ی آن خایل
از لطف نیست .در ادامه تالش بر آن است تا داستان های دیگری
از نویسندگان کمتر نام آشنا _ البته برای خماطبان فارسی زبان_
برگزیده و به دست نشر سپرده شود تا زمینه برای آشنایی بیشتر
دوستداران این سبک از نوشتار فراهم آید.
ژوزفنی خواننده خود گویی منود عیین شده ای از وهم و
خیال است که ملجایی گشته برای پناه بردن مردمی خسته از
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سرخوردگی ها ،روزمرگی ها ،شکست ها و دویدن هایی که
برای زنده ماندن ،نه زندگی ،اجنام می دهند .انسان در تلخ ترین
و سیاه ترین شرایط مهواره کورسوی امیدی در انتها می بیند و
چه بسا یک اعدامی در آخرین حلظه ،آن دم که سنگیین طناب را
بر گرده ی خویش حس می کند اندک امیدی به عفو داشته باشد.
پس به رغم متام مصائب شاید بتوان در رخدادهایی پیش افتاده
خردک شرری از امید یافت؛ انگیزه ای برای ادامه ی راه .چنان
که خماطبان ژوزفنی –به رغم متام ضعف هایش -به آواز او دل
می بندند ،وقیت او می خواند غرقه در عوامل خود شده و ملحه ای از
سنگیین جسم خویش رها گشته و آرامشی هرچند ناچیز می یابند.
و چه بسا رسالت ادبیات فانتزی نیز مهنی باشد؛ حلظه ای آرامش.
مترجم

نام خوانندهی ما ژوزفنی است .تا آواز او را نشنوید باور خنواهید
کرد که ترانه چه قدریت میتواند داشته باشد .کسی نیست که با
صدای او تا دوردستها نرود و برای نسل ما که اهل موسیقی
نیستیم کارش جای ستایش دارد .برای ما هبترین موسیقی آهنگ
آرامش است :زندگی سخت است ،حیت مواقعی که سعی دارمی گرد
و غبار نگراین های روزمره را از تن بتکانیم توان مان کایف نیست،
تنها با جادوی موسیقی است که از روزمرگیها دور میشومی .با
وجودی که کم پیش می آید تا از گزند مشکالت در امان باشیم
اما زیاد از بابت شان دهان به شکوه منی گشاییم؛ با ذکاویت خاص
وعمل گرایانه که به هنگام نیاز با استادی از خود بروز می دهیم،
که خود این بزرگ ترین امتیاز در دستان ماست ،عادت کرده امی
با برخورداری از این استعداد خود را برای متام کاسیت ها تسلی
داده و به رضایت برسیم؛ اگر در این کار ناتوان باشیم شادکامی ای
که از صمیم قلب به دنبال یافنت آن هستیم با موسیقی به دست
می آورمی .تنها استثنا ژوزفنی است؛ او به موسیقی عشق ورزیده
و خوب می داند این عشق را چگونه به دیگران منتقل کند؛ تنها
اوست که می تواند؛ اگر او مبرید معلوم نیست موسیقی تا چه مدت
از میان ما رخت برخواهد بست.
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اغلب به مفهوم موسیقی او فکر میکنم .چون اهل موسیقی
نیستیم پس چگونه است که آوازش را می فهمیم  -هر چند خود
ژوزفنی این را قبول ندارد -یا حداقل گمان می کنیم که می فهمیم.
ساده ترین پاسخ این است که زیبایی آوازش چنان شگرف است
که حیت یب تفاوت ترین انسان ها نیز منیتوانند آن را نشنیده بگریند،
هرچند این پاسخ راضی کننده ای نیست .اگر واقعًا این گونه بود
آواز او می بایست به شنونده احساس آین و ماندگاری می داد که
گویی چیزی خارقالعاده رخ داده است ،احساسی که گویی از
حنجرهی او چیزی به صدا درآمده که هرگز تا قبل از آن نشنیده
بودمی و اص ً
ال توان شنیدنش را نیز ندارمی ،چیزی که تنها خود
ژوزفنی ما را از لذت شنیدنش هبرهمند میسازد و نه هیچکس
دیگری .اما به عقیدهی من تنها اتفاقی که منیافتد مهنی است ،بنده
که چننی احساسی ندارم و تا به حال مشاهده نکردهام دیگران هم
چننی احساسی داشته باشند .در مجع دوستان خودماین به جرئت
اعتراف میکنیم که آواز ژوزفنی ،به مفهوم واقعی کلمهی آواز،
کام ً
ال معمویل است.
آیا او اص ً
ال آواز می خواند؟ هر چند موسیقی دان نیستیم اما
آوازخواین در رگ و ریشه ی ماست؛ در روزگاران قدمی ،مردم
اغلب آواز سرمی دادند؛ در افسانه ها نیز به این اشاره شده و در
واقع چندتایی تصنیف از آن دوران برای مان به یادگار مانده است،
هرچند باید اعتراف کرد امروزه دیگر کسی منی تواند آواز خبواند.
