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 يتاراشا و .دراد شدوخ نامز هعماج و تايبدا لك هب هاتوك يتاراشا ، رلدنچ دنومير ،لصفم اتبسن هلاقم نيا رد
 و روهشم ييانج و يسيلپ رثا دنچ .اكيرمآ مه دعب و ناتسلگنا رد ييجناو ي اهآگارك ايه تانساد تنس هب دنلب
 ناتساد ناهج دروم رد شدوخ ياه هاگديد دعب و دريگيم هرخس هب و دنكيم دقن ار شدوخ راگزور شورفرپ
 ار يسيلگنا لصا ديناوتيم ييوجتسج نيرتمك اب هتبلا و ،تسا تخس شرثن يمك هلاقم .دهد يم حرش ار رآون
 دوجوم يسراف هب ،هن اي هدش همجرت نيا زا شيپ هك متسين ربخ اب .تسا يفورعم هلاقم رايسب رايسب نوچ ديبايب
 راهب همانزور رد البق شخب شخب و هدش هصالخ تروص هب همجرت نيمه هك مناد يم ار نيا اما ،هن اي تسا

 ار رخآ شخب طقف و ديرذگب شلوا هحفص هد زا ديناوخب ار هلاقم لك ديدركن هلصوح رگا  .تسا هدش پاچ
 ناتوسكشيپ زا تمه ليشاد ارچ ديوگيم و دهديم حرش ار شدوخ ياه هاگديد رلدنچ دنومير هك ديناوخب
 و ،نكهرخسم تلاح ،يخوش زا رپر نثز ا و تسا رتكيدزن رلدنچ رظن هب مه نم رظن اعبط .تسا رتهب يسيلگنا
 اهدعب و ،دش رشتنم كيتنالتآ همانهام رد 1944 راب نيلوا هلاقم نيا .مرب يم تذل شيالاب زا يلو هنانتورف عضوم
 دنومير هتشون ،تيانج هداس رنه مه نيا و امش نيا .رلدنچ هاتوك ناتساد تشه رب يا هميمض ناونع هب 1950 رد
  .نوينيسح يفطصم همجرت اب رلدنچ
 

  
  
 

      هنر سادة جنايت

  ريموند چندلري نوشته

  مصطفي حسينيون : مترجم

  
  

fiction( ادبيات داستاني 
1
رمانهاي قديمي و از مد . گرا بودن را دوست داشتهواقعدر تمام فرمهايش هميشه )  

بيني هستند در چشمِ اولين خوانندگانشان پيشقابل ز به نظرِ ما خيلي تصنعي و به طرزِ مضحكيافتاده كه امرو

                                                           
1
 در اين مقاله،ترجمة دقيقِ آن نيست ولي به حتم ادبيات داستاني  . خيل، حكايت، نثر ادبيم ممانند كال. ديگري نيز داردهاي اين اصطالح در فارسي معادل 

  . بريمبه كار مي fictionنويسي است اين عبارت را در مقابلِ چون بحث بر سرِ داستان و داستان
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به معناي گرا واقع ) Smollett(و اسمولت) Fielding(هايي مثل فيلدينگ مثال نويسنده. اين طور نبودنداصال 
    حتي  .جلوترند از پليس چند قدمگاهي حتي هيچ محدوديتي ندارند و شخصيتهايشان ، چون ندمدرن آن

اسيرِ اشرافيت و اصالت روستايي  شخصيتهايشهر چند  هم  Jane Austen )( آستين هاي جيننگاريوقايع
اين روزها  كه است درونيو دوروييِ اجتماعي همان اين . رسندانشناختي واقعي به نظر مياز نظر روباز هستند، 

ة معرفي حفصبه اگر كمي هم دزِ ادا و اطوار روشنفكريِ اين درورويي را زياد كنيد . زياد در اطراف ما هست
به هر . رسيدهاي كوچك ميهاي ادبي كلوپدر حلقهبه جوِ پرهياهوي از دماغِ فيل افتادگان  تان وكتاب روزنامه

كه پشت را حصوالتي يعني م .سازندها را ميها هستند كه پرفروشحال همين صفحات معرفيِ كتاب و كلوپ
 .كنندحمايت مياين محصوالت از صد البته محافل منتقدين هم  گرايانه پنهان است وك هوسِ نخبهي توليدشان
گروههاي فشار ديگري هم بايد از دل و جان هوايِ اين . شانحاضروآماده هايمهرِتاييدا آموزش ديده ب منتقدين

. خورندوكارشان كتاب است و از اين راه نان ميشده را داشته باشند، يعني كساني كه كسبمحصوالت سفارش
كنند، اما فقط يكي دو قسطتان را دير پدري فرهنگ را مي تاقند كه شما فكر كنيد آنهاخيلي هم مشآقايان قا اتفا

  !آليست تشريف دارندچقدر ايدهآنها فهميد كه بپردازيد، آنوقت خودتان خوب مي
. شود، آنهم كااليي سفارشي و تجويزيمي ييكاالچنين داستان پليسي به هزار و يك دليل، به ندرت تبديل به 

سعادت و تعالي اخالقي در سيستمِ اساسي پس دربارة فقدان يك عنصرِ . اين داستان هميشه دربارة جنايت است
جنايت كه محروميت و سرخوردگي يك فرد و در نتيجه محروميت و سرخوردگي يك قوم و نژاد است . است
بيشتر از اينها پيشينه دارد كه بخواهد خبرِ جنايت هرچند لت دارد شناختي زيادي دالبر مفاهيم جامعه قطعا

شك در يك حالت روحي بي) كه به ندرت هست( گرا هم باشداصوال اگر رمانِ رمزورازي واقع. جديدي باشد
توانست رغبتي به خواندن يا نوشتن در مياگر اين طور نبود كه فقط يك رواني . شودخاص و متفاوت خلق مي

باري هميشه بايد سرش به كارِ خودش باشد، مسائلِ ضمنا رمان جنايي به طرزِ كسالت. اين ژانر داشته باشد
چيزِ بيشتري براي بحث باقي . خودش را حل كند و فقط و فقط به سوالهاي خودش پاسخ بدهد و ديگر هيچ

حرفهايي داشته باشد هرچند داستاني  تواند در عالمِ ادبياتالبته اگر خيلي خوب نوشته شده باشد ميگذارد نمي
كم كاري نيست قضاوت كردن . كنندسازند خفه ميميليوني را ميكساني كه فروشهاي نيمآن حرفها را هم 

هاي اند، حتي براي خود نويسندههايي كه پيش فروش شدهدربارة يك نوشته بدون در نظرگرفتنِ تعداد نسخه
  . ايحرفه
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برديم چون فرمولِ انگليسي هنوز جريانِ حاكم بهتر بود از اول اين نام را به كارمي شايد( داستان كارآگاهي 
اين كه بايد چنين مرحلة دشواري را از . بايد محملِ خود را بيابد، آنهم با يك عرقريزانِ سخت وطوالني) است 

اما داليلِ اين . ودندان حفظ كند يك حقيقت استربگذراند و بعد از آن نيز خود را با سرسختي و چنگس
بعالوه، من در هيچ بخشي از . تر از ذهنِ من استهاي با حوصلهطلبد كه كارِ ذهنحقيقت مطالعة جدي مي

هيچ فرمِ حياتي و . خواهم ثابت كنم كه داستان كارآگاهي يك فُرم حياتي و الينفك از هنر استنظراتم نمي
بخشي هرچند كوچك ولي . بخشي از آنفقط ، البته فقط خود هنر است كه وجود دارد. مهمي در كار نيست

رشد جمعيت، به هيچ وجه حجم كار هنري را افزايش نداده، صرفا نوعي صنعت بوجود آورده  كه . بسيار عزيز
  . كندبندي ميكاالهاي جايگزين هنر را توليد و بسته

