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کهه مها  هه  هدر      کند. این ت که حجِم یک داستان را توجیه میاحنصاِر دانسنت اس

کنهد کهه یهک داسهتان بایهد       دانیم، مشخص می های توی داستان می ی آدم درباره
امها ایهن ح هم     سهایینج  "رمان" باشد یا داستان بلند یا داستان کوتاه. در مهورد   

نهد   های یک رمان های سایینج ، فصل کند. اغلِب داستان کوتاه پیدا منی ندان حمل 
 با ایهن حهاا اسهتِ ِا داسهتان     اند؛ و جدا و در فواصِل خمتلف نوشته شدهکه جدا

مهین  1ی "این ساندویچ مایونز ندارد" های جمموعه کوتاه را دارند. خیلی از داستان
( و طغیهان علیهه خیابهان    1491ارند. دو داستان  اوا، من دیوانهه ام  خاصیت را د
های خمتلهف اسهت. سهه تها      ، ش ِح حاِا یک آدم واحد در دوره(1491مدیسون 

(، سهه بازی در 1491داسههتان  بیههدِی جمموعههه، آخهه ین روز آخهه ین م خصههی 
  ( باز مهین طور. ضمِن این که،  سه داسهتان  اخیه  1491( و غ یبه 1491ف انسه 
( و 1491ههایی دارد. به ادران  واریهونی     ن دو تا داستان  اویی باز یهک ربه   به آ

( ههم ربه     1491یونز نهدارد  چ مها طور. این ساندوی ( هم مهین1491ملودی بلو 
تان  سههوم دارد. تنههخا دختهه ی کههه   رنگههی بهها دو داسههتان  اویههی و داسهه   کههم
 وه ندارند که باز ( جفتی توی گ1499بان  احساساتی  ( و گ وه1491شناختم  می

شود گفت  گی ند، می ش ش ل می ها در حین ای که داستان ی ته مِت جنگی به واسطه
اند. ف اموش ن نیم که این جمموعه اساسًا گزینِش مت جم  ی مهین جمموعه که وصله
گهِی   ش را داده باشد، اما مهین پیوسته ابی نبوده که سایینج  ت تیِب  اپاست و کت
ی شگ ف است که باید جهزو سهبک  کهارِی     ش، یک ن ته 91ا ت 91های  داستان

 سایینج  گ فت. 

ردپهای  شوند. خمصوصهًا   گو تی یف می گین و خاط ه ها با یک مِت غم ی داستان مهه
ها پیهدا   های داستان ت  آدم توان در "س نوشت" بیش عمیِق جنگ جخانی دوم را می

هم به مهین های ناخاِص داستان  خیلی از آدمنویسِی خاص"  ک د؛ و اصً  "عا بت
و تهها داسههتان اوا باهاشههان آشههنا  گهه دده هلههدن کایفیلههد کههه تههوِی د   ب مههی
ن جنهگ،  یی مهه  بهه واسهطه   ،(هم هسهت  شخصتی که توی ناتور دشت شویم می

ه اث  بیدی اسهت،  در س -بیب-شود. ب ادرش که دوست  راوِی دوم مفِوداالث  می
تِ  شهوه داِر  شود. کشته شدن  وینسنت، بیب را به دوست دخ توی جنگ کشته می
گیه د. تهوی داسهتان     د و داسهتان  پنجم غ یبهه(، شه ل مهی    کن وینسنت وصل می
یهن، ویهن"   ش را "و اسهم اوا   ه ار داشهته  نویسهنده،   شناختم" که "دخت ی که می

ش  دومی که س اِغ دوست  دخت  دوسهت  بینیم که ب ای باِر بگذارد، ما م دی را می
بهه خهاطِ  جنهگ    رود،  ش می جوانی که دخت  است، اما دوست دخت ش نیست!(

تهوان جهزو    ی جنگی ندارد، امها مهی   ها. این جمموعه صحنه است. و دیگ  داستان
ههای   ههای سهاا   رسد که جت به گ فت.  به نظ  می 1گی در جنگ"ش ادبیات  "زنده