پس ردپایی از خوانندگی در مخریمایه ی ما هست و هنر ژوزفنی
را مطابق معیارهای ما منی شود آوازخواین نامید .آیا او واقعًا
می خواند؟ آیا فقط جیغ جیغ منی کند؟ و داد و قال چیزی است که
مهه ی ما از آن سررشته دارمی ،این تنها دستاورد راستنی هنری
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ملت ماست؛ به بیاین دیگر نه تنها یک دستاورد که نشانگر منش
زندگی ماست .مهه ی ما جیغ می کشیم و بدیهی است هیچ کدام مان
در خمیله اش منیگنجد که بتواند با جیغ هایش هنر خلق کند ،ما
ناخودآگاه و در واقع یب آنکه خودمان متوجه شومی جیغ می کشیم
و البته خیلی ها در میان ما خرب دارند که جیغ کشیدن یکی از
خصلت های ماست .پس اگر حقیقت دارد که ژوزفنی منی خواند
و چه بسا تنها جیغجیغ می کند و دست کم به زعم من فقط به
زمحت صدایش را کمی از صدای ما باالتر می برد ،مهنی که قدرت
صدایش از جیغ های معمویل ما بیشتر باشد هم جای تردید دارد-
چون بارها شده یک کشاورز عادی یب وقفه متام روز را در کنار
اجنام کارهایش به جیغ و هوار کشیدن بپردازد -اگر متام این ها
حقیقت دارد پس به واقع مهارت به اصطالح آوایی ژوزفنی را
می توان رد کرد ،اما این نیز تنها زمینه را مهوار می کند تا برسیم
به معمای اصلی که مستلزم رمزگشایی است و آن تأثری عظیمی
است که آواز او بر جای می گذارد.
با متام این اوصاف او فقط یک نوع جیغ زدن را تولید می کند.
اگر دور از او باشید و صدایش را بشنوید ،یا برای اینکه هبتر
قضاوت کنید ،هرگاه که از قضا او به اتفاق دیگران آواز می خواند
سعی کنید صدای او را میان اصوات تشخیص دهید ،یب شک
چیزی دستگریتان منی شود مگر یک صدای جیغ معمویل و تنها
وجه متایزش از دیگر صداها ضعیف و شکننده بودن آن است .با
وجود این اگر در برابرش بنشینید دیگر برای تان جیغ زدن صرف
نیست؛ به منظور درک هنرش ضروری است تا حتمًا خود او را
نیز ببینید.
اگر به راسیت صدای او مهان جیغ زدن های معمویل ما در
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حنی کار باشد ،این خصیصه ی منحصربه فرد پیش از مهه نیازمند
توجه است؛ زیرا کسی با اجنام کاری عادی دست به خلق اجرایی
آییین می زند .شکسنت آجیل حقیقتًا یک شاهکار نیست ،پس
هیچ کس جرئت منی کند یک عده خماطب را دور خود گرد آورده
و در برابرشان آجیل بشکند .اما چنانچه کسی با اجنام این کار
در سرگرم کردن مجعیت موفق شد مسئله دیگر فقط یک آجیل
شکسنت ساده نیست .شاید هم موضوع مهنی آجیل شکسنت
باشد اما روشن است چون به خویب از آن سررشته دارمی پس
توجه فراواین را معطوفش می کنیم ،تا اینکه این تازه وارد در
مهان بار خنست جوهره ی حقیقی اش را به ما نشان داد ،حیت
هنگامی که پی بردمی در هنرش به زبردسیت خیلی از ماها نیست
به تاثریگذاری او بیش از پیش افزوده شد.
ما مهواره چیزی را در ژوزفنی میستاییم که هرگز در درون
خودمان برایش احترامی قایل نیستیم و این در مورد آوازخواین
ژوزفنی خیلی صدق میکند .به نظرم خود او نیز از این منظر با ما
هم عقیده است .خودم یک بار شاهد بودم ،مهان گونه که اغلب
اتفاق می افتد ،یک نفر توجه ژوزفنی را به جیغ و داد مجعیت که
از مهه جا به گوش می رسید جلب کرد ،او تنها اشاره ای کوچک
به جیغ ها کرد ،ژوزفنی فوری دستگریش شد که جریان از چه
قرار است .لبخندی چنان طعنهآمیز و خنوت بار به لب داشت که
مردم ما زنهایی
گمان کرد من هرگز متوجهاش نشدهام؛ در ِ
میان ِ
با این شکل و مشایل زیاد میبینید اما او یبشک منود عیین واژه ی
ظرافت و صدالبته فوقالعاده حساس بود ویل در آن حلظه خیلی
عامی به نظر میرسید .خودش هم یک آن متوجه شد و خود را
کنترل کرد .او به شدت وجود هرگونه ارتباطی میان هنرش و جیغ
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و دادهای معمویل را رد میکند .کساین که نظری خالف این دارند
در چشم او حقری هستند و شاید از آن ها کینه هم به دل بگرید.