بينيم كه نسبت ارِ دشواري است ميپس از آنجا كه خوب نوشتنِ رمان كارآگاهي حتي در فرمِ كامال ژنريك آن ك
. قبول در اين نوعِ داستاني بسيار نادر استهاي قابلهاي خوبِ كمتري دارد، يعني نمونهنمونهديگر به رمانهاي 

شوند، خيلي از آن آثاري كه تولدشان از اول اشتباه بود حاال باال ماندگارتر ميدو از كتابهاي سطحكارهاي درجه
اند، و البته به همان اندازه هم هاي عمومي جاودانههاي پاركاين آثار به اندازة مجسمه. كنندمرگ را جواب مي

  . باركسالت
وقتي آثارِ مهم ادبيات . چيزي كه مردم از آن گريزانند اين است كه مجبور باشند خودشان تشخيص بدهند

هاي سالِ پرفروش« ا برچسبي مثل شان هست بهاي مخصوصي در كتابخانههاي مختلف درقفسهداستاني دوره
حوصله از كنارِ اين هاي عبوري بيچرا ديگر مردم دنبالِ خوب و بد بروند؟ مشتري يا چيزي مثلِ اين،» هگذشت
اما . شونداندازند، بعد با عجله دور ميشوند و نگاهي سرسري هم به قفسه ميخم مي. شوندها رد ميقفسه

هاي رمزورازي برسانند و زنند تا خودشان را به قسمت كتابند به هم تنه ميتر پيرزنها دارچندقدم آن طرف
 Triple(» هاي گلِ اطلسيگانه، پروندة قتلسه« كارهايي مثل .دار را از هم بقاپندورسمچندتايي كار اسم

Petunia Murder Case ( رودبازرس پينكوبوت براي نجات مي« يا «)Inspector Pinchbottle to 

the Rescue ( پوشدهاي زرد ميجورابمرگ كش« كتابِ وقتي «)Death Wears Yellow Garters  (
. ها بينندچاپينيستند كه كتابهاي واقعا مهم را هم بينِ تجديدمشتاق كند، مردم  خيلي پنجاه چاپ را رد مي

براي خداحافظي  دانيمالبته مي كهها و ايستگاههاي كشور هست بنزيندر پمپِ ،صدهزار نسخه از كتابي مثلِ اين
  . هم در اين جاها نيست
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تمام اين . نويسم اصال ازاين وضع راضي نيستمصادقانه بگويم، مني كه با سختي و مكافات داستانِ كارآگاهي مي
حتي انيشتن هم اگر سالي . كنندازحد سنگين مياي كه صحبتشان شد رقابت را بيشجاودانه يِآثار درجة دو

عالوه بر اين سيصد رساله چندهزارتاي بعد . توانست كاري از پيش ببردشد نميرسالة فيزيك چاپ ميسيصد 
همه جا از دروديوار آويزان بود، تازه خوانده هم  هاي مختلف و در بهترين شرايط،ديگر هم در شكلها و اندازه

  . شدمي
باالخره بعد از ( اينويس حرفهپليسي. ندكگويد نويسندة خوب فقط با مردگان رقابت ميهمينگوي جايي مي

كند هيچ، با با مردگانِ دفن نشده كه رقابت مي) شودها حتما چندتايي خوب هم پيدا ميوحديثهمة اين حرف
هاي اين نوعِ داستان كه اصال يكي از كيفيت. ها هم در رقابت است، معيارها هم كه هميشه يكسان استزنده

شايد . هيچوقت خارج از قاعده نيست داستانِ پليسيآن را بخوانند همين است كه ميشه شود مردم هسبب مي
كنند با يك سورتمه وويغ ميكراوات قهرمان كمي با مد روز فرق كند يا به جاي اتومبيلي كه اگزوزهايش جيغ

همان با . وارسي كردن دوروبر. كند كه هميشه كرده استهمان كاري را ميسر برسد ولي وقتي كه رسيد
كتابخانه برگهاي  و كسي كه هميشه زيرِ پنجرة... اشسوختهاش و كاغذها و يادداشتهاي نيمتقويمهاي روميزي

  . گذردكند و ميدرختان را با سروصدا زيرِ پا له مي
توليد آن در كرد داد خاصي طلب ميعنويسي استاز نظر من اگر پليسي. ها ندارماي به اين بحثالبته من عالقه

ين با ا. شدهاي كوچك كه در نگاه منتقدان صفر هستند، ممكن نميكننده بوسيلة نويسندهاين تيراژهاي خيره
رمان متوسط كارآگاهي . رسدكامال منطقي به نظر ميناشر  هاي مبتذلِباالانداختنِ منتقد و بازارگرميحساب، شانه
شود در چاپ مي - يا فقط كمي باالتر از متوسط –هاي متوسط ديگر نيست ولي متوسط كارآگاهي بدتر از رمان

د بلكه در شومتوسط كارآگاهي، نه تنها چاپ مي. شوندچاپ نميهاي متوسط ديگر هيچوقت حالي كه  رمان
اي خوانندة خوشبين فقط به حتي عده. دشود، خواننده هم دارهاي محلي فروخته ميكتابخانه مقياسِ پايين به

- عكسِ يك جسد روي جلدشان است، آنها را به قيمت پشت جلد مي وجديدند ها ن كتاباياين دليلِ ساده كه 

  . خرند
جان، غير واقعي و مكانيكي چندان هم با شاهكارهاي اين هنر فاصله كه همين آثارِ متوسط و كمآنعجيب
ها روتر است بلوفها نازكتر و تر، ساخت شخصيتدارتر است، نقش ديالوگ كمرنگسكتهروايت كمي. ندارند

خوب و بد، در رمانهاي در نهايت متوسط و شاهكار در رمانِ كارآگاهي هر دو يك نوع كتابند در حالي كه اما 
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. شوندرمان خوب و بد پليسي خيلي اوقات دقيقا به يك شيوه نوشته مي. ديگر، هرگز از يك جنس نيستند
  . يل هميشه هستنددال. هم براي داليلداليلي براي اين امر هست، داليلي 

داسـتاني كـه سـيرِ    در واقع همـان  كنم مشكل اصلي اين است كه رمانِ كارآگاهي سنتي يا كالسيك يا تصور مي
كـس معيارهـاي يكسـاني    نقص شناخته شود، نزد همـه براي اين كه كامل و بيمنطق و استنتاج است، سرراست 

ـ هـاي زيركا بودن شخصيتها يا ديـالوگ مثال يك ذهنِ تفسيرگر ظاهربين اصال به زنده. ندارد نظـر در  ه يـا دقـت  ن
يك كارآگاه دانشـمند  . داندكشي ميذهن منطقي هم كه داستان را فقط يك تختة نقشه. دهدجزئيات اهميت نمي

اي بايد داشـته  آيد چه جور قيافهاآلن يادم نمي –كند مسلك هم احتماال در يك آزمايشگاه پرزرق و برق كار مي
رفته تحويل شما بدهد مسلما خودش را بـراي  شسته نوشتةخواهد يك به هر حال كسي كه مي –سفانه باشد متا

  . اندازدنشدني به دردسرنميشكستن اين تابوهاي شكسته
يـا  . كسي كه راجع به سراميك يا گلدوزي مصري اطالعات دارد بعيد است كـه از پلـيس چيـزي بدانـد    بعالوه، 

آيد و حتمـا بايـد درمجـاورت فلـزات     تين زيرِ سه هزار درجة فارنهايت به جوش نميدانيد كه پالوقتي مثال مي
وقتي انقدر از ناحية سـاحلي ريـويرا   . باشد بعيد است راجع به عشقبازي  مردان در قرن بيستم هم چيزي بدانيد

)Riviera  (توانيـد بدانيـد كـه    كنيد، پس نمـي در فرانسه اطالعات داريد كه محل داستانتان را آنجا انتخاب مي
نه تنهـا كُشـنده نيسـتند بلكـه اگـر شـخص       شود قورتشان داد، كه آنقدر كوچكند كه مي آورهاي خوابكپسول

