
 

 

  شدن چيزهاوقت گمبه

  نوشته: كاترين شولتز

  ترجمه: مليكا شايسته

ا آن ، اماستدر ساحل شرقي  امكردم. محل زندگيو مدام وسايلم را گم مي ن گذراندمارگاو را در پورتلندِ يچند سال پيش، تابستان
 مدتيالج . بعد از كجور شدعجيبي  به طرزهمه چيز به غرب پناه ببرم.  ديگر، تصميم گرفتم موقتاً يداغتابستان  تحملسال، ناتوان از 

ستان تاب در دوست ديگري. داشت الزم اشخانه براي مراقبت از كسي را آنجادر  ماز آشنايان يكيو  بودم كردهدر پورتلند زندگي  را
به  به بهايي ناچيزرا  ايوچرخهد كريگزليست سايت در نفر يك. دادمي وانت پيكاپش را به من قرض با كمال ميلبود و از خانه  دور
  راه شد.روبهبسيار اندك،  يو با تالش فوري چيزهمه. فروخت من

گذاشتم. روز بعد  جا شاپوانت را روي پيشخوان كافي سوئيچدر شهر،  حضورم . روز اولريختهمبه به طرز مرموزي چيزهمهو بعد 
، پيراهن كردمگرم مي هواي آزاددر  ايافهك يدر آفتاب نيمروز خودم را، بعد. چند روز روي در ورودي جا گذاشتمكليدهاي خانه را 

تا  تم. وقتي برگشآويزان كرده بودم و موقع رفتن به خانه همانجا رهايش كردمصندلي  يپشت به ،كه پوشيده بودم ي رابلندآستين
 امساليزرگبدر  باريك تنها از آن تابستان، پيشه ك شوم آورديا. بايد مبود جاگذاشته همم را كه كيف پول متوجه شدم، بگيرم شپس

فروشگاه  در مقابل يكبراي خريد قفل دوچرخه جديدم  ازظهر،بعداما همان . تهديد سالحزور به  بودم: داده ازدست ي راكيف پول
 جا گذاشتم.كيف پولم را  يك بار ديگركنار صندوق نشسته بودم،  وقتي وتوقف كردم ورزشي  لوازم

فنم خارج كرده بودم كه تل اشبستهز ا قفل پولم را پس گرفتم اما روز بعد قفل دوچرخه را گم كردم. تازه به خانه رسيده بودم وكيف 
 چراكه من ،بود آزاردهندهبرگشتم، قفل ناپديد شده بود. خيلي  كه بعد كميو  كمي دور شدم تا تلفن را جواب بدهم؛ خوردزنگ 

، پس تاً نهايمشهور پورتلند، شركت كنم.  فروشيكتابپاولز، سواري كنم تا در رويدادي در ر دوچرخهتا مركز شهقصد داشتم آن شب 
با وانت تا مركز شهر راندم. وانت  در عوض، تسليم شدم و پيدا كردنشو ناكامي در  جستجوي قفل در بيهوده زماني سپري كردناز 

آن شب  قدم بهكردم،  نگاهي گريختهجستهي كتاب را ها، قفسهشنايي گذراندمو آصحبت  بهرا پارك كردم، به رويداد رفتم، مدتي را 
 وانت را نتوانستم پيدا كنم. هرچه گشتم و گذاشتم دلپذيرتابستاني 

ن گم كردن وانت سخت است، بلكه به اي كالبه اين خاطر كه  فقطنهچيز گم كردن،  ةپله باالتر در عرصبود، يك  ياين شاهكار خطير
و هراسي  كردميآمبوالنس كار  راننده عنوانبهاز حد معمول بود. دوستي كه مالك آن بود زماني  تربزرگ موردبحثوانت خاطر كه 

مل ح قدربه قسمت بارش و بزرگتر كرده بودند كش رااتاق .رسيدميمن  سينهتا زير  شايرهايتاز خودروهاي بسيار بزرگ نداشت. 
 هركس ديگري بر اندازهبه اتفاقاً شهري كه  -بودم آن را در مركز شهر پورتلند گم كنموانسته تمن  وجودبااين. هم جا داشت نهنگ
مركز شهر  بر رويخود را  آرامآرامشب نيلگون خنكي  كهدرحاليدقيقه بعد را،  وپنجچهل. شناختمشميخاكي  كرهاين روي 

 تريننزديكسپس در  ني كه مطمئن بودم آنجا پارك كرده بودم،، در جستجوي وانت در اطراف گشت زدم؛ ابتدا در خياباگستراندمي
  .شدميتر و مضحك تربزرگ مدامكه مقياسش  مسيرهاييو بعد در  فرعي هايخيابان

 ردمكمي حس! لعنتياه، ». ممنوع پارك مطلقاً«تابلوي كوچكي ديدم:  آغاز كرده بودم و آنجا ازسرانجام، به خياباني برگشتم كه 
ت، با هزينه خواهد داش چقدر پاركينگ پليسايالت نوادا از  اندازهبهوانتي  كردم كه ترخيصبه اين فكر ميو  من احمق جهانيتربزرگ

وي آن سبا صدايي شاد و سرخوش بود.  برخوردخوشتلفن را جواب داد، مردي كه تعجب،  در كمالپليس پورتلند تماس گرفتم.  ةادار



 

 

آن  به كار بستنافسر. با  چه جور هم، جنابِ». . بخت با شما يار بوده!چ وانتي از مركز شهر نداشتيمنه خانم، امشب هي« گفت كه خط
 ميان دربرگشتم، خودم را با فنجاني چاي آرام كردم، افكارم را  فروشيكتاب، به ايمشنيدهدر كودكي  مانكه اغلب دسته نصايحي

در  لحظه رسيدنم هبه اين اميد كه خاطر شبم را در ذهن مرور كردم، سرتاسر وجود تمامبا كردم و وجور جمع آثار ادبي جديدترين
  در اطراف چرخ زدم. ١يابعصاي آبمانند و  برگشتم هاي پورتلند. اما نشد. به خيابانشود ذهنم زنده

ا معقول از خانه من ت هايسيرمقدر به آنكه  خيابانيكامالً قانوني پيدا كردم، در  دقيقه بعد، وانت را در يك پاركينگِ هفتادوپنج
به  و به خانه رفتم، سوار وانت شدم. باشمآنجا رانده  تا رواني در حالت گريز شايد ترديد كردم جداً ، كه نامربوط بود فروشيكتاب

اما  نم.ك خبربايد خواهرم را به اين نتيجه رسيدم كه ، خانهپا گذاشتن به  محضبهتوضيح خواهم داد،  ديگر ياتلحظتا داليلي كه 
 ، جا مانده بود.رسيدهتازهاقالم ساير  در كنار ايقفسه، در پاولز فروشيكتابدر . تلفن همراهم عني نتوانستمي نكردم.