تنها حبث غرور نیست ،زیرا خمالفان ،که نظر من هم تا حدودی به
آن ها نزدیک تر است ،او را کمتر از دیگران منی ستایند ،اما ژوزفنی
به حتسنی خشک و خایل بسنده منی کند بلکه می خواهد دقیقًا به
شیوه ای که خودش مقرر کرده مورد متجید قرار گرید؛ زیرا حتسنی
و ستایش خایل برایش مالل آور است .هنگامی که در برابر او
می نشینید درکش می کنید؛ وقیت رو در رویش نشسته اید یب گمان
جیغ هایش را جیغ منی پندارید و تنها زماین اظهار خمالفت خواهید
کرد که در حملی دور از او نشسته باشید.
چون آواز خواندن یکی از عادت های ناخودآگاه ماست،
متاشاگران ژوزفنی هنگام خواندن ،او را مهراهی
شاید گمان کنید
ِ
می کنند .هنرش به ما احساس شادی داده و ما هنگامی که شاد
هستیم آواز می خوانیم؛ اما شنونده های او هرگز دم منی زنند و
درست مانند موش ،نشسته و ُجنب منیخورند؛ گویی مهه در
آرامشی سهیم شدهامی که از صمیم قلب آرزویش را داشتیم و
کوچکترین صدایی از جانب ما باعث می شود از آن یبنصیب
شومی؛ پس در سکوت کامل فرو می رومی .آیا آوازش این چننی
افسون مان می کند و یا این سکوین حمض است که صدای شکننده
و نابالغش را احاطه کرده است؟
یک بار حنی آواز خواندن ژوزفنی ،کودک ضعیف و خردسایل
شروع به خواندن کرد .صدایش به نظرمان درست شبیه صدای
ژوزفنی بود؛ میان خواندن ژوزفنی که با آن مهه مترین بر روی
سن در حال اجرا بود و کودکی که ناخودآگاه در میان متاشاگران
زیر آواز زده بود تفاوت چنداین احساس منی شد و حیت باید گفت
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متمایز کردن شان از هم غریممکن بود ،اما مهگی به یک باره با
هیس گفنت و سوت و اشاره جلوی مزاحم را گرفتیم ،هر چند این
کار چنان ضروریت هم نداشت چون به زودی فرد مزاحم با ترس
و شرمندگی آن جا را ترک می کرد زیرا ژوزفنی شروع می کرد به
خواندن نت های پریوزمندانه اش که فراتر از انتظار بود ،دستانش
را می گشود و حنجره اش را تا آن جا که می شد کش می داد.
او مهیشه اینطور بود؛ هر چیز کم امهییت ،هر رخداد تصادیف،
هر صدایی ،از مجله جریجری کف پوش سالن ،برهم ساییده شدن
دندان ،یا نقص در نورپردازی او را برمی انگیخت تا تاثری آوازش
را تشدید کند؛ به باورش حیت اگر برای ناشنوایان هم خبواند
چیزی از میزان تشویق ها و شور و شوق ها کم منی شود هر
چند مدت هاست که فهمیده نباید انتظار داشته باشد آن چنان
که او توقع دارد واقعًا او را بفهمند .از این رو از هر اختالیل در
برنامه اش استقبال می کند؛ با کمی تالش بر هرگونه وقفه ای از
بریون که مزاحم صدای یب آالیشش شود غلبه خواهد کرد ،حیت
گاهی هیچ تالشی الزم نیست و کایف است که با آن مواجه شود
و این کمک می کند تا مردم را هوشیار کند و به آن ها بیاموزد که
اگر او را منی فهمند دست کم از سر ترس به وی احترام بگذارند.