كدام آنقدر كه كند، هيچنويسي زياد از اين قبيل اشتباهات ميهر پليسي. آور هم نيستندمقاومت كند حتي خواب
اشتباهاتي دارد كه بعضي از داستانهايش را به كلي خـراب كـرده   )  Conan Doyle(كانن دويل . دانندبايد نمي

يـك الگـو اسـت و هـزاران سـطر از      ) Sherlock Holmes(هلمـز  شـرلوك . است، اما او يك بيانگزار اسـت 
  .نشدنيديالوگهاي فراموش

 ( لـذت  در كتابش جنايـت بـراي    ) Howard Haycraft(اين الگوها، چيزي هستند كه آقاي هوارد هايكرافت
Murder for Pleasure   (واقعا مرا خوشـحال   اين نامگذاري. نامدگاهي ميآطاليي داستان كار آنها را دوره

ل  تـا  ش از جنگ جهـاني او اين عصر خيلي هم دور از دسترس نيست، چون نظرِ آقاي هايكرافت از پي. كندمي
 هاي پليسي سه چهارم داستان .اندنداده كاربرد خود را از دست الگوها شود و در ضمنرا شامل مي 1930حدود

هاي دوره طاليي به يادگار مانده اسـت، خلـق   هايي كه از غولآيند هنوز هم با فرمولكه از زير چاپ بيرون مي
  . جهان بعنوان معماهايي از منطق و استنتاجسراسرِ در ونقص، اتوكشيده، و فروش رفته عيببي. وندشمي
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ادبيات، بـه نـامِ   نگاهي بيندازيم به يكي از افتخارات  . فقط حرف است.حشت نكنيدحرفهاي تندي است، ولي و
هنرِ بازي دادن خواننده  بدون اين كه يكي از شاهكارها در ) The Red House Mystery(اسرار خانه سرخ 

 Alexander(كــه الكســاندر وولكــات )  A. A. Milne ( مــايلن.اي.اثــرِ اي. فريــب و تقلبــي دركارباشــد

Woollcott )يكي از از سه رمان برتر پليسي در تمـام دوران « آن را) حرفه نظريكي از مردان معتبر و صاحب-

چاپ شد ولـي در   1922كتاب هرچند در . شونددليل ادا نميكلماتي با اين شدت و حدت، بي. ناميده است» ها
چاپ شده باشد يا حتي همـين   1939ي در جوال -البته با چند تغيير جزئي –توانست مي. زمان استحقيقت بي
اين اتفاق در . سال زيرِ چاپ بود 16اثر، سي چاپ را پشت سر گذاشت و ظاهرا نسخه اوليه، حدود . هفته پيش

كننـده و  ما با يك اثرِ قابـل قبـول روبـروييم، سـبك، سـرگرم     . هرنوعي از رمان، فقط براي چندتايي افتاده است
  .خوشخوان

است كه به قصد فريب دادن دوستانش، خود را به جايِ برادرش )  Mark Ablett(البيت داستان دربارة مارك 
اي بـزرگ و  او مالك خانه سرخ است، يك خانه كالسيك انگليسي در حومة شهر، با دروازه. زندرابرت، جا مي

ر مـارك كـار را   اين منشي قصـد دارد اگـ  . كندِ هويت تشويقش  مياو يك منشي دارد كه به اين جعل.. يك باغ
سال است  15او . رابرت را هرگز، در اطراف خانه سرخ كسي نديده است. كاره گذاشت او را به قتل برساندنيمه

نامـه بـه مـا نشـان داده     ( شود اي صحبت ميدرباره نامه. كندچندان خوب زندگي ميكه در استراليا با شهرتي نه
احساس كرده است كه وضعيت بغرنجي پيش خواهد آمد، و   مارك.دهدكه رسيدن رابرت را خبر مي) شودنمي

خودش را به چندتايي از خـدمتكاران معرفـي   . رسدرابرت مورد نظر از راه مي باالخره يك روز بعد از ظهر اين
) ها در بـازجويي بر اساس شهادت( شود مارك دنبالِ او داخل مي. بينيماين صحنه را در تاالرِ مطالعه مي. كندمي
پليس . ندزشود و روشن است كه مارك غيبش ميد رابرت، مرده روي زمين با يك گلوله در صورتش پيدا ميبع

كنند و تفتيش و بازجويي آغاز شواهد و مدارك را بررسي مي. و مسلما اولين مظنون آنها مارك است رسدسرمي
  . شودمي

از  منشـي . كنـد  از آن عبـور كنـد   تالش مـي  ي كه در توانش استمايلن يك مانعِ جدي پيش رو دارد و تا جاي
را به جاي رابرت معرفي كرده است قصد دارد اگر مـارك پـس نشسـت او را بـه قتـل       زماني كه مارك خودش

همه دوروبرِ خانه سـرخ مـارك را از    به عالوه. گول بخورد پس جعلِ هويت بايد ادامه پيدا كند تا پليس برساند
كه بـا تراشـيدن ريشـهاي مـارك، تبـديل دسـتها بـه         اساسي الزم استكل شناسند پس يك تغيير شنزديك مي
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ايجـاد صـدايي    باهمينطور و . رسيمبه آن مي...) شهادت -نه دست مانيكور شده يك جنتملن( دستهايي زمخت
  . خراشيده و لحني خشنن

خواهند كرد و هيچكدام ها هم بدن، و هم لباسها و هم چيزهايي را كه در جيبهاست، پيدا پليس. اما كافي نيست
افتد تا بـه  اين جاست كه مايلن مثل يك موتور تغيير هويت به كار مي. از اينها نبايد از مارك نشاني داشته باشند

هـاي زيـر مثـل    حتي حواسش بـه لبـاس    كند ونقشِ خود را خوب اجرا ميما بفهماند كه مارك از همه جهات 
مثـل يـك بـازيگر ناشـي كـه      ) تغييـر داده اسـت   همه آنها را منشي برچسب( است  جوراب و شورت هم بوده

ن هم نشا فروش( اگر خواننده اين طرح را بپذيرد .  خودش را سرتاپا سياه كرده باشد تا نقشِ اتللو را بازي كند
در هـم كـه   هرچقـ  با ايـن وصـف  . بولي ارائه داده استفهمد كه كارِ قابل قمايلن مي.) پذيرفته استدهد كه مي

  . دهدباز هم كارش را بعنوان معمايي از منطق و استنتاج به خواننده پيشنهاد مي بِ داستان سبك باشدتركي
شده غلط باشـد، شـما    يحااگر وضعيت طر. مانداگر اين معما نباشد اصال چيزِ ديگري براي داستان پليسي نمي

اگـر مسـاله   . ت كردن باقي نماندهي روايبرا توانيد اثر را بپذيريد، چون داستانيحتي بعنوان كتاب سبك هم نمي
اگر منطق سست باشد، . ، ديگر مسالة محوري نيستاشد و ردپايي از حقيقت را در آن نبينيممحوري، باورپذير نب

ماند و وقتي چنين جعلِ هويتي اصوال غير ممكن اسـت در هنگـامِ روايـت شـدن بـراي      استنتاجي هم باقي نمي
نهـم نـه از نـوع    طقي آن رفع و رجوع شود، پس همه داستان يك فريب است، آهاي منخواننده، بايد همه نقص

-دانست چقدر  ايراد به كارش وارد است، اصال طرف داستان نوشـتن  نمـي  اگر مايلن مي .ظريف و ماهرانة آن

ن خواهـد از داسـتا  هاي تاليف توجه دارد و نه مخاطب عام كه فقط مـي شمار ضعفظاهرا نه او به اين بي. رفت
-هاي زندگي رانمينويسنده واقعيتالبته وقتي . كندمو درست فرض ميلذت ببرد و به همين دليل، طرح را موبه

  . شود داشتديگر از خواننده چه انتظاري مي  -اي كه مثال در اين زمينه متخصص است نويسنده –شناسد 
  : هاانگاريها و ضعف تاليفو اكنون سهل