راد از بيشتر اف كردن اشيا گمو  رديابي مربوط بهفرآيندهاي ذهني  و با ام.آي.تي است ر دانشگاهناختي دخواهرم دانشمند علوم ش
 خواستميم به اين دليلچيزها صحبت كنم.  كردنگم در جديدم هنربا او درباره  خواستممي نيست كه يين دليلا البته. است ترآشنا

 .امدر عمرم ديدهشخصي است كه  ترينپرتحواس و كارفراموشاستاد  كليشه رمنطبق بدقيقا ، او كه با او صحبت كنم

 
. شوندمي تقسيمبه دو بخش  غريبي به طرز نظر، از اين اندمشابهنسبتًا  كهبا اين: پدرم. اعضاي خانواده من، هم داريم ش رارتبه باالتر

ي حت هاآن. قرار ندارند هيچ جاواقع در در -پدر و خواهرم  ،روزمره فيزيكيدنياي  تفاوت بهبي شديداً منظم وسواسي تا ي ازدر طيف
اندازه و رنگ هستيم. هرگز تماشاي  بر اساس طيف مرتب كردنمن و مادرم، مشغول ، مقابلدر . پيدا كنندطيف را  همين توانندنمي

ر د فراموش نخواهم كرد. هنر كليولند در موزهه ميزان بسيار ناچيزي كج شده بود ي كه بقاب عكسدر تالش براي تنظيم مادرم را 
شد  متوجه اشتباهش موقعي تنهاو  نياورده بود كفش ديگري چراكه، گذراند تاتابه هايكفش باتعطيالت را بار تمام يك مقابل، پدرم

 همسرش تاپلپقرض گرفتن ، ونقلحملاداره امنيت  براي مخواهر شعبدة .دربياوردرا  هاآنامنيت فرودگاه از او خواست  بخش كه
 اين كارش نزديك بود وبود  سپتامبر ١١ حادثه هفته پس ازيك  ،٢ايي آالسكاخطوط هو ورودياتفاقي در  طوربهو جا گذاشتن آن 

 .ي بكشاندتعطيلرا به  ٣فرودگاه اوكلند

دم فكر كراوالً چيزها كردم، با او تماس گرفتم.  جاگذاشتنشروع به  امبر خالف عادت هميشگي من هم كه وقتي بودبه همين خاطر 
در گم كردن چيزها، فكر كردم كه بايد  شفراوان تجربه توجه بهكمك كند؛ با  تواندمير كردم فك ،در ثانيهمدردي كند.  تواندمي

قفل  مثل مكه تلفنم را پيدا كردم و با او تماس گرفتم، هر دو اميداين محضبهباشد. انده پرور پيدا كردنشان هم مهارت خوبيبراي 
ي كس عنوانبهاما  ،شد زدهحيرت كيف پولم را گم نكرده بودمهرگز قبًال ه كاز اين ،سرخوشيبا . خواهرم غيب شدند كامالًدوچرخه 

سايل و اداره ديدي دروقتي «. گفت: همدردي خاصي نكردكند،  متعلقاتش را از نو تهيهكل در سال بايد چندين بار  طورمعمولبهكه 
  ».شناسندت به من خبر بدهمي ٤موتوري نقليه

آسان  ييهاتوصيهيافتن چنين  البته اگر بخواهم منصف باشم( شده نداشتگم يپيدا كردن اشيا ايبر دردبخوريبه خواهرم توصيه
، اما بيشتر خواهند داد شدهگم وسايل يافتنبراي پيشنهادهايي ان شناسخودياري و روان مربياناز والدين،  خيلي. )هم نيست

 اقالم غلبا گويدمي كه ،»پنجاه سانت قاعده«(يا ترديدبرانگيز  )كنيد مرتب، شتان را حفظ كنيد(آرام است پيشنهادهاي آنان بديهي

                                                           
 در گذشته براي اكتشاف آبهاي زيرزميني مورد استفاده قرار مي گرفته است. ١
٢ Alaska Airlines 
٣ Oakland 
٤ Department of Motor Vehicles (D.M.V) 



 

 

 تانسينهاز قفسه  تصور كنيد كهرا  اينقره سيميك «( ٥وجقعجق)، يا ايد، هستنددنبالش بودهجايي كه  متريدر فاصله نيمشده گم
اما  ،به فضاي آنالين هم كشيده است شدهاي گماشيپيدا كردن  هايتوصيهكار  .)».رسيده است تانگمشده شيء به شده وخارج 
شما  گمشده كيندل خوانكتابيا  كارت اعتباري در موردبنابراين، اينترنت . خوردمي وغريبعجيبهاي گمشده دردبهفقط  معموالً

زل من اثاثيه (نگاهي به دهشگم چيزهاي ديگر فقط پندهايي كلي برايتان دارد: براي جاروبرقيدر مورد ، اما شودراساً وارد عمل مي
)، رديدبگرا  جورابتان؛ كشوي ايدكرده شپنهان و در حالت پارانويا تان در حالت نشئگي(احتماالً خود گمشده جوانايماري)، بيندازيد

دادتان خدا به( گمشدههاي كوينمخصوص داريد) يا بيت جي.پي.اس با طراحيبه يك نياز (شما  كنترل از راه دور گمشده پرنده
. است هم صادق انديافتهاختصاص شدهگم حيوانات خانگي به پيداكردن كه شماريبي هايسايتوب در مورد اتفاقهمين ). برسد

عالي  ايهداستانا هسايتوب اين. كنندتان را به سرعت پيدا ميتونيپمار ، اما كنندكاري نمي شما گران خاص و سگبراي پيداكردن 
انات حيوغذاي انگلستان ناپديد شد و چهارده ماه بعد در يك انبار  رشايكه در ناتينگهام ايگربه داستان مثل، كنندهم سرهم مي

  پيدا شد. اشاوليه با دو برابر اندازه، خانگي

ي ها، همكالسيشوندميكه ديگر چاپ ن هاييكتابآسان كرده است:  ها راخيلي از گمشدهيافتن  اينترنتكه  بشود گفتشايد 
كمك  دهشگم ياشيا يافتن در، فناوري مدرن گاهي اوقات به ما طوركليبهسياستمداران.  از ها قبلسال كوفتي هايقولدبستان، نقل

 ا از دكمهي بگيردتماس  گمشده كه نتابا تلفن همراهد يه باشخواست تاندوست دانيد، مخصوصا اگر ازحتما خودتان بهتر ميكند، مي
 طوربه هايي كهفناوريهاي اخير در سال. آژير بزندايتان بر تانكمريتويوتا خودروي تا  باشيداستفاده كرده  انسوييچتكوچك روي 

 در »ونآيففايند ماي «فناوري  مثالعنوانبه: اند، رونق بيشتري يافتهاندشدهطراحيچيزها  گم كردنخاص براي جبران گرايش ما به 
در  ٦آكيو ردوِد مانن متصل كنيد تا تانپاافتادهپيشبه اشياي  يدتوانميبلوتوث كه  مجهز بهرديابي  هايدستگاه فراوانيو  شركت اپل

  از فراز آسمان احضار كنيد. وسايلتان را »هري پاتر« هايكتاب

 صيفاصله مشخر بايد د تان. خودروشارژ داشته باشدو  باشد بايد روشن تاندارند. تلفنهم  يهايمحدوديتاما اين ترفندها مفيدند، 
دستگاه رديابي را روي شيء مشخصي كه قرار است گم  ،پيش از گم كردنرا داشته باشيد كه  دورانديشيبايد اين  خودتان همباشد؛ 

هاي فناوري هك به شما بگويد تواندميداشته باشد  از راه دوركنترل دستگاه يك  حالتابه، هركسي كه از اين گذشتهنصب كنيد.  ،شود
گم . ودشمي هم حادترتر، كوچكهمواره  هايگجت ، مشكلي كه با گرايش بههستند نيافتني ايكنندهبه طرز ديوانه ودشان جديد خ

 و توان گم كردزدني ميبرهمچشمرا به تلفن همراه ،است ترآسان تاپلپگم كردن ، بودسخت  كامپيوترهاي دسكتاپ قديميكردن 
 ماشين در است جوراب مثلها كه براي رايانه استاي عبور هرمز مسئله ازآنپس. است گم نكنيرا كه تقريبا غيرممكن فلش  حافظه

براي نام ي است كه موقع ثبتاست، اطالعات رمز عبوراز  ترسختدر دنياي واقعي يا ديجيتال كردنش حفظ لباسشويي. تنها چيزي كه
  .كندلش فكر مياو كالسمعلم  آموزدست بيند دارد به اسم مارمولكبالغ مي كه يك آدم عاقل و ها استجوريايد. ايندادهبازيابي آن 

ه آن ب قرار بودكه  اينامه، هاي اظهارنامه مالياتيفرم، ساز موسيقي، سيمهاي بيكلمه عبور، گذرنامه، چتر، روسري، گوشواره، هدفون
دانستيد مي وكنار گذاشتيد  ترميمبراي  با وسواس تمامپيش گردش علمي دخترتان، قوطي رنگي كه سه سال  نامهرضايت ،پاسخ دهيد