اگر این رخدادهای کوچک برایش چننی خدمیت میکنند
پس به روشین اتفاق های بزرگ تر خیلی بیشتر کمک حال او
خواهند بود .زندگی ما پر از تشویش است و هر روز برای مان
غافلگریی های تازه ای چون دلواپسی ها ،امیدواری ها و هراس ها
به مهراه دارد؛ پس حتمل این ها برای انسان به تنهایی شاید
غریممکن باشد چرا که در متام ساعات شبانه روز یار و مهراهی
کنارش نیست که پشتیبانش باشد؛ حیت اگر تنها نباشد باز حتملش
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بسیار دشوار است؛ اغلب هزاران هزار شانه در زیر باری می لرزند
که در واقع قرار بوده بر دوش دو نفر باشد .پس ژوزفنی صرب
می کند تا زمان مناسب فرا برسد .سپس آن موجود شکننده بر
روی صحنه می ایستد و در حایل که بدنش به خصوص جناغ
سینه اش به گونه ای ترحم برانگیز می لرزد ،تو گویی متام توش و
توانش را از هر آن چه در خدمت آواز خواندنش نیست دریغ
کرده و بر آوازش متمرکز کرده است ،گویی جانش را برای
این کار گذاشته ،انگار عریان و تسلیم شده و خود را به دست
فرشتگان سپرده است و هنگامی که آن گونه در خود فرو می رود
و تنها در آوازش زنده است یک نفس سرد هم به او خبورد باعث
مرگش می شود .اما هنگامی که چننی ظاهری به خود میگرید
ما که قرار بود خمالفانش باشیم و مهیشه می گفتیم «حیت منی تواند
جیغ بزند؛ با وجود چننی فشار وحشتناکی که جمبور است برای
آواز خواندن حتمل کند باز هم در قیاس با عادت مرسومی که ما
برای آواز خواندن دارمی ،از نظر ما او حیت جیغ هم منی زند» ،اما
مهان گونه که گفتم گذرا و موقیت بودن این فکر اجتناب ناپذیر
است .ما نیز به زودی در سیل احساس مجعیت غرق می شومی که
با صمیمیت شانه به شانه ی هم نشسته اند و با نفس هایی حبس در
سینه به آوازش گوش می دهند.
و برای مجع کردن مردم به گرد خود ،مردمی که بنا به دالیل
نامعلوم مدام در تکاپو و دویدن به این سو و آن سو هستند،
نیازی نیست ژوزفنی کار زیادی اجنام دهد ،فقط کایف است پا به
صحنه بگذارد ،سرش را به عقب خم کرده ،دهانش نیمه باز شود
و چشمانش به مست باال چرخیده و در موقعییت قرار بگرید که
نشانگر شروع آواز اوست .اگر اراده کند هر جا دوست داشته
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باشد می تواند خبواند ،نیازی نیست در جایی که می ایستد از
فاصله ی دور دیده شود ،هر گوشه ی دجنی را که هوس کرده و
انتخاب کند به خویب به کارش می آید .خرب آواز خواندنش به
سرعت در مهه جا می پیچد و به زودی صف هواخواهانش راهی
آن جا می شوند .برایش توفریی ندارد و هر حلظه که مانعی در
آواز خواندنش پیشامد کند او استقبال می کند و بیشتر دوست دارد
زماین آواز خبواند که مهه چیز در ناراحت کننده ترین حالت خود
است ،حال آنکه بسیاری از دهلره ها و خطرها ما را جمبور می کنند
راه اشتباه را برگزینیم .حیت اگر در دنیا قدرت اراده مان تک باشد
باز هم به سرعیت که ژوزفنی می خواهد منی توانیم خودمان را به
او برسانیم و در مواقعی که پس از مدیت ایستادن در صحنه تعداد
حضار کایف نباشد او به معنای واقعی کلمه خشمگنی شده پاهایش
را بر زمنی کوفته با یب شرمانه ترین حالت ممکن مهه را به باد ناسزا
می گرید؛ او واقعًا زبان گزنده ای دارد .جالب آنکه رفتار زننده اش
به شهرتش لطمه ای منی زند؛ مردم به جای مهار زیاده خواهی
افسار گسیخته ی او ،متام تالش شان را می کنند تا خواسته هایش
را برطرف سازند؛ جارچی ها را دور از چشم او می فرستند تا
شنوندگان بیشتری گرد آورند؛ در طول جاده نگهبانان کشیک در
هر گوشه ای مردم تازه از راه رسیده را با حرکات دست تشویق
می کنند تا عجله کنند و این کار تا زماین که خماطبان به حد کایف
افزایش یابد ادامه خواهد داشت.
سبب چیست که مردم تا این حد خود را به زمحت میاندازند تا
خواسته های ژوزفنی را پاسخ دهند؟ پاسخ به این پرسش ساده تر
از سؤال خنست -این که آیا ژوزفنی واقعًا آواز می خواند -نیست
و در حقیقت ارتباط نزدیکی با آن دارد .شاید بتوان از پرسش
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اول صرف نظر و هر دو را در سوال دوم خالصه کرد ،اگر می شد
با اطمینان به خوانندگی او نسبتش داد باید گفت مردم ما یب چون
و چرا خود را فدای ژوزفنی کرده اند.
اما به مهنی سادگی نیست؛ فداکاری یب چون و چرا خصیصه ای
است که به ندرت در میان ما به چشم می خورد؛ یبشک و به
دور از هر گونه غرضی ملت ما ابتدا دودوزه بازی و پس از آن
پچ پچ ها و وراجی های کودکانه -وراجی های ساده لوحانه و
سرسری -را بیش از مهه چیز دوست دارند .شکی نیست چننی
مردمی اهل فداکاری های یب قیدوشرط نیستند و خود ژوزفنی هم
توان حنجره ی حنیفش به جنگ
متام ِ
به روشین این را می داند و با ِ
مهنی خصلت ها رفته است.