حلِ بازرسي روي جسد را بعهده گرفته است، به هيچ وجه صالحيت قـانوني بـراي ايـن    كرونري كه تمامِ مرا. 1
كندكه پرونده ارزش يك كرونر، بيشتر در شهرهاي بزرگ، وقتي براي تشخيص هويت جسد اقدام مي. كار ندارد

ـ    ) سوزي، انفجار، مداركي دال برجنايتآتش( جنايي دارد، يا ممكن است داشته باشد ين دليلـي  مـا ايـن جـا چن
ايـن  . برت آلبت بودهگويند مرد گفته است او راشاهدان مي. كسي هم در هويت جنازه شك نكرده است. نداريم

تشـخيصِ هويـت فقـط    . معتبر اسـت  فرضشده پيشتا وقتي كه چيزي برخالف آن پيدا ن فرض است پسپيش
يعني حتي در مـرگ هـم انسـان بـر     . بعنوانِ يكي از شرايط پيش از بازرسي مطرح است، اين روند قانوني است
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 توجهي بـه ايـن حـق   يعني دايرة بازرسي او با بي. تجاوز كرده استهويت خود حقي دارد و  كرونر به اين حق 
 . اندمرتكب خشونت شده

ه مارك آلبت ناپديده شده و مظنون به قتل، در بازجويي حاضر نيست تا از خود دفاع كند، براي از آنجايي ك. 2
مثال اين كه او اصال پول داشته كه به ( تمام حركتهايش قبل و بعد از جنايت نياز به مدارك و شواهد است 

  . ه حقيقتش ثابت شودشود تا وقتي كاين به طور خودكار باعث سوء ظن مي )وسيله آن فرار كند يا نه
پس البد . شود كه مارك آلبرت در ده زادگاهش چندان خوشنام نيستهاي مستقيم متوجه ميپليس با بازپرسي.3

توانـد بـا وجـود    طرحِ داستان نمـي . ( ايمها نديدهشناخته، اما چنين شخصي را هرگز در بازجوييكسي او را مي
  ) چنين شخصي كنار بيايد

كنند كه اما آنها هيچ تالشي نمي. تاثير نيستكه عنصر تهديد در اين بازگشت فرضي رابرت بي داندپليس مي. 4
رابرت را در استراليا چِك كنند، يا بفهمند آنجا چه جور شخصيتي داشته است، يا چه جور همكاراني،  يـا ايـن   

اگـر ايـن تحقيقـات را كـرده     ( ؟ كه اصال او واقعا به انگلستان برگشته است يانه، اگر برگشته است با چه كسـي 
  ) فهميدند كه رابرت سه سالِ قبل مرده استبودند به همين سادگي مي

پوست صورت كامال تميز شده ( كند با صورتي كه اخيرا اصالح شده است جراح پليس جسدي را معاينه مي. 5
است كه  مدتها در يك  يد اشرافاما اين جسد يك مرد ثروتمن. اندو با دستهايي كه عمدا زمختشان كرده) است 

اسـت كـه او چيـزي را     غيـرممكن . اين اطالعاتي است كه جـراح دارد . است كردهگي ميدوهواي ماليم زنآب
  . مخالف اين اطالعات در جسد نيابد

-همين خود باعث ترديد در هويت صاحبِ لباسها مي. اندنام و خاليند و برچسبهايشان عوض شدهلباسها بي. 6

كاري دربـارة ايـن مـورد     هيچ. گيردفرض كه ممكن است او كسي نباشد كه ادعا كرده، قوت مياين پيش. شود
  . شودگيرد، اصال بعنوان مورد خاص مطرح هم نميخاص انجام نمي

. و يك جسد در سردخانه شباهت زيادي به او دارد يك مرد سرشناس از اهالي ده. يك مرد ناپديد شده است. 7
د شده همان جسد توي سـردخانه  اين شانص  را كه شايد مرد ناپدي جهتكن است كه پليس بيخود و بيممغير

اين كه حتي چنين امكاني به ذهن كسي هم . اي نيستاز اثبات چنين فرضيه ترهيچ چيز ساده. ناديده بگيرد باشد
يك آماتورِ جسورِ ماجراجو  از  عيت سازد و در اين وضاين از پليسها احمق مي. استنرسيده باشد، باورنكردني 

  . كندميواساس دنيا را شوكه پايهحلي بيو با راه رسدراه مي
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يك جوانك مـودب  ) Anthony Gillingham(قبا است به نام آنتوني گيلينهام الكارآگاه پرونده يك آماتورِ يه
 ولـي  سـودي نـدارد   پرونـده بـراي او   . با چشمهاي شاداب، يكي از مامورهاي كوچولوي خوب و آدابدانِ شـهر 

اش او را هميشـگي  بـا دلسـوزي   پليس انگلستان. ده،آنجا حاضر استهميشه وقتي پليس يادداشتهايش را گم كر
شهر من ممكن است چه بالهايي به سـر چنـين   كنم كه جنايتكارهاي من وقتي فكرش را مي كند البتهتحمل مي

  .  لرزمآدمي بياورند، از ترس به خودم مي
 Trent's Last(» ستآخرين پرونـدة تـرن  « در . تري هم دراين هنر وجود دارندهاي غيرقابلِ تحملحتي نمونه

Case  ( )طرح را بپذيريد كه  شما بايد اين) زنندونقص از آن حرف ميعيبمعموال بعنوان داستان كارآگاهي بي
شود وال استريت مثل بيد بلرزد، نقشة مرگ خودش المللي، كه يك اخم كوچكش باعث ميگزار بينيك سرمايه

تـاد مثـل يـك آريسـتوكرات سـكوت      وقتي منشي در دام اف د را باالي دار بفرستد و بعدكشد تا منشي خورا مي
مـن تقريبـا  دو سـه تـايي بيشـتر        . هاي كالجِ اتونيونبچهخود را حفظ خواهد كرد، همان روحيه قديمي  باوقارِ

نويسـندة  ) اگر واقعا چنين چيزي ممكن باشـد ( كنم شناسم، اما فكر ميالمللي را از نزديك نميگزار بينسرمايه
  . اين كتاب  از من هم كمتر با اين غولهاي تجارت آشناست

تـرين معمـار بـا    ونقصعيببي« ) Freeman Wills Crofts(يكي ديگر هم هست، نوشتة فريمن ويلز كرافتز 
 the soundest builder of them all when he doesn't get too)(» وپـاش كمتـرين ريخـت  

fancy)مـردي را   . كندرا انتخاب مياي مزهخوشحل خيلي كني، راهكه در آن يك جنايتكار براي ردگم هويـت
نمونة ديگري نوشته . كندترتيب او را درجايي دور از محل جنايت زنده ميكند و به اين كه تازه كشته، جعل مي

رسـد بوسـيلة   اش به قتل مـي هست كه درآن مردي تنها در شب، در خانه)  Dorothy Sayers(دروتي سايرز 
. ايستد رها شـود يك وزنه كه قرار است به طور خودكار در آن ساعت خاص كه هرشب مقتول جلوي راديو مي

ايستد و مثلِ هميشـه  چون مقتول مثلِ هميشه در همان حالت جلوي راديو مي. دهداش جواب هم ميا نقشهاتفاق
شك قاتل بدونِ. خواهد ريخت طرف و آن طرف و تمام برنامه به هماين چند اينچ. شودكمي هم به جلو خم مي

هتر است كـارِ ديگـري   لهي اعتماد دارد، ببه لطف خدا به شدت اميدوار بوده و  جنايتكاري كه اينقدر به مشيت ا
   . غير ازجنايت انتخاب كند

 Hercule(پوآروهاي آقاي هركولاز پرونده)Agatha Christie(هاي آگاكريستي رسيم به يكي از طرحاما مي