 حاصل از بررسي هايداده. آور استآمادگي ما براي انجام اين كار سرسامو  كنيمگم ميچيزهايي كه  گستره: شودالزمتان ميروزي 
 سالهن معناست كه تا زماني كه شصتو اين بدا كندمي گمرا چيز نه تا روزانه كه يك فرد متوسط  دهدنشان مييك شركت بيمه 

از كه  يدبينديشدفعاتي تمام به تا زماني كه  رسدميبه نظر  نامعقول. (اين ارقام بسيار گم خواهيم كرد، تا دويست هزار چيز را شويم
لحظه  چندتا همين كه  يرا براي قلم هاي مبلكوسنچند بار كه اينيا به  نه، كه آيا ژاكت شما را ديده است يا ايدپرسيده همسرتان

                                                           
٥ New Age 
٦ Accio spell – از وردهاي هري پاتر براي پيدا كردن اشياء 



 

 

يا  تانظرف غذاي كودكيد ستتوانمين كههنگامياز منزل  خروج روزانه در حال سراسيمگيبه آن يا  ،ايدكرده بلند دستتان بود،پيش 
پس  ايدكردهتلف هاآن در جستجويكه  را ، هرگز زمانيپيدا كنيدرا  اقالمبسياري از اين  حتي اگررا پيدا كنيد.)  خودروتانكليدهاي 

اين بدان معني است كه  ؛گمشده خواهيد كرد يرا صرف جستجوي اشيا آزگارشش ماه  حدود، تاندر طول زندگينخواهيد گرفت. 
 متحدهاياالت: در وجود داردپول  اتالف متعاقب آن . وشودميصرف جستجو  روزدر  ميليون ساعت ٥٤جمعًا ، متحدهاياالتاينجا در 
  .هزينه شده است شدهگم همراههاي تلفن دريليارد دالر سي م فقط،  ٢٠١١در سال 

هيچ كدام  و انهيكي علمي، ديگري روانكاو -كنيم وجود داردگم ميرا  چيزهاچرا همه اين  كهاينبراي ، دو توضيح بيان كلي به
را  ايرهخاطيم توانميست: يا نتوجه ا ضعف دريادآوري يا گر ضعف در بهچيزها نشان گم كردن. طبق روايت علمي، نيست كنندهقانع

روايت  بر اساسدر مقابل، . ايمهنگذاشتآن  اي براينشانه از ابتدا) يا يماهگذاشت جاجايي كه كيف پول خود را  مثالًبازيابي كنيم (
 . فرويد درمانرناهشيا تمايالت از طريقما  استدالليذهن  عمديخرابكاري  -است وفقيتم گرنشان، از دست دادن چيزها انهروانكاو
ا هاي پنهان امانگيزه واسطهبه ئيآن شي از طريقناخودآگاه كه  مهارت ضمير« درباره، »رواني زندگي روزمره شناسيآسيب« كتاب

خصي ش از آن يا ازپنهان  بيزاري، يا ايمقائل بودهشده گمارزش كمي كه براي شي « كه شامل، دهدميتوضيح  »شودمي گمقدرتمند 
 چيزيما هرگز «: تر گفته استخالصهرا  اين مطلبفرويد،  عصرهمو  همكارل، يم آردن برابراه. آشودمي» ه استا به ما دادركه آن 
  ».كنيمگم نمي، ارزش بااليي داردبرايمان را كه 

 فقطو  دهدمين شيااگم كردن  حس هيچ توضيحي درباره تفسير است. اين باركسالتاما  منطقي تفسير علمي، تفسير بين اين دودر 
 تانافظهح تقويتبراي  ،حال عيندر ! و كنيدمركز . (تدكنمي شكل، نصيحتي براي جلوگيري از آن تريننشدنيو  ترينانتزاعي به

 دگوييماست (فرويد  سودمند نظري لحاظ ازكننده و ، سرگرمجالب شناسانهروان روايت.) در مقابل، بازبيني كنيدرا  شرايطتانها يا ژن
 ين بارهادر  توانميكه  چيزي بهتريننادرست است.  اما افسوس كه ،»شي، از بين برود، آن را پيدا خواهيد كرد كردنانگيزه گم  اگر«

  .كنيمنمي گمهرگز چيزي  انگار خود ما، ناپيدا هشيارنيمههاي : انگيزهدست باال گرفته است زياديما را  است كه گونه اين گفت

 كه كودك ايدرمانده. شايد مادر است غيرممكن كنار گذاشتنش، شناسانهرواناما مانند بسياري از ادعاهاي  -تسنيدرست مسلما 
از  شعميق ناخشنودي. شايد خواهرم به دليل باشد شده خسته مادري وظايفاز  ناخودآگاه ،كردهگم مركز خريدخود را در  ينوپا

اق در اعم جاگذاشتهرا در تاكسي  »هميلتون«نمايش  هايبليت. شايد آن مردي كه كندگم مي يف پول خود راك قدر، اينداريسرمايه
اشي ن واقعاً هاشدنگماز  برخي شكي نيست كهو  كردها استقبال ميحتما از اين حدس. فرويد باشدجفرسون بوده  انپيرو قلبش از

 يدگومي. اما تجربه به ما ارائه داد هاآني براي اتتوضيح چنين توانميشان پس از وقوع كمدست، يا هستند نيمه هشيار عواطفاز 
يچيده كه زندگي پبه همين سادگي است بهتر  تعبيربيشتر اوقات . هستند غيرمعمول وجود داشته باشند، هم اگر چنين مواردي، كه

  .داريم گم كردنايي براي انسان هستيم؛ چون چيزه چون. نقايصي داريم چونكنيم گم ميمحدود است. ما چيزها را  هاو ذهن

در سال » مقطار اِ«با عنوان ، پتي اسميت ٢٠١٥سال  مموآرشده در آثار ادبي، يكي از موارد محبوب من در گم ياشيا ههم نادر مي
، اردتوجه د تريجدي هاي بسياركردنگم به در پايان. گرچه اين كتاب )شده است غايب ،تردقيقبيان يا به ( شده است ظاهر ٢٠١٥

اه و كه دوستي در پنجبپردازد  يكت سياه محبوب گم كردن تجربه تا به توصيف شودميمتوقف  كامالً مسير  در ميانه اما اسميت
دهان  هايسوراخ و بازشدهبا درزهاي  بيد زده،-ظاهر جالبي نداشت. اين كت ورد و به او دادآتولدش از تن خود در سالروز هفتمين
ي احساس خوب، پوشيدمميرا  هر وقت آن«: نويسدمياما اسميت  -شده بود سازيچيزها بهينه گم كردنه براي ك هر جيب در بازكرده
  .كردمميپيدا نهيچ جا  م راكتشد،  بهترهوا دوباره  وقتيداشت و  يترژاكت گرمنياز به آمد كه  يسخت العادهفوقزمستان  بعد ».داشتم



 

 

ان، درباره مك پرسشخواهيم بدانيم كجاست. اما در پس اين مياين است كه  لين واكنش مااو تاطبيعكنيم، وقتي چيزي را گم مي
 ن جهتاز آ هاپرسش اين؟ شود ناپديدشد افتاد؟ چه عامل يا نيرويي باعث ش درباره سببيت نهفته است: چه اتفاقي براي پرسشي

را  فكر كنيد آنيا  ايدجا گذاشتهكت خود را در تاكسي  يداينكه بدانبسته به. خط بدهندما  د به جستجويننتوامياند كه مهم
 شرايط ما را به ندتوانمي و ندامهمهمان اندازه هم به هاپاسخ. ، متفاوت عمل خواهيد كردايددادهو در زيرزمين قرار  كرده بنديبسته

سايه سطل بازيافت هم سر ازبدانيد چگونه كه  بهتر اما چه ،پس بگيريدخوب است كه كليدهاي خود را  .و ختم ماجرا برسانندمطلوب 
 اند.درآورده