البته در چننی تعمیم های کلی نباید زیاد هم دور رفت ،اما تک
تک مردم به یک اندازه خود را وقف ژوزفنی کرده اند .برای منونه،
هیچ یک از آن ها منی تواند ژوزفنی را ریشخند کند .باید اعتراف
کرد در او حمرک های زیادی برای خندیدن وجود دارد ،وانگهی
خندیدن برای ما کار سخیت نیست؛ به رغم متام بدخبیت های زندگی
خنده هیچ گاه از ما دور نیست ،به قول معروف مهیشه آن را در
آستنی مان دارمی؛ اما به ژوزفنی منی خندمی .بیشتر وقت ها احساس
می کنم مردم رابطه شان را با ژوزفنی به گونه ی خاصی تفسری
می کنند ،آن ها به شدت باور دارند باید از این خملوق زار و نزار
محایت کرد ،هرچند خود ژوزفنی دلیلش را با آواز خواندنش
مرتبط می داند .نگهداری او بر عهده ی ایشان است و باید مراقبش
باشند؛ دلیل این کار بر مهگان پوشیده است و انگار این واقعیت
برای مهه به مهنی صورت جا افتاده است .پس وقیت مسئولیت
مراقبت چیزی برگرده تان افتاد دیگر به آن منی خندید؛ خندیدن
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به نوعی زیر پا هنادن مسئولیت است؛ کینه توزانه ترین چیزی که
کنی ورزترین ما ممکن است درباره ی ژوزفنی بگوید مهنی است:
«دیدن ژوزفنی کایف است تا خنده ی آدم بند بیاید».
از این رو توجه مردم نسبت به ژوزفنی به مثابه مراقبت پدری
از دخترش است که دست به سوی او دراز کرده و هیچ کس
منی داند این توجه از سر میل است یا اجبار .شاید کسی فکر کند
مردم ما در حد و اندازه ی اجنام وظایف پدر مادری نیستند ،زیرا به
راسیت آن ها از اجنام چننی وظایفی شانه خایل می کنند ،اما دست
کم در مورد ژوزفنی هیچ کس منی تواند مثل مردم ما وظایف اش
را چنان ستودین در قبال او اجنام دهد .یب شک نریوی یک نفر به
تنهایی در برابر نریوی گروهی از مردم بسیار ناچیز است و مهنی
بس که طفل در گرمای قرابت آن ها غرقه شده و به خویب از وی
نگهداری شود .قطع به یقنی هیچ کس جرئت ندارد چننی تفکرایت
را در مورد ژوزفنی به زبان بیاورد .زیرا پاسخ ژوزفنی این خواهد
بود« :محایت مشا به اندازه ی یک ترانه ی قدمیی هم برامی ارزش
ندارد ».و پیش خودمان فکر می کنیم که البته ،البته ،ترانه ی قدمیی.
وانگهی این اعتراض هیچ تناقضی را موجب منی شود ،زیرا عملی
کام ً
ال کودکانه و نوعی قدرداین است و از طریف پدر نیز یب توجه به
آن مهچنان به وظایفش عمل می کند.
با این حال هنوز چیزی در پس رابطه ی مردم با ژوزفنی هنفته
است که توضیحش دشوار است .باید گفت ژوزفنی خالف این
فکر می کند و به گمانش اوست که پشتیبان مردم است .وقیت به
حلاظ شرایط سیاسی و اقتصادی در وضعیت بدی به سر می برمی
تنها آواز خواندن اوست که به دادمان می رسد و اگر آواز نتواند
شر را از ما دور کند دست کم توانایی بردباری در برابر آن را به ما
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ارزاین می دارد .او هیچ وقت این حرف ها را به هیچ حنوی به زبان
منی آورد چون در کل کم حرف است ،او در میان تشویق دیگران
ساکت است اما از برق چشم ها و لب های بسته اش-کساین که
می توانند لب های شان را ببندند در بنی ما انگشت مشارند -به
وضوح آشکار است .هرگاه خرب بدی به ما می رسد  -هر روزه
این اخبار بد بر سر ما آوار می شوند که گاه نیمی دروغ اند و نیمی
حقیقت -به یک باره بر می خیزد ،چون معمو ً
ال یب دل و دماغ
یک گوشه نشسته است و مانند چوپاین که از پس گلهاش سر
برافراشته تا آمدن طوفان را ببیند قد راست کرده و سر بلند می کند.