Poirot (ترجمه، نابغة بلژيكي كه فرانسوي را شسته قلم، به سبك فته و لفظبا . دزنهاي دانشگاهي حرف ميور
رسد كه چون به طور قطع آقاي پوآرو به اين نتيجه مي. »سلولهاي خاكستري مغز« موقعآن شوخي هميشگي و به
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جمعـي بـوده   توانسته به تنهايي مرتكبِ جنايت شده باشد، پس، يك توئطئـه دسـته  هيچكس در واگن قطار نمي
ايـن  .  كن درآميختن آنهـا يك مخلوط لِهاي كوچك و فردي، و مثي از نقشهخُرد كردن ماجرا به يك سر. است

-هـا مـي  مانـده آنقدر كه فقط عقب. كندسردرگم مي ها را هم به دنبالِ حلقة اصليهننوع طرح، حتي تيزترين ذ

  . توانند جوابِ معمارا حدس بزنند
ممكن است . نويسندو ديگراني كه در مكتبِ آنان مي شده است ها خلقهاي خيلي بهتري از همين نويسندهطرح

خواندنِ اين داستانها .وپرداخته شده باشدبيني دقيق ساختهحتي جايي به داستاني بربخوريم كه تمامِ طرح زيرذره
واقعا جالب است، حتي اگر مجبور باشي به صفحة چهل و هفت برگردي يا براي بـه يـاد آوردن جزئيـات، بـه     

چيـزِ  هـيچ  . اش را در فنجان ريختبرُدهمرغوبِ جايزه ذهنت فشار بياوري كه دقيقا چه ساعتي باغبانِ دوم قهوة
هايي كه من آوردم همه انگليسي هستند چون نمونه. و همينطور هيچ چيزِ قديمي جديدي در اين داستانها نيست

كُننـده  كنند كه نويسندگان انگليسي در اين داسـتانهاي روتـينِ كسـل   احساس مي رسد بزرگانِ اين هنربه نظر مي
هنـوز در حـالِ    )Philo Vance( ها حتـي خـالقِ فيلـو ونـس    در نظرِ آنها آمريكايي. دارندبراي خود قلمرويي 

  . آموختنِ الفباي كار هستند
هنـوز هـم   شـما  . نه چيـزي از دسـت داده  ورده و در واقع داستان پليسي كالسيك نه تا امروز چيزي به دست آ

دوشيزگان و هاي عشقشده با و تزيين بروتودل  .كنيداز آنها را پيدا مي ندتاييچ بروروهرهفته در مجالت خوش
زده هاي يخپرتقالتر شده باشد، شايد آبسريعتر و ديالوگ كمي روان شايد ريتم كمي.  كاالهاي تجمالتي ديگر

تنهـا  . حقيقـت ولي يك چيز هنـوز بيشـتر نشـده،    . رمدروزتهم كورها تر، دها سنگينشراب بيشتر شده باشد و 
 )Cape Cod(هاي تابستاني، در سواحلِ كيپ كُـد  هاي ميامي و اردووقت ما بيشتر در هتلتفاوت اين است كه 

  . آفتابي و خاكستري، در يك باغ انگليسي دورة اليزابتگذرد نه در يك بعدازظهرِ مي
آميـزِ  هاسـت، همـان شـگرد اغـراق    هـا و سـوءظن  هنوز همان كنارِ هم رديف كردن مظنونم اما در اصل اينها ه

را بـا چـاقويي از    )Pottington Postlethwaite( هضم كه چطور كسي خانم پـانتينگتن پسـتلويت  غيرقابلِ
هنوز . بودهغرق در اوج آهنگي از الكمه در حضور پنجاه مهمان موقر جنسِ پالتونيوم جامد زده در حالي كه او 

كشـد كـه   شب جيغـي مـي  هاي خز دارد در نيمه، با لباس خوابي كه حاشيهخبرجا بيگناه از همههمان دختر بي
خوردكنِ روز بعد وقتـي  صابو بعد همان سكوت اع كنند از درها بيرون و تو دويدنيحضار سراسيمه شروع م

-قـالي زيـر   هاكفشدر حالي كه  پايندان و همديگر را زيرچشمي مياند دور ميزهاي سنگاپوريشنشسته كه همه

  . خزندي ايراني جلو و عقب ميها
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اي نيست و مردم فقط بعنوان يك قانونِ داستاني، پينهداستان وصله. پسندممن شخصا سبك انگليسي را بيشتر مي
زمينه در داستانِ انگليسي بيشتر است، اگر قـرار اسـت كيـك    حسِ پس. خورندپوشند يا مشروب نميلباس نمي

هـاي طـوالني در   رويبيند، پيـاده اي كه دوربين ميدارد نه فقط در آن گوشهجاي صحنه وجود پنيري باشد همه
در حال  طوري كه انگار هميشهمطابقِ قاعده رفتار كنند  ها همه در تالش نيستند كه، شخصيتها هم بيشترنددره

ينِ هان نيستند ولي بها هميشه بهترين نويسندگان جالبته احتماال انگليسي. ماير هستنددادن براي متروگلدونتست
  . بهترينند كننده حتماهاي خستهنويسنده

و زكـاوتي كـه در آنهـا بـه كـار       از نظر هوش: ها دادتوان دربارة همة اين داستانيك حكمِ خيلي سرانگشتي مي
 يجزئـي از ادبيـات داسـتان   از نظر هنري هـم  واقعا معماهاي قابلِ توجهي دانست و آنها را توان واقعا نمي ،رفته

كنند صادق باشند، اما صـداقت  سعي مي. گذرد، آگاهي ندارندبه آن چيزي كه در جهان مي .اندساختگي. نيستند
دوسـت  اين . قطعا يك دروغگو از آب در خواهد آمد داندبيچاره كه اين حقيقت را نمينويسندة . يك هنر است
خواهد دربارة چه چيزي صداقت به خرج كه ميداند تواند صادق باشد وقتي اصال نمينميما  خويخوبِ فرشتة

كنـد و هرگـز بـا    كند كه خوانندة تنبل را فقـط شـگفت زده مـي   او به يك طراحيِ پيچيدة جنايت فكر مي. دهدب
  . كندزده ميبندي جزئيات است، شگفتشغلش طبقهحتي پليس را هم كه . كندنمي جزئيات اذيتش

ترين پروندة قتل براي حـل  دهدانند كه سااند خوب ميروي  هم انداخته روي ميزها هايي كه پاهايشان رابروبچه
اگر قاتل دو دقيقه پيش از قتـل،   .ي روي نقشة جنايتش كار كرده باشداي است كه درآن قاتل حسابپرونده كردن

ع از هـاي ايـن نـو   نويسـنده . شـوند پاك گيج ميها ميم به جنايت گرفته باشد، بروبچهبدون هيچ نقشة قبلي تص
اي ندارند جز ايـن كـه   افتند چارهنويسي، اگر بخواهند جنايتهايي را روي كاغذ بياورند كه واقعا اتفاق ميداستان

و از آنجايي كه آنها قـادر  .  شودهمانگونه كه واقعا زندگي مي گي را بچشند و زندگي را بنويسندطعمِ اصلي زند
اين پاك كـردن صـورت   . دهند آن است كه بايد انجام بشودام ميكنند كه آنچه انجبه اين كار نيستند، تظاهر مي

  . البته كاربلدهايشان. دانندخودشان هم خوب مي... است مساله
« :نويسـد خانم دروتي سـايز مـي  ) Omnibus of Crime( هاتراموايي از جرم كتاب  گفتار اولين چاپِدرپيش

-در جايي ديگر مـي »  .االترين جايگاههاي ادبيات فرض كنيمرا  در ب) داستان كارآگاهي( توانيم اين هرگز نمي

دانـم بـاالترين   مـن نمـي  . نويسي ادبيات فرار است نه ادبيات انتقالِ حسگويد علت اين امر اين است كه پليسي
فقط ايـن   .داندستند، و قطعا خانم سايرز هم نميدانجايگاههاي ادبيات دقيقا كجاست، آشيل و شكسپير هم نمي