نداريم  دوست هاانسان ماكنيم.  كسي را متهم خواهندميدر اصل از ما  چراكهشوند،  سازمشكل عليتت مربوط به سواال شايد اما
دن ناپديد ش عاملشخص ديگري  كه است گاه درست)هميشه ممكن (و گهكردن متعلقات خودمان را مقصر بدانيم. البته هنگام گم

 ذاشتهگروي ميز  را قبضكه  خوريدمي قسم. شما شودميشخص تبديل  با مشكلبا يك شي به  مشكل اين ترتيببه. باشد هاآن
 خيلي زود هردويتانآنجا نبوده است.  هرگز قبضيكه  خوردميقسم  قطعيتهمان با  همسرتان همكند.  شيد تا همسرتان پستبود

  .رويددرمياز كوره 

 انتشدهگماين است كه شي كند، كردن اشيا مبرا ميهمان اندازه خودمان را از گماما به، است تراحتمالالبته كمديگر، كه  امكان
ت مانند ك ي محبوب،هاشتهدا كه گويدمي. پتي اسميت است ي در كاراسرارآميزنيروهاي  دستيا ش است ناپديد شدنخودش عامل 

است  نيآاز  تررايج تفاسيري. چنين »شودمي دليل غيببي چيزهمه آنكه در  شوندمي بُعديفضايي نيم جذب«ي اوقات سياه او، گاه
 هم كره خاكي افراد گراتريندانش ، حتياندبوده جاهمان درستچيزهايي كه  يافتنبراي  زمان كافي بعد از صرفكنيد. ميفكر  كه

 .عالم غيب ، اجنه،هافضاييآدم، هاچالهكرم: روندنشانه ميبعيد سيار ب يمتهمينانگشت اتهام را به سوي 

 عجيب ميزان فرافكنياين هستيم،  يم پيدا كنيمتوانمين آنچه گم كردن خودمان مسئولكه در نه مورد از ده مورد، با علم به اين
چرا ند كروشن مي حقيقت قرباني هستيم. اينهم شرور و  هم خودمان ، تقريبًا هميشهمانگم كردن درامِ كوتاهِ ، در ديگربيانبه .است

 يشاجابجچيزي كه خودمان آخرين بار  يافتن درضعف ما در بهترين حالت،  .دكنمي شانچيزها ديوانه گم كردن گويندميمردم اغلب 
 حالابهتبرد. (اگر مي سوالرا زير  فرديتمان پيوستگيدر بدترين حالت، ماهيت و  ؛است خرابكه حافظه ما  از اين دارد، نشان ايمكرده

ه از حافظه بلك ضعفاز  فقطنهحاصل  درماندگيكه  دانيدمي ،يدبود كرده شپنهان محافظتكه عمداً براي باشيد  كردهگمچيزي را 
بخشي براين، ابن .)»سخت است؟ قدراينچرا فكر كردن مثل خودم « ي در اينترنتتيزبين مشاور قوليا به .شودمياستنتاج ناشي  ضعف
بشر  ادراك دهپيچيشدت به پديده باآن  تنيدگيهمدر، كندآوري تبديل مياي با چنين پيچيدگي شگفتپديدهبه  را گم كردن ازآنچه
 است.

 افيموشكاز  تريافزوندر معرض اليه  گم كردنمل ع هر ،ياز سن خاص پس. شودمي تركنندهنگران با پيرتر شدن ما ،گرفتارياين 
، نيست اين اتفاقات دالّ بر مشكل خاصي بيشتر ،. البتهايد در واقع حافظه خودتان باشدكنيد شايد آنچه گم كرده، فكر ميگيردميرار ق

جا گذاشتن  مستعد ٧زوال عقل مبتاليان به. كندميبروز پيدا  چيزها گم كردنحدي به شكل افزايش در واقعي تا لي زوال عقاما 
 نيدور از ذه هايمكانرا در  هاآنزيرا  ،پيدا كنند را اشيا توانندنميآلزايمر در مراحل اوليه  به مبتالافراد غلب اوسايل خود هستند و 

 خبر اززيرا  كندمي غمگينما را  هاييكردنگم قهوه. چنين  قوطي دندان مصنوعي از و آورددرمير فِ سر ازعينك  ؛انددادهقرار 
  خود زندگي. سرانجاماستقالل، ظرفيت فكري و  گم كردن –دارند تريبزرگهاي كردنگم

                                                           
٧ Dementia 



 

 

، دنشگمشود، گم مي ازآنچهنظر . صرفاست كنندهناراحت قدراين، اهميتبيجاي تعجب نيست كه گم كردن چيزها، حتي چيزهاي 
 گراكند. هستي مواجه مي پذيرفنااز دست رفتن كنترل و ماهيت  ،؛ اين اتفاق ما را با فقدان نظمدهددر مقابل واقعيت قرار مي ما را

ست كه ا رفته جاييبهجهان،  شدهگم ياشيا تماميبه همراه آن كت كند كه ، تصور ميش نااميد شودپتي اسميت از يافتن كت سياه
ن ياز دست دادن بهتر اسميتو  سايه انداخته استاو  اين عبارت بر كل كتاب مموآر. ناميدمي »شدهگم اشياي دره« آن راهمسرش 

 .دهدمي شرح كمك آنبه همنارسايي قلبي) علت به  سالگيوپنجچهل(در  را رهمان شوهو  ش، مادرش، برادرشدوست

 از دست دادن همسر و ازدواج يك چيز استحلقه  گم كردن. كردن اشيا قابل مقايسه نيستگم با هادادندستازها و كردنگم اين
گم كردن در تمام آثار  تصديق، كه شايد مشهورترين ٩»يك هنر« بانام اشترانهدر ، ٨بيشاپ اليزابت ي است كه. اين تمايزديگر يچيز

 ؛»كار سختي نيست. گم كردنهنر در ي استاد«: نويسدمي غازينآ. او در خط سازدميآشكار  حذف آنبه  وانمود كردنادبي باشد، با 
كه  هايينآشروع كنيد و تمرين كنيد تا زماني كه بتوانيد با هاي در ليد، مانند كپاافتادهپيشهاي كردنگماين است كه با  او ترفند

از  ر پاياند شعراين قصد اين كار را نداريم. هم و ما  را جدي بگيرد توصيهنتوانست اين  كسهيچ. كنار بياييدهستند،  بارمصيبت
  .هيچ استست دادن يك عزيز از د برابرديگر در  هايكردنگم كه همه كندمياعتراف  فرمشطريق محتوا و 

 هم عبلكه در نو درجه سختيدر  تنهانهديگر  هايدادناز دست ، مرگ با گويدنمي صراحتبهعالوه بر اين، گرچه بيشاپ اين نكته را 
 شصاحببه  تواندميازلحاظ نظري  كمدست ايمفقودشدههر دارايي  دارد؛ بازيابي امكان داللت براشيا  دادندستاز متفاوت است.