معمو ً
ال کودکان عادت دارند با آن حالت ختس و غریزیشان یک
سری حرف ها بزنند اما حرف های ژوزفنی مثل کودکان آنچنان
یب اساس نیست .ما را جنات منی دهد ،قدریت به ما منی دهد ،درست؛
جا زدن کسی به عنوان ناجی برای این مردم خیلی ساده است،
چون مدام در معرض رنج اند دیگر عادت دارند ،مضایقه منی کنند،
فورًا تصمیم می گریند ،به خویب با مرگ آشنا هستند و در حمیط
یب نظم و ناهنجاری که هر روز تنفس می کنند به نظر بزدل می آیند
و سوای تارخیچه شان آدم های سرسخیت هستند  -به عقیده ی من
و بر خالف متام قربانیاین که مورخان َع َلم می کنند خیلی راحت
می توان از پس هر حادثه ای کسی را به عنوان ناجی شان جا زد
هرچند این مردم مهیشه از عهده ی جنات خود بر آمده اند -البته
صحبت ما کلی است و کاری به پژوهش های تارخیی ندارمی -و
بیشترشان در هراس به سر می برند .با این حال ناگفته مناند که در
هنگامه ی حبران ها شنوندگان هبتری برای صدای ژوزفنی هستیم.
هتدیدهایی که بر ما منایان می شوند به کل ما را افتاده تر کرده و
بیشتر حتت سیطره ی ژوزفنی قرار می دهد .از گردمهایی خوش مان
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می آید ،به خصوص هنگامی که از مشغولیت ها و روزمرگی جدا
می شومی خوش دارمی تنگ هم بنشینیم و گویی مهیشه شتابناک
–آری شتاب ضروری است و ژوزفنی گاهی این نکته را فراموش
می کند -جرعه ای از این آرامش پیش از طوفان را می نوشیم.
هیچ چیز مانند اجرای ترانه مردم را گرد هم منی آورد و گردمهایی
برای شنیدن صدایی جیغ گونه کار به غایت عبثی است ،حال
آنکه زمان برای ما بسیار بسیار با امهیت تر از آن است که صرف
وراجی اش کنیم.
یبشک یک چننی رابطه ای ژوزفنی را خرسند منی کند .بر
خالف متام ناآرامی و تشویشی که ژوزفنی را فرا می گرید ،چون
هیچ گاه جایگاه او به خویب تعریف نشده است ،هنوز هم خیلی
چیزها را منی بیند؛ او از خودپسندی کور شده است .خود مردم
خیلی راحت و آسان باعث می شوند که به مهه از باال نگاه کند
چون مهیشه فوج فوج چاپلوسی اش را می کنند ،پس به راسیت
به عموم خدمت می کند؛ با وجود این به عنوان کسی که برای
گروهی از مردم در گوشه ای ایستاده و اجرای زنده می کند مهنی
هم کم چیزی نیست و قطع به یقنی منی توان ما را به عنوان قربانیان
آوازش برمشرد.
مهچننی احتیاجی هم ندارد ،چون هنر او یب ارج وقرب
منی ماند .هرچند ذهن مان به کل درگری چیزهای دیگر است و تنها
حمض خاطر آواز او نیست که مهه خشک مان می زند و خیلی از
شنونده ها اص ً
ال به او نگاه هم منی کنند و تنها سر بر شانه ی فرد
کناردسیت شان می هنند ،به طوری که سعی و تالش ژوزفنی بیهوده
به نظر می رسد ،با این حال یک چیزی هست که منی شود نادیده
گرفت و به طور مقاومت ناپذیری راهش را از جیغ های ژوزفنی
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به سوی ما می گشاید .آواز زیری که درست در حلظه ی نیاز به
سکوت اوج گرفته و مانند پیامی که گویی از میان مههمهی این
دنیای متخاصم از مست مردم به هر فردی که در آنجا حاضر
است گسیل می شود .ژوزفنی نهتنها با صدا و اجرایش در جهد و
تالش است بلکه سینه سپر کرده و به ما مفهومی را میرساند که با
فکر کردن به آن حالمان خوش می شود .اگر در بنی ما خوانندهی
متبحری یافت شود باز هم اینگونه در برابرش شکیبا خنواهیم
بود و به اتفاق از یبمفهومی اجرایش رویگردان خواهیم شد .تنها
راه درک گوشدادن ما به آواز ژوزفنی مهنی نکته است که ثابت
میکند او خواننده نیست .خود او نیز این حقیقت را دریافته و اال
هیچ وقت پافشاری منیکرد که ما به صدایش گوش دهیم و به
هر روی او به خواندن و جیغ زدن موضوعی که بدان واقف شده
ادامه میدهد.
باید چیزهای دیگری در کار باشد که موجب تسالی خاطرش
شود ،ما واقعًا به آوازش گوش میدهیم ،شاید به مهان اندازه که
کسی به صدای خوانندهای حرفه ای گوش می دهد؛ او متوجه تأثری
خود شده و می داند که آواز خوانندهای حرفهای در ما یبتاثری
است و صدایش باوجود متامی ضعفهایش در ما تأثریگذار است.