يعني هرچه يك قطعـة موسـيقي   . وبيش در تعادل باشند، كه البته هيچوقت نيستندچيز بايد كمدانم كه همهمي را
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بينم كه دربارة خـدا هسـتند ولـي بـه     مثال من كتابهايي را مي. تر باشدتر باشد اجرا هم بايد به تبعِ آن، قويقوي
وضوعشـان فقـط ايـن    و جذابي وجود دارند كـه م  كنندهسرگرماند در حالي كه كتابهاي خيلي كنندهشدت كسل

-است كه چه كسي متن را مي هميشه نكتة حياتي اين. و شرافتمند هم بود توان پول درآوردطور ميكه چاست 

  . در قلمش هست هايينويسد و چه ظرفيت
اسـتفاده از كلمـات كُلـي در معنـاي     . »ادبيات فـرار « و » ادبيات انتقال حس«  : زبان منتقدين به اين شكل است

كننـده وجـود   كند، موضـوعات كسـل  هرچيزي كه زندگي درآن باشد زندگي را منتقل مياما بايد دانست . مطلق
يده به چيزي كه بر صفحات چـاپي دراز كشـ  خواند هركس كه مي. كننده وجود دارندهاي كسلندارند بلكه ذهن

بخشـي آن يـك ضـرورت    كنيم ولي هر چه هست رهاييشايد از چيزي مثلِ رويا صحبت مي. كنداست فرار مي
رونـد فـرار   همة انسانها بايد يك روز از فكرهاي شخصي كـه در مغزشـان رژه مـي   . است، ضرورتي انكارناپذير

ز چيزهـايي اسـت كـه او را از    اين بخشي از سازوكار زندگي در ميان موجودات متفكر است، ايـن يكـي ا  . كنند
گـويم كـه   آل است فقط ميپليسي همان فرارِ ايده دهم كه داستانِمن هيچ حكم ِ كلي نمي. كندحيوانات جدا مي

-شناسي يا يادداشـت چه يوناني باشد، چه رياضيات، چه نجوم، چه زمين. هر خواندني به خاطرِ لذت فرار است

يا يك جـوانِ خـام در هنـرِ     يك روشنفكر اسناب هستيميا ارت ديگر ما به عب. هاي روزانة مردي فراموش شده
  .زندگي

اش دارد، هايي كه مقالة انتقـادي وكاستكنم دقت در اين مسائل، فكرِ خانم دوروتي سايرز را دربارة كمفكر نمي
  . درگير كند

-ينم ر خود متن را هم راضيحتي گفتمان حاكم بكنم دغدغة خانم ساير اين است كه داستانِ پليسي او فكر مي
اگـر ايـن   . سـازند كه ادبيات درجة يك را مـي  زنداين است ادبيات درجة دو چون از چيزهايي حرف نمي. كند

بايد دانست كه خانمِ سايرز از پسِ خلقِ چنـين  ( شكلِ داستان پليسي با حرف زدن از مردمِ واقعي هم آغاز شود
اين شخصـيتهاي  ) دهندرعي داستانهايش اين را به خوبي نشان ميهاي فآمد، شخصيتشخصيتهاي واقعي برمي

د كارهاي غيرواقعي انجـام  تعيين شدة طرحِ داستان بيرون نزنند بايواقعي براي اين كه از مسيرِ تصنعي و از پيش
-شـب آنها عروسك خيمه. افتندشوند خودشان از واقعي بودن ميو وقتي مرتكبِ رفتارهاي غيرواقعي مي بدهند

طبع و درستكاري و اصالتي  بدهاي پوشالي، و كارآگاههايي سرشار از علوعاشقهاي مقوايي، آدم. اند، همينبازي
  . غيرممكن است كه از بيخ
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اي كـه هـيچ تصـوري از    نويسـنده  ها خوشحال باشـد،  ا اين ويژگيازداستاني ب دتوانفقط يك جور نويسنده مي
اي كه بـا واقعيـت   توان اين را ديدكه نويسنده از فاصلههاي دوروتي سايرز ميدر خود داستان اما. واقعيت ندارد

هـاي  ترين عنصر در داسـتان ضعيف. ها در تقال براي فرار از چنين ابتذالي هستندبرد، داستانگرفته است رنج مي
تـوان از  مـي  كند و قويترين عنصر آن بخشي است كـه سايرز همان بخشي است كه آنها را داستان كارآگاهي مي

تواند، شايد هـم  با اين حال او نمي. »معادالت منطقي و دال و مدلولي« داستان حذفش كرد بدون دست زدن به 
خودسـر  هايشان كلـة خودشـان را بدهـد، يعنـي بـه آنهـا اجـازه بدهـد كـه خودشـان           خواهد به شخصيتنمي

تـر از ذهـنِ سـركار    تر و سرراسـت ر سادهطلبد بسيااين ذهني مي خوب،. ل دهندماجراهايشان را بسازند و شك
  . خانم دوروتي سايرز

آخر . نويسي رفتندبه سمت پليسي) The Long Week End(در  آخر هفتة طوالني  رابرت گريوز و آلن هوج
هاي بعد از جنگ جهـاني اول  هفتة طوالني كارناوالي است از زندگي و آدابِ پرزرق و برق انگليسي كه در دهه

نوشـتند كـه بـه انـدازة هـر      اين دو نفر به همانِ درخشندگيِ سنتي دوران طاليي بودند، در زماني مـي  .رايج بود
هـا نسـخه و   هايشان در اين فرم و آن فرم، در ميليـون تعليق. ورسم داشتندنويسندة مشهور ديگري درجهان اسم

شكل دادنـد و سروسـامان دادنـدو  آن     دونفر بودند كه قوانين را تعيين كردند واين. شدهزاران زبان فروخته مي
ليسـت اعضـايِ ايـن    . پارناسِ نويسندگانِ رمزورازيِ انگليس. كلوپ مشهور كارآگاهي نويسان را تاسيس كردند

  . شود از كنان دويل تا امروزكلوپ تقريبا شامل هر نويسندة مهمي در زمينة داستان كارآگاهي مي
اي نيسـت، حـاال موضـوع اصـالت     مت چقدر اصيل بود كـارِ سـاده  ه راجع به اين كه گرفتنامروز واقعا تصميم
اي شناخته بعنوان نويسنده گروه بود كه توانست در دنياي نقد،اما تنها فرد . خواهد مهم باشدهرچقدر هم كه مي

هـاي ادبـي همينطـور    همـة جنـبش  . يا حداقل سعي كرد كه بنويسد داستانِ رئاليستيِ رمزورازي نوشتشود كه 
مـت ايـن   ه. او نقطـة اوج حركـت اسـت   . شود تا همة جنبش را به جهان بشناسانديك نفر برگزيده مي. تندهس

اما به هر حال هيچ چيزي در كار او نيست . وظيفه را به خوبي در كارهايش اجرا كرد، او يك اجراكنندة آس بود
  . هاي آخري همينگوي نتوان ردپايشان را يافتها و داستانكه در رمان

هاي از نويسندهمت ياد گرفته باشد، البته دانم همينگوي شايد چيزهايي هم از هبا اين همه تا جايي كه من مي
هايي مثل دريزر، رينگ الردنر، كارل سندبرگ، شروود اندرسن، و همينطور از نويسنده. ديگري هم ياد گرفته بود

انقالب در شرف وقوع بود، انقالبي در راستاي تقليل اما نكتة مهم اين است كه يك . هاي شخصي خودشتجربه
راحت . احتماال ماجرا در شعر شروع شده بود، تقريبا همه چيز در شعر شروع شد. توامان زبان و مواد داستان
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مت كاري كرد اما ه –اگر حالش را داريد  –توانيد رد اين حركت ادبي را تا كارهاي والت ويتمن دنبال كنيد مي
كلفت بازيِ گردنيك طرف اصيل. ن، او اين تحول ادبي را از شعر به داستانِ كارآگاهي وارد كردكمرشك