های جنگ جخهانِی دوم. مت جنهگ، هه      های آم ی ایی جنگ  سایینج  باشد. ساا
میلهوم   نیست، و ه   ند ابهدا ت لیهف  خهود  جنهگ را      ند مِت شدیدی توی اث 
جنگ  کدام درمورد  ها هیچ های داستان کمک ک ده. داستان ن  ده، اما به تفسیِ  آدم

هایی را تی یف ک ده که وجودشان عمیِهًا وابسهته بهه     جخانِی دوم نیستند، اما آدم
ت لیهف    جنگ است. مثِل شخصیت  "ب ک" در داسهتان  "گه وه بهان  احساسهاتی".    

هها و   گهی و جنهگ، آدم   ش، انگار که نسبت  زنده های   و جنگ در داستانسایینج
کهه  -ایینج  ههم  های سه  ت ین داستان ی جنگ؛ حتی جنگی جنگ است، نه فلسفه

ای خاص از جنگ  ، روایت  حاشیه-گی د ی او در جنگ مایه می مستِیمًا از جت به
عملیات یا  بل از آن را  بید از یک است. داستان  "س بازی در ف انسه"، دارد شِب

 دهد، زمانی که س باز دنباِا گودایی ب ای خوابیدن است. داستان  "به ازمه، نشان می
توی این جمموعه نیست(،  بهل و بیهد از فاجیهه ای را     با عشق و ن بت" که ایبته

س باز در آن دست خوِش تغیی  می شود، خود  فاجیه شخصیت  نشان می دهد که
ن منی دهد. انگار سؤاِا سایینج  این است که "حاال او بایهد بها ایهن اتفهاِ      را نشا

ای را   بهل و بیهد از فاجیهه   توی این جمموعه نیسهت(،   با عشق و ن بت" که ایبته
خهود   ویهی  شهود،   خوِش تغیی  مهی  آن دست س باز دردهد که شخصیت  نشان می

انگار سؤاِا سایینج  این است که "حهاال او بایهد بها ایهن     دهد.  ن منیفاجیه را نشا
افتاده" اسهت. اتفها ی کهه    اتفاِ  افتاده  ه کند؟". جنگ ب ای سایینج  یک "اتفاِ  

ی س بازها کاری  های کو  ی مثل او و بِیه شود ک د. الا ل آدم ش منی هیچ کاری
زبهان   ، بها عشهق و نفه ت"، از    توانند ب نند. توی داسهتان  "بهه ازمهه    ش منی ب ای

اصهلِی   وار است، اما نگه شِ  شود که کمی دیوانه شخصیت اصلی یک مجله ادا می
کهه از کشهنِت    ای س جوخهدهد. این مجله در جواِب  سلینج  به جنگ را نشان می

 شوده  توی جنگ احساس بدی دارد گفته می یک گ به
 ک دی. تو اون  نداده بودی، فِ  اجنام وظیفه می از دستت رو  "تو عِل

 گ به رو مث ه  کس دیگه تو اون ش ای ، م دونه از پا درآوردی."      
ههای اصهلی ایهن     مهاعی اگه  اهواهیم حسهاب کنهیم، آدم     از حلاظ  روانی و اجت

نج ، پذی " باشند، که در نگاه  سایی توانند "وفق ند که خیلی کم می ها، کسانی داستان
ههایی کهه    د. جهوان احساسهاتِی نسهِل او دار   ههوش" ویهی   های "کهم  اشاره به آدم

رههایی اویهین جنهگ     هم یهک جو  شان با هم "جنگ" است. آن ت ین رب  مشخص
ههای تهوی    ها(؛ وجه اشت اک این نسل، آدم ها علیه  غی آم ی ایی متحد  آم ی ایی

دختِ   " به دوستبیب"جوری  نها مهین است. ای داستان، و م دم آم ی ا در آن ساا
شود. وینسنت به متی، خواهِ  بیب، و خواهِ  بیب بهه خهواه     وینسنت م بوط می