باعث و باین اصلی این مسئله ،بدون شک شیوهی زندگی ماست.
در میان مردم ما چیزی به اسم سن جواین وجود ندارد و
شاید به زمحت کودکی هم وجود داشته باشد .معمو ً
ال اقتضاء این
است که به کودکان آزادی اعطا شود ،حتت محایت باشند ،قواننی
مربوط به آن ها کمی با مماشات باشد ،کمی کارهای یب معین بکنند،
بازی کنند؛ که این حق باید حمترم مشرده شده و برای اجنامش
تشویق شان کرد ،چننی نیازهایی حق کودکان است و مهگان بر
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آن صحه می گذارند و چیزی مسلم تر از این وجود ندارد ،اما
در زندگی روزمره واقعیت چیز دیگری است و از این بذل و
خبشش ها خربی نیست و اگر کسی هم خبواهد در پی آن ها باشد
باز هم مهان آداب و رسوم سنیت برابرش قد علم می کنند .از قضا
زندگی ما به گونه ای است که کودک به حمض پا گرفنت و تشخیص
الف از ب باید مانند بزرگساالن روی پای خودش بایستد .مناطق
حمرومی که باید با ناامیدی در آن ها زیست از صدقه سر مشکالت
اقتصادی ،بسیار گسترده شده اند و دمشنان ما یب مشار؛ خطرات
یب حساب در هر روزین پنهان اند و چشم انتظار ما؛ منی توانیم در
جنگ بقا برای کودکان مان سرپناه باشیم و اگر قصد محایت شان
را داشته باشیم آن ها را زودهنگام به سینه ی گورستان خواهیم
فرستاد .این مالحظات ناامید کننده مهدیگر را تقویت می کنند و
تنها روزنه ی امید مهنی حاصل خیزی نژاد ماست .هر نسل که
متشکل از تعداد یبمشاری از مردمان است بر پاشنه ی نسلی دیگر
می چرخد و کودکان مهلیت برای کودکی ندارند .بقیه ی نژادها شاید
کودکان شان را به دقت پرورش دهند ،شاید برای آن ها مدرسه به
پا کنند و روز به روز از این مدارس بچه ها را به بریون گسیل
کنند ،اما آینده برای آن ها نیز به مهنی گونه است و روزی از
پس روزی دیگر و برای مدت های مدید کودکان مهنی طور زاده
خواهند شد .ما مدرسه ای ندارمی ،اما در کوتاه ترین درنگ ها نیز
مهنی طور فوج فوج کودک یب مشار است که سرخوشانه با لکنت
یا صدای جیغمانند -چون هنوز منی توانند درست آواز خبوانند-
از نسل ما زاده می شود و سخیت هایی که مردم باید برتابند آن
قدر فراوان است که با کج سلیقگی اولویت را به دیگر مشکالت
می دهند تا به فرزندان شان؛ به طوری که به ندرت متوجه این بچه ها
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می شوند! هر چند شرایط در جاهای دیگر شاید متفاوت باشد اما
در آن مدرسه ها هم روال مهنی است؛ مهیشه کودک تازه ای از
پس کودکی دیگر ،یب وقفه و یب هیچ پایاین .به ندرت کودک نوپایی
دیده می شود که هنوز کودکی را پشت سر نگذاشته ،به دنبالش
گلهگله چهره های جدید کودکانه خوشحال و خندان ردیف نشوند
و جریان چنان سریع و متراکم است که دیگر هیچ کدام شان قابل
تشخیص نیستند .هر قدر هم این جریان خوشایند باشد و دیگران
بابتش حسودی مان را بکنند اما به راسیت منی توانیم کودکی را
به کودکان مان اعطا کنیم و این نیز عواقیب در پی دارد .در میان
مردم نوعی کودکی ریشه کن نشدین و نامنتظره شایع می شود که
ِ
معصومیت مشترک
حقیقی
حس
در تضاد کامل با منافع ماست؛ ِ
ِ
ما باعث شده اغلب با هنایت ناداین رفتار کنیم ،محاقیت که فقط از
کودکان سر می زند :یب منطق ،یب مثر ،با اغراق و یب بند و بار و مهه
ِ
تفرحیات یب امهیت است .در حایل که لذت ما به
به خاطر برخی
اندازه ی کودکان از صمیم قلب نیست اما یب شک ته هر محاقیت
چننی حقیقیت پنهان است .ژوزفنی از مهان خنست به دلیل کودکی
مردم از آن ها منتفع شده است.
مشکل مردم ما تنها کودکی شان نیست ،آن ها مهچننی از
درون پریند .کودکی و بزرگسایل مثل دیگر جاها برای ما پدیدار
منی شود .ما جواین ندارمی و به یک باره بزرگ می شومی و برای
مدت های طوالین در مهنی دوره ی بزرگسایل به سر می برمی؛
گونه ای نگراین و ناامیدی خاص در بزرگسایل بلندمدت مان
ریشه دوانده که تاثریی ژرف بر طبیعت مردمان مان بر جای
می هند و در کل مهه شان در امیدواری سرسخت و قوی هستند.