را از دلِ چنين تناقضي بيرون كشيد كه كارِ اش جنبش ادبيت وبازي آمريكايي، هميك طرف ولنگ انگليسي و
  . بسيار سختي بود

با اي باشد، او فقط سعي داشت چ انگيزة هنرمندانهاش را زد هيت جرقهمدانم كه پشت تحولي كه هبعيد مي
البته . اولي داشتنوشتن راجع به چيزي كه در موردش اطالعات دستهدربياورد و اش را نوشتن خرج زندگي

. كنند اما همه ريشه در واقعيت داشتندها اين كار را ميآورد، همة نويسندهبيشتر مواد داستان را از خودش در مي
ها اگر چيزي راجع به دوك. هاي محلي بودهدانستند لهجهاي انگليسي از واقعيت مينويسي كه پليسيتنها چيز

  هايي كه رويِ هرة پنجره چيده شده، هيچكدام از اطالعاتشان برآمده از نوشتند يا مثال راجع به گلدانمي
   آن كاراكتر هاليوودي راجع به  اطالعشان از موضوعات داستانهايشان از اطالعات. هاي شخصي نبودتجربه

هاي پايِ پنجره بيرون كشيدو به كوچه آورد، البته همت جنايت را از گلدان. هاي فرانسوي بيشتر نبودمدرنيست
  . ايدة خوبي استفعال كه الزم نيست براي هميشه هم در كوچه بماند اما 

ت از همان اول هخشن زندگي را زمخت و براي مردمي نوشت كه رويِ ) البته تا آخر هم ادامه پيدا كرد ( م
تويِ  خشونت،. كردنديمة تاريك زندگي ميترسيدند، در آن نآنها از نيمة خالي ليوان نمي. تجربه كرده بودند

ت جنايت را بين جماعتي برگرداند كه مه. آن پايين تويِ خيابانشان بودخشونت،. كرددلشان را خالي نمي
 او چنين مردمي. شدند، به هزار ويك دليل واقعي نه فقط براي اين كه يك جنازه داشته باشيممرتكبِ جنايت مي

، به كردندف بزنند كه هميشه استفاده ميروي كاغذ زنده كرد، آنها را واداشت به همان زباني فكر كنند و حررا 
  . دارند در كارهايي مثلِ جنايت از آن استفاده كنندهمان زباني كه عادت 

. باشدد در بند اين قرواطوارها نوشت كه قرار نبودانستند، چون به زباني مياو سبك داشت ولي مخاطبنيش نمي
شايد به تعبيري . خوان طرفند كه به زبانِ طبقة خودشان تاليف شدهكردند با يك ملودرام خوشآنها فكر مي

هرزباني با گفتار شروع . ها بوداز اين ترمت بيششك همت را چيزي در همين حد دانست ولي بيه بتوان كارِ
وبازار سروكار داريم اما وقتي كه زبان تا حد يك مديوم ادبي شود، در اين مورد با گفتارِ مردمان كوچهمي

ماريوسِ «اي از به اندازة صفحهمت در بدترين حالتش سبك ه. يابد ديگر فقط يك گفتار نيستگسترش مي
توانيد آن را با حساب و كتاب دارد، و در بهترين حالتش، مي )Marius the Epicurean( »اپيكوري
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كسِ ديگري مت يا هيچاين سبك، به ه. من به اين سبك ايمان دارم. هرچيزي كه بخواهيد در ترازو بگذاريد
 .آمريكايي استاو تعلق نداشت، اما زبانِ 

ت، ههـا هميشـه انجـام    گذران، خسيس و زمخت بود ولي بارها و بارها كاري كرد كه بهتـرين نويسـنده  وقت م
  . هايي نوشت كه پيش از اين نوشته نشده بوداند، صحنهداده

. تواند اين كـار را بكنـد  كس نميهيچ. با اين همه او هيچوقت داستان كارآگاهي رسمي و معيار را كنار نگذاشت
رئاليسم استعداد زياد، دانش زياد و هوشياري زياد  خواهد كه قابل توليد باشد درحالي كهمي ليد، فُرميچرخة تو
امـروز،   و .همت در همان داستانِ كارآگاهي موجود فقط چيزهـايي را شُـل و سـفت كـرده اسـت     . كندطلب مي

او . ترينشـان خرترين و كلهاحمق ، البته به جزهايشان تصنعي نشودهست كه داستاننويسندگان بيشتر حواسشان 
شاهين مالت شايد زاييدة نبوغ است شايد هـم  . تواند گونة داستاني مهمي باشدنشان دادكه داستانِ كارآگاهي مي

 فـروش  روشنفكرنما و فضلنه اما وقتي يك بار يك داستانِ كارآگاهي با چنين كيفيتي نوشته شده، فقط جماعت
   .بهتر از اين هم نوشته نخواهد شدتوانند بگويند كه روزي مي

آور از مدارك ارزش و ماللاي بينويسي يك فعاليت مفرح ساخت نه زنجيرهاو از پليسي. همت كارِ ديگري كرد
اگر همت نبود شـايد هيچوقـت يـك اثـر رمـزورازي هوشـمندانه مثـل تحقيـقِ         .شوندكه پشت سرهم چيده مي

اي مثـل  هيچوقت پژوهشِ هجوگونه. آمدروي كاغذ نمي)  Percival Wilde's Inquest(جسورانة پرسيوال 
-يا آن قطعة تندوتيز و بي. شدحكم دوازدهم نوشته نمي يا) Raymond Postgate's(گيتريموند پستمثل 

 Kenneth كنت فرينگـز  The Dagger of the Mind زباني روشنفكرانه مثل خنجرِ ذهنپرده از يك چرب

Fearing's ، خـرد  آقـاي بولينـگ روزنامـه مـي     –كميك جنايـت مثـل   -سازيِ تراژيكآليا آن ايده– _Mr. 

Bowling Buys a Newspaper ،دونالد هندرسون Donald Henderson's    تختـة  يا حتـي يـك شـلنگ
  Richard Sale's. ريچارد سيل Lazarus No. 7 سربر هاليوودي مثل الزاروس شمارة هفتحوصله

به خاطر عجله، به خـاطرِ عـدمِ   : شودپذير است، به سادگي دچار عيب و نقص ميرئاليستي آسيبروشِ نوشتن 
-آگاهي، به خاطر ناتواني نويسنده از پر كردن آن شكاف عميق بينِ آنچه خوش دارد بتواند بگويد و آنچه كه مي

-دهاي لَوند هـم خيلـي كسـل   حتي الس زدن با بلون. تر اين است كه قالبي باشيروش ساده. داند چطور بگويد

هـاي لونـد را   د الس زدن بـا بلونـد  هنخواشود كه فقط ميشود وقتي به قلمِ مردان جواني توصيف ميكننده مي
» آره جـونم « :گويـد  اين آفت آنقدر دامنة وسيعي دارد كه هرجا يك كاراكتر در داستان پليسي مي. توصيف كنند

  . شودمت محسوب ميخود مقلد هنويسنده خودبه
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نوشت و كارِ اوفقط يك مت اصال داستانِ كارآگاهي نميشوند كساني كه بگويند هجا پيدا ميهنوز اين جا و آن 
هاي پايين شهر است كه عنصـر راز و رمـز و معمـا همينطـور اهللا     وخالي راجع به محلههاي خشكدوره داستان

البته از  –هاي غرغرو هستند ها پيرزناين. ن گذاشته شدهگذارند، كنارشابختكي، مثل زيتوني كه كنار مارتيني مي
كه دوست دارند جنايـت عطـرِ    -و تقريبا در هر سن و سالي) يا اصال بدون جنيست( هردو جنسيت زن و مرد 