ت دختِ  سهابِق هلهدن،   وینسنت فیبی. ف انسیس، دوست دختِ  سابق بیب به دوس
ی جنگ، به س بازهای توی کامیون  داسهتان    ی س بازهای کشته شده هلدن به مهه

بهان    ی داسهتان  "گه وه   ارد" و راوی و روایهت شهونده  "این سهاندویچ مهایونز نهد   
 شود.  شناختم" م بوط می به "ییه"ی داستان  "دخت ی که می احساساتی" و حتی
شخص نباشد؛ شهاید بهه   بینید، شاید خیلی م طور که می ها، مهین حد رب   این آدم
ه خواههد ایهن د   و آشناهای دور باشد که سلینج  میهای مشابه،  زور جنگ، اسم

جورههایی  ها یهک   دامن  یست، این آدم روایت کند، اما به بستِی که منی داستان را
ازی کهه تهوی داسهتان     هاشان. مهثً  آن سه ب   ت ین رب  به هم رب  دارند. حتی بی

ه است، این یک جورهایی ی مصادره شد بان  آن خانه شناختم" نگه "دخت ی که می
ههای   ی آدم داستان  اوا رب  دارد. مههه  ش دهم به پی میلِم وامن توضیحت که من منی
 ها به اعجاِز عجیِب سلینج  به هم رب  دارند.  این داستان
کهِ  تهاریخی و منهته بهه نهوعی      ها ذک  داسهتان، یهک ذ   ی این داستان توی عمده
ان  حاا اکث ًا ها و هم در زم شان هم در این خاط ه گویی است. منطِق کنشی خاط ه

اری است. انگار گزینشی ب ای "عمل"شان ندارند. ه   ند اختی منطبق ب  نوعی بی
امها ریشهه در نهوعی     -شخصیت درگ وی ش ای  و-منطبق ب  نوعی منطق است

 دارد.  نیز گی دیوانه
و "رفیق" ب ای جنگیهدن ندارنهد.   اکث  س بازهای داستان دییل حم می جز "خانه" 

یا غلطهِی ایهن   رود به جنگ. در مورد  راستی  وند جنگ،  ون کشورشان میر می
و غلطِی "س باز" ح ف بهه   شود. اما مدام در مورد  راستی جنگ هیچ پ سشی منی

 خ مهان بهودن" ندارنهد، امها     ها مسهاجتی بهه "   کدام از شخصیت آید. هیچ میان می
اص ار " خ مان"ند. مثِل این است کهه حتهی بهه     ش خیلی راحت و بی های  خ مان

ه ب گ دنهد  خواههد که   شان می کنند. اکث  دا رست" و " خ مان بودن" ف   هم منی"د
واهد ب گ دند بهه گذشهته.   خ شان می دا ًانه، اکث گ دند خا خانه. و و تی هم ب  می

د، اما در مورد  ایهن "گذشهته"   حس ت  یزی را خنورن کنند ها سیی می این تِ  بیش
ته    نف نه است. بهیش س  م خیاا نشدن هم که یک خیاا باشند. این بی توانند بی منی

از این که کنشی عاشِانه و عمدی به ب گ داندن  یزها به گذشته باشد، منودش در 
هها   و عاشهِانه از گذشهته اسهت. ایهن آدم    ذکِ  خیِ  گذشته و تصورهای ت  اری 

 اند و متو ف شده در یک زمان  ذهنی. ف   ب ادرشان، عشق شان، ش ست خورده
ده گی ک دن دارند. از آینده مادرشان و رفیق شان، تنخا  یزهایی است که ب ای زن

مِابل گذشته نیز عاجزند. آدم هایی که انگار روی پِل تیلق زنده می ت سند و در 



 

گی کردن دارند. از آیندده   دهشان، تنها چیزهایی است که برای زن مادرشان و رفیق
هدایی کده انردار روی  دلل ت  دق       در مقابل گذشته نیز عاجزندد. آد   ترسند و می