در  ،يا وحشت يا غم نيست، بلكه درماندگيچيزها، گم كردن  احساسات انساني مرتبط باشود. به همين دليل است كه  بازگردانده
ندگي پس ز بدون باورِاست.  محتوم يوضعيتنيست بلكه  وضعيتي گذرا ،افراد دادنازدست وضعيتِدر مقابل ، اميد است. تناقضعين 

ي از كه كارآن، بيكندميرها ما را بدون كورسويي از اميد  از دست دادناين ، يك زندگي باور دارندبه فقط ، براي كساني كه مرگاز 
 .پيدا كردنبدون احتمال  است كردنيگم. مرگ دستمان بربيايد

بر، درست قبل از سوم سپتام است، مرده است. من او را در هفته باهوشو ناسازگار و شريف و  پرتحواس كهاينپدر من عالوه بر 
 بهتر. شايد پريشان و سرگشته، هدفبيام: شده گم خودم هماند، و از دست دادم. از آن زمان، روزها تاريك شده شروع فصل پاييز

يا ك واحه باشد، نقطة مقابل ي واقعيمكاني در دنياي  »گشتگيگم«انگار ، كردنتحولي عجيب از عبارت گم ».گشتهگم«م يباشد بگو
  .چرخدميوقفه بي نماقطب عقربهو افتد كار مياز روح در آن كه  ييبرمودا مثلث

بود.  هشدت تحليل رفتبه اشسالمتي حدود ده سالي بود كه. دهندهتكانبود و هم  بينيپيشها، هم قابل مرگ بيشتر مثلمرگ پدرم 
 باال، بيماري كليوي، نارسايي چربي خونباال،  فشارخون( حاضر در عصر سالخوردگيمعمول  هاييخوشنابسياري از  تحملعالوه بر  او

 ايمني سيستم، يك بيماري غرب نيل التهاب مغزي: مننژيت ويروسي، را هم داشتعصري معمول هر سن و غير هايبيماري)، يقلب
كي و از ات فيزيولوژيجه تمامدر  يشهابيماري د. فهرستنبودن شقادر به تشخيصدرست هم  كه بهترين پزشكان درمانگاه كليولند

 ي ازيكدر  سكندري خوردن در اثر زانويش رباط بود و شدهپاره  كتفش ماهيچهو بود  خوردهزمين. گسترده شده بود حاد تا مزمن
اهي گ شدر گردن سرگردان ي. عصبكشيداما سخت نفس مي، خاصي نداشتمشكل تنفسي  .ه بوداز بين رفت استقالل هايجشن
 و غرق در فقري را گذرانده بود كودكيكه اينخاطر بهوحشتناكي داشت،  ندندا مشكالت. كردميفلج موقت شبه او را دچار اوقات
 .ي شده بودثروتمندو  مرد نافذپيركه سرخوشانه تبديل به اين خاطربه، ي حادنقرس
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بخش «سريال در موقع تماشاي را  ماوحشت و دلهرهاحساسات اوليه  تدريجبهها با گذر سال. براي خودش بودمسلخي خالصه كه 
اين خاطر  و از طرفي هموضعيت بحران زندگي كند  تمام عمر در تواندمين كسهيچ اين خاطر كهبه  كمي -امكردهمهار  »اورژانس

 نجشنبهپ يبردارنمونه« بار براي من درباره مشكل سرخرگش نوشت: يك( تحمل كرد. يخيالبيرا با  اشناخوشي م، پدررفتههمروي كه
، عليرغم تمام اين مشكالت سختتر از آن، مهم») د به من خبر بدهند.كِي باشد، البته شايد نتوانن كالبدشكافي دانداست و خدا مي

 عات فراوانيدف، تعداد حالبااين. بربيايد بيماري جانكاه اين حجمبراي هميشه از پس تواند نمي كسيدانستم كه ، ميمنطقاً . او زنده بود
  .به نظر برسد ناپذيرشكستباعث شده بود كه  ايكنندهگمراه به طرز، يافته بود بهبود بازهمو  بودمرگ  در آستانه كه پدرم

بستري  در بيمارستان خاطر مشكل قلبيبه تابستان تماس گرفت تا بگويد كه پدرم آخرين روزهاي از ي، وقتي مادرم صبحبراي همين
 زدهشگفت، شده ش منظمكه ريتم قلب شنيديمو رفتيم  مركز شهربه همراه همسرم به هم كه ب شده، خيلي دلواپس نشدم. و ش

مارستان در بيش هاي سفيدگلبول دليل باال بودن تعدادطور بههمين وبيشتر  مراقبتبراي  را . به ما گفتند كه پزشكان اونشدم
و از آنجا مستقيم به بخش  رفته بود شقلب و عروق ويزيت عادي به( كردمي تعريف نمابرايرا  ماجرا مپدر وقتي. اندداشتهنگه

، ش را حفظ كردخوب روحيههم روز بعد بشاش و صحيح و سالم بود و رفتاري طبيعي داشت.  هاي ويژه فرستاده بودندش)مراقبت
 تيجهن پزشكان گفتهبهكه  ومنگ)كمي گيج، زآميجنون كميبلكه  شلمعموو رحرارت پشيوه بهنه زد (كمي زيادي حرف ميگرچه 
يك يا دو روز برطرف عرض در  خودخوديبهسموم . اگر بود هاكليه افتادن موقتكاراز  ش به خاطردر جريان خون ايجادشدهسموم 

  .كردنديك نوبت دياليزش مي، شدنمي

 ،شتسكو اعماق. جايي در به سكوت هم روز شنبه تقليل يافت و گوييگسستهبه  پرچانگي، بعددو روز  در. بودچهارشنبه آن روز 
 تغيير مكان ،در لهستان فرار كرده بودند يهوديان عامقتلاز  كهپدر و مادري  از بود آويوتلدر  تولدش نتيجهكه ، نهفته بودشش زبان 

و  سفرمحدود  هايگزينه، كه با ١٩٤٨اي از يهوديان در سال براي خانواده غيرمعمول مهاجرت معكوسبه آلمان ( سالگيهفتدر 
. گيسالدوازدهپناهندگي در سن  رواديد با متحدهاياالت) و ورود به نام داشت، تسريع شده بودكه هنوز فلسطين در جايي خشونت 

يوايي و ش هبو آن را رفته بود ازهمه ياد گرا آخر  فهرستاين  زبان اولِ معبري: پدريش و دييانگليسي، فرانسوي، آلماني، لهستاني، 
لذت هم  كناردر  جمالتقرار دادن  ازمنظورم اين است كه  -كرد. عاشق صحبت كردن بودميصحبت والديمير نابوكوف  ناباط

فره ط خواست از آنكرد يا اگر نميراهش را باز مي چيزهمه بهزبان افسونگرش  با و-شمردمغتنم مي را نيز ، هرچند كه مكالمهبردمي
ها . او را در دهگفتسوخت و هذيان ميدر تب مي، پدرم را ديده بودم كه بيماريبحران  يهاسال. در اشبيماري ازجمله، رفتمي

 ابعاد پنهان قوه تخيلش بلكه از تنهانه برايمانو  مانددر خاطرش ميكامًال  گاه( ديده بودم و هذيانتوهم  دردرد ديده بودم. او را  جور
 يداتو موجو كردبود كاوش مي كنار آمدهبا بيماري  موقتاًدر ذهني كه ديده بودم كه  او را ).كردمي رمزآلودگي قوه شناختي صحبت از

، لفمخت، تحت تمام آن شرايط هادر تمام آن زمان. ترسناك بودناشناخته و  ما براي بقيه آورد كهاهريمني گير ميعجيب و تاريك و 
 گشت اما خودشرصدايش ناگهان بششم، روز . بود فرو رفتهسكوت ر د تمام ، پنج روزحاال. اما كم بياورد حرفبودم كه  نديدههرگز 

برخي و  نامفهومبرخي كه پراكنده،  از چند كلمه غيربه، ازآنپس. سپري شد حاليپريشانو  تقالاز  وحشتناك يشب ،به دنبال آن. نه
  سخن نگفت. هرگز ديگر مپدر-»ميرمميمن دارم «؛ »ماچو پيچو« ؛»سالم!«-بودندواضح 

  

  

هر يك از ما.  وجوددر  جسورو  توصيفغيرقابل، آن بخش آن اسحاق درونش، وجودش استمنظورم  -دوام آورد باز هم ،حالبااين
 آقاي«(وآمد بودند، ناديده گرفت كه باالي سرش در رفتپزشكي  متخصصين هاي خيل عظيمدرخواست همه، چند روز قبل از مرگش



 

 

 د:ااسخ دپ ين درخواستآخر اما به)، »؟بدهيدفشار  ار منيد دستاتو، ميشولتز قايآ يد؟هن بداتك رايتان پان نيد انگشتااتو، ميشولتز
 بوسيدن يتواناي، دم مرگش حفظ كرد. آخرين حركت داوطلبانه او، كه تقريباً تا بيرون بياوردرا  شزبان ستتوانهنوز مي شولتزآقاي 