یب هبرگی مان از موهبت های موسیقایی با مهنی موضوع مرتبط
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است؛ ما برای موسیقی زیادی پری هستیم ،هیجان و خلسه ی
موسیقی برازنده ی وقار ما نیست و با نگراین آن را پس می زنیم؛
ما خود را با جیغ خرسند می کنیم؛ کمی این جا کمی آن جا ،مهنی
برای مان بس است .که می داند شاید استعدادهای موسیقی هم در
میان مان یافت شوند ،اما در صورت وجود ،خلقیات مردم ما پیش
از شکوفا شدن در نطفه خفه شان می کند .از طریف دیگر ژوزفنی
تا دلش خبواهد می تواند جیغ جیغ کند یا خبواند یا هرچه که دلش
می خواهد کارش را بنامد ،کارش مزاحم ما نیست ،برازنده ی
ماست ،و به خویب با آن کنار می آییم؛ هر نوع غنای موسیقایی که
در آن هنفته باشد به کمترین میزان ممکن تزنل یافته؛ اما یب آنکه
خبواهیم یا کوچک ترین اصراری داشته باشیم شکی نیست سنت
موسیقی حفظ شده است.
اما ملت ما با آن خلق و خوی شان هنوز چیزهای بیشتری
از ژوزفنی نصیب شان می شود .در کنسرت هایش ،به ویژه اگر
پای استرس هم در میان باشد ،تنها جوان ترها هستند که جمذوب
آوازش می شوند ،وقیت لب هایش را مجع کرده و هوا را ازمیان
دندان های جلویی زیبایش بریون می دهد و خود از صدایی که
از دهانش خارج کرده نیمه جان و در شگفیت حمض است تنها
جوان ها هستند که واله و شیدا به او خریه می شوند ،و هنگامی
که این طور نیمه جان می شود صدایش را تا درجه ای باورنکردین
به اوج می رساند ،در حایل که توده ی واقعی مردم به وضوح
در خود غرق شده اند و حواس شان نیست .خالصه این جا مردم
در میان وقفه هایی که در درگریی های شان پیش بیاید رؤیا
می بافند ،به صوریت که گویی اعضای حرکیت شان را از دست
داده اند ،گویی شخص به ستوه آمده حلظه ای می تواند در بستر گرم
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و بزرگ جامعه به آرامش رسیده و با آسودگی مل بدهد .جیغ های
ژوزفنی نت به نت در این رؤیاها فرو می چکند ،خودش می گوید
مانند مروارید؛ به زعم ما بریده بریده؛ اما در هر صورت یافنت
حلظه ای که منتظرش هستیم این جا بسیار به جا رخ می دهد ،چون
موسیقی به ندرت چننی اثری دارد و هیچ جای دیگری این گونه
نیست .خبشی از کودکی کوتاه و ناچیزمان در آن است ،خبشی
از خوشی های بربادرفته که دیگر بازیافتین نیستند ،اما خبشی از
زندگی فعال روزمره مان و شوخ و شنگی های اندک مان -هر چند
قابل توضیح نیست اما گاهی رخ می دهند و کام ً
ال از بنی نرفته اند-
هم چاشین آن است .در حقیقت این ها با آواهایی کامل بیان
منی شوند ،بلکه به نرمی ،جنوا کنان ،حمرمانه و گاهی کمی با صدای
گرفته بیان می شوند .البته که این نوعی جیغ زدن است .چرا که
نه؟ جیغ زدن روش سخن گفنت یومیه ی ملت ماست ،ممکن است
کسی یب آن که خودش بفهمد سراسر عمرش را جیغ می زده و فقط
برای حلظه های کوتاهی آرام بوده است ،اما در برابر ژوزفنی از
دادوقال و غل وزجنری زندگی روزمره خربی نیست .ما قطعًا بدون
این اجراها قادر به ادامه ی راه نیستیم.
اما با ادعای ژوزفنی  -صدایش به ما جان تازه می دهد
تا طی طریق کنیم -فرسنگ ها فاصله وجود دارد .اگر برای
چاپلوس هایش این طور نباشد دست کم مردم عادی این طور فکر
می کنند .آن ها با گستاخی و یب شرمانه می گویند «چه توضیح
دیگری باید برایش باشد؟ چننی خماطبان یبمشاری را چگونه
توجیه می کنید ،به ویژه هنگامی که خطر از هر وقیت نزدیک تر
است و اغلب برای اقدامات پیشگریانه ،احتیاطی و به موقع حیت
موانعی نیز وجود دارد ».با وجود درسیت مجله ی آخر ،ویل به سخیت
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