 که جرأت  یش یا امکاناِت  س رفنت را داشته باشند. کنند، بدون این گی می زنده
اند و در عین حال شدناتتی   چیز، یا چیزهایی را از دست داده ها یک اکثر این آد  

آرزویدی هتدتند.    هدای بدی   ست در آینده خبواهند ندارند. آد ممکن ااز چیزی که 
د چه آرزویدی  شان بای دانند برای از بین رفنت غصه منیهاشان سرجاست، اما  غصه

شناتتم"،  ه. راویل داستاِن "دتتری که میاند به مهان گذشت کنند.  س فقط چتبیده
ی  تأهل هیچ ربطدی بده لیده   نراری کند، چون این "لیه"ی م تواهد با "لیه" نامه منی

تدر از "لیده"ای کده     ی "گذشته" و "لیه"ی تصدور  را بدیش   "گذشته" ندارد. او لیه
ای  ، به جای این که برود سراغل حم ده تواهد. حتی ب د از مرِگ "لیه" هم هتت می

کده تدوی آن بدا هدم     ای  رود سدراغل حم ده   گی کدرد و مدرد، مدی    زندهکه توی آن 
تواهدد بدا دوسدت     "م ودی ب دو" مندی   . رادفورد توی داستاِناند "گذشته"ای داشته

شدود.  اتفدایی دیدده، روبده رو     ا  که ب د از  انزده سال بده ودور   دوران کودکی
سد. او را دمشنل " ردیل گذشدته"   تر این است که از این " ریل حال" می  هم  دلیل
ا  امتندا    گیرد، امدا رادفدورد از ادامده    مشرد و هر چند این مالیات شکل می می
کندد کده    آترین روزل آترین مرتصی" آرزو می"بیب" توی داستاِن " کند. حتی می

ممکن است "متی دا"ی کا  هیچ ویت تواهر "متی" بزرگ نشود. او از کتی که 
 ترسد.   بزرگ باشد می

کده بدرود    ینگردد، به جای ا یبه"، مهین بیب ویتی از جنگ برمیتوی داستاِن "غر
  که توی جندگ   دتترل دوسترود سراغ دوست  سراغ دوست دتتر تود ، می

ریشده   -ا  دوست کشته شده-دوست دتتر وینتنت کشته شده، به تاور این که
ی آیندده. بیدب از    دوست دتتر تود  چیزی اسدت دربداره   در گذشته دارد، اما

آینده بداور کندد. بیدب     تواند تود  را در فهمد و منی ترسد، آینده را منی آینده می
، اما تصوری از توِد حاضر  که در جنگ مبتال بده  شناسد ا  را می توِد گذشته

آلرژی شده ندارد. ما هر حلظه در داستاِن "سربازی در فرانته" انتظدار داریدم کده    
 ان بداز اابدت  ه جایل تود و با  اید سرباز مبیرد. و با  ایاِن داستان هم این فرض ب

ته اسدت، هدیچ   است. اما در داستاِن ب دی که در مورِد مهان سربازل از جنگ برگش
انتظاری برای چیزی که ممکن است برای این آد  اتفاق بیفتد ندداریم  ی ندی ایدن    

)هر چندد  ال، به منل خماوب هم منتقدل شدده  درگذشته ماندن و انتظارل متا  شدِن ح
 اند(. مهین.          ته هم وای ًا چیزل چندانی نداشتهها در گذش این
  

----------------------- 
زد،     ک می ان، در حالی که به سیراری در دستم ربان چاق یک ساتت. "د1

بدرد.   بین تیابان  ارگ و مدیتدون راه مدی  یک سگ مو وزوزی را کنار جدول، 
روز در ایدن  بیب فکر کرد که در متا  وول جنِگ باجل، آن مرد ایدن سدگ را هدر    

ی بدا ایدن حدال    توانتت بداور کندد ولد    توانتت باور کند. می تیابان راه برده. منی
 89ی  کن بود."  داستان "غریبه"  ففههغیرمم
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