كه ساخت اي را ميو عاشقانهو ژست كوتاه  كردهايش را غنچه ميلب، تميز كندا ر شهايلب تا شدخم مي مادرممادرم بود. هر وقت 
، بود پدر و مادرم ي، سالم و خداحافظپيششان بوديم من و خواهرم كم وقتيدست، حركتاين ديده بودم. عمرم روزهاي  در تمام

زبان  در اساسياي واژهاين حركت،  -شان»دوستت دارم«و  »زيبا هستي تو« ،»ببخشيد«، شان»شوخي كردم« و »خيرشب«
 .هر پنجاه سال خوشبختيو مُ نمادو بود شان مشترك

جمع شديم و سكوت او را با صحبت پر كرديم. من هميشه  دورهمهنوز پابرجا بود ما، عزيزان پدرم،  شوجود كهدرحالي، شبيك
 نزديك او خاموشيدر حال  شعله بهشويم و چقدر  ترنزديك يم به همتوانمي چقدركه اين دانستم و فهميدنمي صميميرا  امخانواده
 ندر خاطر م آن شب حالبااين، هاسوپرماركت هايراهروروشني ، بهبودسفيد  ي، مكعببوديمبود. اتاقي كه در آن  آورشگفت ،بوديم

 موشخ پدرم .گفتن وجود نداشت از عشق صحبت كرديم؛ چيز ديگري براي تنهارامبراند است. ما  به تاريكي و سرزندگي تابلوهاي
درخشيد. من از اشك مي شو چشمان نگريستمي يكي پس از ديگريكرديم كه صحبت مي طورهمانما را  هايچهره، اما هشيار

را بايد  آنچه اشك اين ار بودم.ذشكرگ باراين، اما كرده بودم كاري چنين ندرتبهو  ترسيدمميگريه  در حال شهميشه از ديدن
  فهميد.مي ،بود اشزندگيدر  بار ترينمهمشايد  وآخرين  شايداو براي مدتي كه : گفتبه من مي ميدمفهمي

ي و شيرين از ايباريكهباشيد،  اقبالخوشو درست است كه اگر  -به نظر بيايددار و شيرين امردن معنشوند باعث ميها اين يهمه
 ،وقتآنتا . ما غار است باالخره اما اين غارزمين.  زير ييهزار پا در عمق غار تاريك اي از نقره در يك، رگهخواهد شددر آن يافت  معنا

پزشكان آن زمان،  طولدر  ييم. در هيچ مقطعه بودگذراند هاي ويژهبخش مراقبترا در  پايانبيو طوالني ، آورسرگيجه دو هفته
 هايترس وميدهاي جديد اجديد، پزشكان جديد،  هايشآزمايجديد،  احتماالت با .تشخيصي و حدسي براي علت بيماريش نداشتند

اتفاق افتاده بود صحبت  ازآنچهيم و رسيدميبه خانه  رمقبيپس از تاريك شدن هوا،  هاساعتشده بوديم. هر شب،  احاطهجديد 
ستوران رآسانسور و  ،پاركينگ روزمره عادتو  شديم. سپس بيدار ميباشدروز بعد  درراهنماي ما  تواندمي اين كار انگار كهيم، كردمي

چيزي  هيچ عادتي در كار نيست.هيچ  كشف كنيم اصالً كهمحض اين، گرفتيمميرا از سر  »پناوبون«فرانسوي  وچهارساعتهبيست
 ايط جويشر متناسب با صبح هرروزبود كه سعي كنيم  آنمثل  كار . ايناي بريزيمتوانست كمكمان كند آماده شويم يا برنامهنمي

 لباس بپوشيم. ايمشنيدهن اشدربارهكه هرگز كشوري 

ال . در كميممنتظر شدتالش براي جلوگيري از مرگ،  جايبهو به همين دليل  نخواهد يافتكه پدرم بهبود  پذيرفتيمسرانجام، 
پايين  باال وو تماشاي  شتدس در كنارش، گرفتننشستن  بود،بخش آرامش برايم خيلي مدت آندر  ، بودن در كنار اوخودم شگفتي
ي غم، عكسبه نبود؛ تحملغيرقابلند، فتگكه مي طورآناين غم، . خرناسآشنا از  و كوچك به همراه موجي اشسينه قفسهرفتن 

 كهكاري كردم مي تصور كردم ولي آن موقعبعدها فهميدم اشتباه مي بود. جال دهندهاندوه آرام، عارفانه و  نوعي - بود تحملقابل
، ارزببسيار  شكلي، به انسان و در حال مرگ پاسخبيحتي پدر  همان موقع بود كه فهميدم. ش استمرگ پذيرفتن، كردمداشتم مي

 نبود. زنده ديگر، يك روز صبح زودهنوز زنده است. و بعد، 

ه ك يبود. زن گرفتهدستانش بغل  آورم، تماشاي مادرم است كه سر پدرم را بامي به ياد يبعد هايساعتاز آن  بهترين چيزي كه
راي فرصتي ب به خاطر تنها، متقابل توجهامكان  گونههيچ، بدون انكار و بدون ولرزترسگرفته است، بدون  آغوشرا در  اششوهر مرده

 آرامشي بود و زيبا و سوگوارمادرم . امديده حالتابهكه  است ايعاشقانهترين عمل : اين خالصاو براي بار آخر به نسبت مهرباني
 شكعينرا در باال دادن  شمعمول عادت ناخودآگاهشبيه پدر من بود. هنوز . رسيدميبه نظر ن جانبيهنوز  پدرم. داشت تصورغيرقابل



 

 

د هم بگذارم شايد الزمش شود. و بعكنار بسترش  عينكش را كهناگهان به فكرم رسيد . كردمتصور مي براي مطالعه به روي پيشاني
  تري به ذهنم رسيد.هاي سنگينالفكر و خي

ر از ، يكي ديگپدرم از دنيا رفت كهاز اينشروع شد. سه هفته پس  چيزها از دست دادندر من  ترتاريك دوم و فصلبود كه  گونهاين
ه اگر پدرم ك اينتيجه -جهاني را از دست دادمسابقات  مزادگاه، تيم بيسبال آن از بعد. سه هفته مرد سرطان از هم فاميلاعضاي 
انتخابات  رأيميليون  ٦٦تون با داشتن هيالري كلين هم . يك هفته بعددادنميا تحت تأثير قرار چندان مر نبود، شاندوآتشههوادار 

  واگذار كرد.رياست جمهوري را 

 هانكردگم اين از اميشانيپر بين ستمتوانمي سختيبه پاييز، آن؛ در ندارد حدومرزي است كه از عشق ناكارآمديشكل  به شبيه، اندوه
ختمم . اما در مراسم و حتي سخنراني كردمرا حفظ كردم  امداريخويشتن در مراسم ختمش. متمايزي پيدا كنپدرم م براي اندوه و

ه كاز شر اين حس خالص شوم  نتوانستمديگر ، بعدازآن هايم سرازير شد.اشك، كندصحبت  تاايستاد پسر متوفي وقتي ، بعدي
 تخاباتنا بعد ازاست. صبح  فوت كرده ماز نزديكانشخص ديگري  مممكن است خبردار شو هرلحظهكه  -استكمين ديگر در  ايحادثه

 حتمي اهدادندست  ازانواع  ناگهان، .منتظرش بودمكه  ايآيندهدلتنگي براي  و مهاجرمپدر دلتنگي براي  به خاطردوباره گريه كردم 
ها و نهادتفاوت، و  اختالف عقيدهاحترام به  ،اساسي آمريكايي هايارزشامنيت شخصي، امنيت مالي، : حقوق مدني، رسيدميبه نظر 
  از دموكراسي. هاحمايت