اندازند كه به ياد بياورنـد جنايـت   هاي ماگنوليا را داشته باشد و هيچوقت خودشان را به اين زحمت نميشكوفه
حتي اگر جاني يـك پسـرِ الكـي خـوش     . شناسدرحمي در آن هيچ حدومرزي نميكه قساوت و بيعملي است 

  . باشد، يا حتي يك استاد دانشگاه يا يك زن با رفتاري مادرانه و موهايي نرم و رو به خاكستري شدن
د كـه  شـون هم در حوزة داستان رسمي يا شايد بتوان گفت كالسـيك رمـزورازي پيـدا مـي    نويسنده تعداد كمي 

اش آيـد اگـر در قالـبِ رسـمي    كنند داستان، داستانِ كارآگاهي از آب درنميچشمشان حسابي ترسيده و فكر مي
ري برچسبِ تروتميز پشتدر . هم ريسه نشده باشندنباشد و معما دقت كافي را نداشته باشد و مدارك با يك س

كسـي در هنگـام خوانـدن ايـن داسـتان      . درا مثال ز) The Maltese Falcon(توان شاهين مالتاين بحث مي
كـه تنهـا مـورد خيلـي     . ( كند كه چه كسي آرچر، همكار اسپيد را كشته استخودش را درگير اين موضوع نمي

به چيزهاي ديگري در داستان است اما در  چون خواننده اصال درحال فكر كردن) رسمي و شكلي داستان است 
شود كه چه كسي تيلور هنري را اين سوال به سرِ خواننده كوبيده مي مرتب -) The Glass Key(ايكليد شيشه

و روشـن   هاي در هم تابيـده توئطئه، انگيزهحسي از حركت، . آيدكشته است، دقيقا هم همان حس به دست مي
هاي كارآگاهي به هرحال اين حق را دارند كـه دربـارة ايـن    هاي كاراكتر كه همة داستانشدن تدريجي پيچيدگي

  . هاي نشمين استزها باشند و ادامه هم كه چرخ زدن در اطاقچي
يـك جنـايي نـويسِ رئاليسـت، از     . هنوز براي من كافي نيسـت ) مت حتي ه( اما اين سطح از داستان رئاليستي

كه مديران . كنندكنند و شهرها را اداره ميها حكمراني ميدنيايي قرار است بنويسد كه در آن، گانگسترها بر ملت
دنيايي كه در . آورندها در ميخانهنشيني، پولشان را از فاحشههاي شبها و رستورانهاي مسكوني و هتلمجتمع

رفتارِ تويِ هال سردستة گروهـي  ِراست رئيسِ باند باشد و آن مرد خوشآن يك ستارة سينما ممكن است دست
تواند مردي را به جـرم  هاي قاچاق مياز مشروباي پر جايي كه يك قاضي با قفسه. گَردهاي هرزهولوتاز الت

كه در آن شهردار شهر شما شايد يكي از منابع درآمـدش  .  داشتنِ يك استكان ناقابل در جيبش به زندان بفرستد
تواند باخيالِ راحـت در يـك خيابـان تاريـك راه بـرود      كه درآن هيچكس نمي. زيرسبيلي در كردنِ جنايت باشد

دنيايي كه در آن شما شاهد يك زورگيري . رسدف خوب است و هيچوقت به عمل نميچون قانون فقط در حر
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ه كسي بگوييـد  شويد به جاي آن كه بوگور ميزنيد و گُمشويد ولي خودتان را به جمعيت ميدر روز روشن مي
يا شايد هـم   دارند،هاي قوي نگه ميچون زورگيرها شايد با كساني دوست باشند كه اسلحه ايدكه مجرم راديده

پليس شهادت شما را دوست نداشته باشد در هرصورت نمايندگانِ فساد در يك دادگاه عمومي مجازند به شـما  
انـد و هـيچ   چـين شـده  هـا دسـت  حمله كنند و بدنامتان كنند در مقابلِ يك مشت هيئت منصفه كه از بين كودن

  . مسئوليت و باري به هر جهتيهاي يك قاضيِ سياسي بامكانات وقدرتي ندارند به جز دخالت
توانند هاي جدي با ذهنِ پركار و روحية پوياي تجزيه و تحليل مياي است و نويسندهاين دنياي شكننده

اي اين كه يك انسان بايد به قتل برسد چيزِ بامزه. اي از دلِ آن بيرون بكشندكنندهالگوهاي جذاب و حتي سرگرم
نساني بايد به خاطرِ يك چيزِ خيلي كوچك كشته شود بامزه است و مرگ او نيست ولي گاهي اوقات اين كه ا

  . اما هنوز اين هم كافي نيست. ناميمبايد سكة چيزي باشد كه ما آن را تمدن مي
شايد ايـن رسـتگاري تـراژدي    . شود اسمش را هنر گذاشت كيفيتي از رستگاري وجود دارددر هر چيزي كه مي

اژدي معناگرا، يا شايد يك احساس افسـوس يـا هجـو، يـا شـايد خنـدة خشـن و        خالص باشد، يا شايد يك تر
ه سـياهي  هاي خشن مردي بايد پا بگذارد كه خودش خشن نيست، نه بويرانگر يك مرد قوي  اما در اين خيابان

او قهرمان است، او همـه  . كارآگاه در اين نوع داستان بايد چنين مردي باشد .كشيده شده و نه وحشت زده است
به عبارت بهتر، يـك جـوانمرد امـا    . او بايد مرد كاملي باشد، يك مرد عامي و در عينِ حال غيرعادي. چيز است

ايد بهترين مـرد در  او ب. اش بزنديك جوانمردغريزي و ناگزير بدونِ اين كه اصال به آن فكر كند يا حرفي درباره
من آنقدرها هـم بـه زنـدگيِ شخصـيِ طـرف      . دنياي خودش باشد و يك مرد به اندازة كافي خوب در هردنيايي

كنم او ممكن است يـك دوشـس را از   چه يك خواجة خنثي باشد چه يك ساتير، من فكر مي. دهماهميت نمي
اگر  او در يك چيز جوانمرد است پـس  . كندميدرازي نهيچوقت به يك باكره دستلي مطمئنم راه به در ببرد و

  . در همه چيز هست
توانست بين يك مرد عامي است وگرنه نمي. آمد كارآگاه بشوداو از خانوادة فقيري برآمده است وگرنه اصال نمي

هـيچ  او از . شـناخت اما بعد از همة اين حرفها، او شخصيت كار را دارد وگرنه كارش را نمـي . مردمِ عامي برود
كند مگر اين كه وظيفـه  كند، تندي و توهين هيچ كس را هم قبول نمياحدي پولِ مشكوك و نادرست قبول نمي

يا با او مثلِ يك آدم صاحبِ غـرور و عـزت   . مردي صاحبِ غرور و عزت. او يك مرد تنهاست. به او حكم كند
كند با كمـي هـم   وسالهايش صحبت ميهمسن مثلِ. ايدشويد از اين كه او را ديدهكنيد يا پشيمان ميبرخورد مي
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يك حسِ انزجار از دورويي است )  grotesque(حاضرجوابيِ گستاخانه، تجسمِ زندة حسي از تناقضِ هنري 
  .و نااميدي يك حس تحقير نسبت به حسرت. كه زنده شده است

  
اق بيفتـد كـه مناسـبِ آن    اگر ماجرا براي كسي اتفـ . ماجراي اين مرد است در جستجوي حقيقتي پنهان ،داستان

كند اما اين آگاهي، به حق متعلق به آگاهي او به وضعيت داستان، شما را شوكه مي. شودنيست، اصال ماجرا نمي
اگر به اندازة كافي آدم مثل او پيـدا  . كندجهاني است كه او در آن زندگي ميهمان شخصِ اوست زيرا متعلق به 

كـه ارزشِ زنـدگي كـردن را    نه آنقدر امن و يكنواخـت  شد البته گي ميشد جهان جاي خيلي امني براي زندمي
  .نداشته باشد

  
  

 

 

 