جلوي خودم را بگيرم و ترس م ستتوانميزدم. ن وپادست، پيش از موعددر ميان امواج غم و اندوه واقعي و به همين شكل  هاهفته
ال ح، از ديدن خواهرم دركردمترسي فزاينده احساس مي دادنميجواب  م. هر وقت مادرم تلفنر بگذارو مشكالت سياسي را كنا فاجعه

ي خيل« :ه بودنوشت بيشاپ. اليزابت شود ماشين سوارهمسرم  گذاشتمنميكردم، ، احساس ترس ميبيزار بودمهواپيما  سوارشدن به
كه  بودبعدي  هايو حتميت رنج شدت -بود مسئله صادق همينوه من اند و در مورد خاص، »هستندرفتن دستدر شرف ازچيزها 

  .آوردمرا از پاي درمي

كه براي انسان  تا جايي، روزروزبه بودم؛ دادهازدسترا  امانگيزه، كردمي كه گم ميچيزهاي ديگر همه، من همراه با اثنادر همين 
ن به اياز طرفي اما . دور شومزماني كه پدرم هنوز زنده بود  از خواستمنميكه  اين دليلتا حدي به. شدمنزديك  هيچبه  بودممكن 
 هاي، كارتاهدا شدند هالباس، طي شدفوت  اداري روال، به پايان رسيد مراسم -تمام شد سوگواريمشخص  كارهايوقتي  كهدليل 
 ،ز دست دادن پدرم سپري كرده بودما نگراني يك دهه را در كهبااينم. كن كارچهبايد  دانستمنمي ديگر -شدندنوشته  گزاريسپاس
 بود. متوقف شدهدر لحظه مرگ  ، مانند قلبم. خيالم كردخواهش چه بعدبه اين فكر نكرده بودم كه  هم باريكهرگز 

اولين  ا براي، امكردآرامم ميشعر  هميشهاين كار را بكنم. بايد دانم چگونه م نميه بود، فهميدپيش برومدر زمان ودم بحاال كه مجبور 
 مكردميخلق كه  متنيوادار كنم، چراكه هر هم توانستم خودم را به نوشتن مينعالوه بر آن . خواستم بخوانمشنميام، بار در زندگي

در آرميدن (تماس با مادر و خواهرم،  نددردسربيكردم راحت و مي حسكه  را كارهاي كوچكي .ديدنميبود كه پدرم  متنياولين 
 تازه كه، سالگيهشت. از سن كردرا پر  روزها دشمينكارها اين  با ، امادادمرا تا حد ممكن كش مي) هاگربه، بازي با رمهمس آغوش

  .مواجه نكرده بود» مبايد بكن كارچهدانم نمي«ديگر زندگي مرا با مشكل ساده  ،شدمسررفتن آشنا ميداشتم با پديده حوصله

خواهم از خانه گفتم كه مي. بعضي روزها، فقط به خودم ميرفتن كردم بيرونشروع به پدرم در همين مدت بود كه در جستجوي 
راي طبيعت ب ازآنجاكه .گشتمدنبالش مي، گرددمي هايشدستكشكه شخصي به دنبال  ايارادهان ، با همبيرون بزنم. روزهاي ديگر

. البته انتظار دويدن درحال گاهي قدم زدن وهنگام  ي، گاهدادممي انجامبيرون از خانه را  جستجو، اين آوردمي شفافيتو  آرامش من



 

 

با  كردمميتصور  اما ،اش نگرده بودمچندان فكري دربارهروبرو شوم. اش يفيزيك تجسمدوباره با پدرم در  نداشتم در طول مسير
، شصداي -او حضورحس با  وانستتمي ايجاد كنم كه در جهانخودم يا  وندر هيچي از م تونلتوانمي صِرف و خالص حركِت

 پر شود. -مانرابطه عيارتمام صميميت و اش، گرمياشطبعيشوخ

لبي و، در بين افراد سوگوار رايج است. جان ب»رفتار جستجوگر« اصطالحبهه اين خواندم كاندوه  تون تحقيقاتي دربارهم بعدتر در
 هآگاهانهرگز  ازاينپيش اما. دانستمي »اشتياق و جستجو« بهت راوه، پس از دوم اند ، مرحلهراس-اليزابت كوبلر دورههم شناسروان

مرده  انماز عزيز كه افراد ديگريپيشتر . اندگشتهمي منهميشه به دنبال  مگانمرددرگير آن نشده بودم، زيرا بر اساس تجربهي من، 
بسيار عجيب، به  موردو حتي در چند  بودمرا شنيده  شان، گاهي اوقات صدايبودمحس كرده  مرا در نزديكي خود هاآن، اغلب بودند

در بين  هماين مسئله ا(ام. روبرو شده ترديدغيرقابليافته اما تغييردر شكلي  هاآندوباره با كه  بودمرسيده  وغريبعجيباين اعتقاد 
از  بعدميشيكو  كردمفكر نمي هرگز: «نويسدمي» تنها«همسرش در قطعه  دربارهجك گيلبرت شاعر . است متداول افراد سوگوار

  »).كسي خالدار سگ در هيئتبازگردد. شگفت است كه بازگشته است / مرگش 

س قبر ند از پتوانمينيست. باور ندارم كه عزيزان ما  سازگاراين تجربيات با درك من از مرگ بايد بگويم كه اگر بخواهم صادق باشم، 
 از همگي ديدگيداغاما حلول كنند.  خالدار يسگ جسمدر  ممكن استباور ندارم كه همسران  كه قدرهمانبا ما ارتباط برقرار كنند. 

 دوباره توانمبممكن است كه به روشي غيرممكن ، برومبيرون براي جستجو كردم اگر فكر مي سازد ومي پروابي يشناسانما هستي
 نشيني با پدرم بيابم.در هم خودم را

. سي. اس. لوئيس، كه قبالً  احساس كرده بود امكردهامتحان  را چيزي چنين بيهوده ندرتبهم. برگشتيقه پنج دقبعد از اولين بار، 
ز كه هرگ فهميد دلهرهو با  كرد و به آسمان شب نگاه كرد بلند سر را از دست دادش كه همسر ازآنپس دسترس هستند،مردگان در 

ها زمان وسعتتمام اگر در از اين وجود دارد كه  ترقطعيآيا چيزي «نوشت: » دوه مشاهده ان« او در. نخواهد يافتاو را در هيچ كجا 
، شدهقفل دري«فقط  شهمسر فقيد خود و بيناو  »؟نخواهم يافتاو را  نوازشچهره، صدا و  هرگز، بگردم هم دنبال او هامكانو 

 كرد.مياحساس  »مطلقيي خألن و آهني ايپرده

او  پي مدام. مرگش درك من از اوست پس ازمناسب براي  واژهدقيقاً  »شدهگم«به پدرم داشتم.  من نيز همين احساس را نسبت
داي صپي . كنمنميحس  چيزهيچ ااماز حضور او را حس كنم  اشاراتيكنم كنم. سعي مي يشتوانم پيدانمي هيچ كجااما در  گردممي
 اين است مانند بودن اوسوگوار . امنشنيدهاستفاده كرد آن را  صدايشاز  نكه در بيمارستا يآخر باراما از همان  خوابانمميگوش او 
 املكنبود او تمام و  .ندارد در دست بگيرمنخ، قوطي ديگري  سويآنكه در  راحلبي  قوطي با سازدست هايتلفنيكي از آن  كه

  نيست. چيزهيچجايي كه او بود ديگر ؛ است

 واحددرآن، چگونه معنا داشت قدرچ »از دست دادن« تصور كهاينبود:  بعدازآنرگ پدرم و وقايع چيز در مورد م ترينكوبندهشايد اين 
وقتي در فرهنگ لغت دنبالش نگشته تا . بود، دقيق هم من . و در حقيقت، در كمال تعجبآمدميو هم دقيق به نظر  گستردههم 
ز كلمه اكنيم، ميكيك صحبت  پختيا دستور سوييچ ماشين فن يا شارژر تل كردنگم دربارهجز زماني كه به مكردميگمان ، بودم

ن مرگ طوفاتا  »از دست دادمپدرم را « گوييممي -كنيممياستفاده كردن وزن اتفاق راي كمحتي ب و تمثيلي صورتبه» گم كردن«
  شود. ترماليم



 

 

يك  و از است مرتبط ١٠forlorn واژه در» lorn« واژه با اين فرورفته است؛در غم  »to lose«فعل اصلي  ريشه. چنين نيستاما 
 شتقم يا تقسيم كردنبه معناي جدا كردن  ترقديمياي بازهم واژه، كه از گرفته شده است نابودشدنانگليسي قديمي به معناي  واژه
. پيدا كردشكست ي امعن »to lose« ازآنپس صدسال. پديد آمددر قرن سيزدهم  تربعد گم كردن يك شي امروزي معناي. شودمي

 دايره، ديگربيانبه. مانقلببراي در قرن هفدهم، كرديم؛ و مان هم استفاده عقلدادن دسترا براي از »to lose« در قرن شانزدهم،
 گم كردن، درنتيجهو از آن زمان پيوسته در حال گسترش است. ه آغاز شد انزندگي خودمان و ديگر از گم كنيمتوانيم مي آنچه
 و انواع و اقسام است شده پر عزيزان تا و عمريك اندازپسگرفته تا  از دستكش چيزهمهبا  كهاست  ناهنجار بسيار ايدسته هامروز

 .كندميبا يكديگر ارتباط را وادار به  ناهمگونتجربيات 

بلكه اين است كه بسياري را از  دهيمميقرار  گم كردن اين نيست كه چيزهاي زيادي را در دسته برخالف تصور، مشكل ما حالبااين
را با  »بروكلينعبور از كشتي « شعر همسرم، ميافتميفقط در شعر  را تسالي خاطركه  هاهفته، در طي آن شبيك. اندازيمميقلم 

 دارد بينش وسيعي او. ستايدمي بيندميرا  هرچهو  دهدميكشتي تكيه  نرده به آن شعر صداي بلند براي من خواند. والت ويتمن در
د او پيش از تول كساني كه همه: گيرددربر مي ،كرده سفربلكه هركسي را كه  ،چرخان مرغان درياييو  هابادبان، هااسكله تنهانهكه 
او  از مرگبعد كساني كه  و همهمشغول تماشا هستند اطراف او در كساني كه اكنون  ، همهاندكردهايستاده و تماشا  هانرده اين كنار

ها ناي، واالو  العادهخارق علم مطلقاز طريق يك  گويي وكند نميپيشگويي  شكه او در شعر -خواهند كردتماشا آنجا خواهند بود و 
به رودخانه و  كردنموقع نگاه شماكه  همان احساسي را دارم من هم درست«: كه كندوري ميآياد. او با مهرباني گذراندرا از ذهن مي

 ».كنيدمي حسآسمان 

 شتنگدلهر چيز، بيش از  در مورد پدرم چيزي كه .دنمومي ناچيزناگهان بسيار  و به همين سادگي احساس از دست دادن من
 ترينمهم حالبااينآشكار و پراهميت شده بود.  برابر نور دروني اوو در  بود صافي وجود او گذشتهاز گويي كه  است، زندگي هستم

 مهكه ه طورآن، زندگي آمدچشم او مي بهطور كه آن: زندگي است دسترسغيرقابلبرايم  هنوزناپديد شد، چيزي كه هنگام فوت او 
و  دبرابري كنن پدرم شبيه آن بود ازآنچهيكتا  ايلحظه با توانندنمي. تمام خاطرات من درون به بيرون، از كنيممي زيستما آن را 

از حتما  بود؛وافر و فراگير مانند ويتمن، عشق او به زندگي  بازند.خود او رنگ مي دادناز دست من در كنار  هايدادناز دست تمام 
  .دريا تا درخشش دريااز  زندگي را، همه، بلكه دعاشقشان بوكه ، اشخانواده فقطنه -بوده استمتنفر جا گذاشتنش 

از  .گيردميقرار  تربزرگ يطرح الشعاعتحتنيز  ما، غايي، فناي »دست دادناز « حالبااين. است يگيرنفسهشياري  خاموش شدن
 گرچه. شودمياحساس  چيزها ترتيب معمولدر  اختالل و يك ناهنجاري به شكلاغلب ، يمهست اشتجربه وقتي درحال، دست دادن
 از دست دادن است و زندگيمبتني بر  تكائنا برنامهكل ، انقراض: ميرايي، كهولت. است چيزهامعمول  ترتيب همان در حقيقت

خاطرات،  كمرها، ، زانوها،هاشغل، هابرنامه، ياهاور. شدن است تا سرانجام به صفر برسددر حال خالي كه اي استوارونه اندازسحساب پ
خود پادشاهي:  و مانقلمرو پادشاهيكليدهاي  وسوييچ ماشين ، كليدهاي خانه، جاودان، پدر سالهپنجاهدوست دوران كودكي، شوهر 

 .سرازير خواهد شد »هاشدهگمدره «ه تمامش بدير يا زود، 

اين از دست خواهيم داد. اما  نهايتدر  دوست داريم را هرچه ما بدون تاوان براي آن وجود دارد؛البته و  ارزشمند و كوچك مرهمي
اشقان عحق با كنيم. مسير زندگي مي سرتاسر: ما در ه نخواهيم بودزند نهايت، ما در قاعدتااهميت داشته باشد؟  اندازهتا اينچرا بايد 

كه  ايغريبه. شما با است آورحيرت است كه يافتناين  ؛شوندمي زدهشگفتبا يكديگر  مالقات معجزهاز  هرروزكه  است ايخستهدل
 دهيدميرا از دست تان كار سالگي ٥٥ د كرد. در با او ازدواج خواهي د كهفهميمي و طي چند روز كنيدميمالقات  گذردمياز شهرتان 

                                                           
 به معني متروك و تنها ١٠



 

 

 يبحران . باكنيدميرا پيدا  شمناسب داريد و كلمات ايانديشه. يدكنميشوكه خودتان را جديد،  ايحرفهبا پيدا كردن ده سال بعد و 
  .يابيدميدررا تان و شجاعت شويدميروبرو 

درتان، ، كيف پولتان يا پباشد رفتهازدست كه چيزي هر. انديافته ،نه كمتر و به علت فناپذير بودنشان، ارزشي بيشتر هااينتمامي 
ي مغتنم بشماريم و شكنندگ كهكند آگاه شويم، فناپذيري يادآوري ميكه  كندمييكسان است. ناپديد شدن به ما يادآوري  عبرت

خود بهتر استفاده كنيم.  فانياز روزهاي  خواهدمياز ما  كه است بيرونينوعي وجدان  فقدان. حمايت كنيم آورد كهمان ميياد
 آنچهه : احترام بگذردبه بهترين نحو مي بينيمميهمه چيزهايي كه با توجه داشتن به  سفر كوتاه ما، دانستميكه ويتمن  طورهمان

 ازجمله، ميارتباط دار هاآنهمه  ناپذير باالبه سبكي انفصما  كهاين تصديق و تاب بياوريمتوانيم نمي آنچه نكوهش، يابيممياصيل 
 م.داريچيزي را نگهكه اين، نه تماشا كنيم كه پيوستهيم يما اينجا .است گذشته اكنونهم آنچه سر ما نيامده و نيزهنوز بر  آنچه

 

ا براي نويسندگي ممتاز و جايزه پوليتزر ر جايزه ٢٠١٦. او در سال شدنيويوركر  نشريهثابت  نويسنده ٢٠١٥در سال  ١١شولتزكاترين 

  اقيانوس آرام، دريافت كرد. شمال غرب خيزي دراز خطر لرزه ش، روايت»the really big one« ملي مجالت را براي

 

                                                           
١١ Kathryn Schulz 


