
 

  
  
  
  

  بدلسازي براي آثار ديگران

  
● حسن پارسايي  

  
در حوزه ادبيات و هنر بخش محدودي از آثار با الهام ديگران بازآفريني شدهاند، اما شاکله نـويني
دارند؛ طوري که ميزان تفاوتهايشان با اثر «مبدأ» بسيار بيش از تشابهات آنهـا بـوده و حتـي وجـوه

اقتباسيشان گاهي قابل تشخيص نبوده است.  
اگر تقليد و يا اقتباس به کپيبرداري نزديک باشد و زيبايي و گيرايي اثر قبلي را هم نفي کنـد، در
آن صورت کاري عبث است؛ زيرا موضوع آن ديگر براي خواننده تازگي ندارد و بـاز او را بـه خوانـدن

رمان اصلي ارجاع ميدهد.  
مهمترين بخش نويسندگي، انتخاب موضوع و نوع نگرش به آن است که از همان آغاز همه چيز 
را متمايز و معين ميکند. در رمان «بابا لنگدراز»، اثر «جين وبسـتر»، بـا ايـن خصوصـيت رو بـه رو
هستيم. اثر مذکور بارها به فيلم سينمايي و کارتون نيز درآمده و يکي از پرفروشترين آثار بوده اسـت
که از لحاظ ساختار هم اثر بديع و منحصر به فرد محسوب مـيشـود. «جـين وبسـتر» بـا اسـتفاده از
مديوم ارتباطي شناخته شده و سادهاي مثل «نامهنگاري»، توانسته رماني به غايت زيبا بنويسد و يـک
آدم بزرگ را وارد دنياي يک دختر نوجوان بکند و در پايان اثر هم، ايـن فرمـول موضـوعي بـرعکس
شود؛ يعني دختر نوجوان هم وارد دنياي بزرگسال شود، آن هم کسي که خأل نداشـتن پـدر و مـادر را

براي او، در قالب يک «پدرخوانده» مهربان و بخشنده، جبران کرده است.  
در اين رمان يک انسان توانا که به محبت کردن و عشق ورزيدن نيـاز دارد و هـويتي هـم بـراي
همسـرم «بـه در رمـان خودش قائل نيست، به ديگري نامه مينويسد و به او نيـز کمـک مـيکنـد . 

«بابالنــگدراز»  «ثريــا جولقـاني»، نامــهنـويس و حـامي مــورد نظـر رمــان، ديگـر آن جـودي»، اثـر
هـويتي دوستداشتني نيست، بلکه کسي است که خودش بيش از ديگران نياز به محبت دارد و ثانيـاً

                                                 
* کتاب ماه کودک و نوجوان، سال دوازدهم، شماره 133، آبان 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب به همسرم جودي؛ 

اثر ثريا جولقاني؛ تهران: نشر پيدايش، 1387.  
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قـديمي را کـه  «خيلـي آرام روزنامـه هم براي خودش قائل است؛ هرچند اين هويت ساختگي اسـت:
روي ميز کوچک روبهرويم بود، برداشتم، ورق زدم و از روي صفحه آگهيهاي ترحيم روزنامـه، اسـم

جان را از اولين آگهي و اسميت را از آگهي يادبود بعد انتخاب کردم.» (صفحه 11).  
«جروشـا»  «جرويس پندلتون»، در رمان «به همسرم جودي»، اثر «ثريا جولقاني»، کامالً مـزاحم
است و اغلب او را دستاويزي براي ارضاي عقدهها و کمبودهاي روحي و رواني خودش قرار ميدهـد.
به عبارتي، «عاشق لنگدراز» مورد نظر «ثريا جولقاني»، کسي جز يک آدم بيمار و خودخـواه نيسـت
122، 123، 138، 156، 158 و ...). تنهـا که گاهي هم به خداشناسي تظـاهر مـيکنـد ( صـفحههـاي
مزيت او پولدار بودنش است. او نقشهاي زيادي بازي ميکند که هرکدام توهّمي بيش نيست و تمام 
اين توهّمات را در ذهن دختر بيچارهاي که در پرورشگاه «جان گرير»، از نامههاي او به تنـگ آمـده،
به زور تحميل ميکند. اين نامهها غير مستقيم، گرچه در اصل خيالي و غير واقعياند و حتي به دست 
«جروشا» هم نميرسند در چارچوب «واقعيتهاي داستاني» و در ذهن «عاشق لنـگ دراز»، واقعيـت
دارند و حتي دريافت شدن نامهها هم توسط «جروشا» در آغاز قطعي تصور شده است؛ زيرا با همـين

«بابـا لنـگدراز» را  تصور نوشته شدهاند. بنابراين «ثريا جولقاني»، رمان واقعگرا و تا حـدي رمانتيـک
چـون کامالً به اثر «توهّمي» و فرواقعي تبديل ميکند که البته مـا بايـد آن را واقعـي تصـور کنـيم؛

نويسنده چنين خواسته است و ضمناً قهرمان داستان هم نامهها را هنگام نوشتنشان «دريافت شـده» 
نامـههـا دريافـت غيرمسـتقيم تصور کرده است. در جايي خود «جرويس پندلتون»، ذهنيت مبني بـر

توسط دختر نوجوان را به شکلي دوسويه و تعليقدار مطرح و آنها را «دريافت شدني» ارزيابي ميکند:  
«تو گمان ميکني چهار سال است تالش ميکني که نامهاي از جانب من دريافت کنـي

و دريافت نکردهاي، اما راستي را درنيافتهاي که نامههايي را که به عنوان جرويس مينويسم، 
متعلق به من (بابا لنگدراز برايت خواهم نوشت و پس از آن تمام نامههاي پسـتd نشـدهام را 

يک جا تقديم تو خواهم کرد.» (صفحه 166 و 167)  
به عالوه، «جرويس پندلتون» خياالتي هم هست و حاضر اسـت فـرد مـورد عالقـهاش را تـا دو
توسـط قدمي يک حادثه خطرناک پيش ببرد و به اين ترتيب، داستانش را در قالـب نامـه و در اصـل

«ثريا جولقاني» بنويسد:  
«آخر تو چهطور از روي يک شاخه درخت نامه مينويسي؟ اگر سقوط کنـي، مـن هرگـز
نيسـتم بـه هـر خودام را نميبخشم. با وجود اينکه با نامههايت نفس ميکشـم، امـا حاضـر
قيمتي براي من نامه بنويسي و سالمت خود را به خطر بيندازي. اگر خانم سمپل بفهمـد کـه
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نازبالشهاي سالن را روي شاخه درخت گذاشتهاي، از دستت دلخور ميشود. دختـر مگـر تـو
ميمون هستي که اين قدر راحت روي درخت زندگي ميکند و لمَ مـيدهـي و مـيخـوابي». 

(صفحه 106)  
درست است که آن چه به شکل يک کتاب درآمده، در اصل داستانگونهاي به حساب ميآيد کـه
روي کاغذ و به کمک ذهن نويسنده شکل گرفته است، اما بايد از منطق واقعيتها پيروي کند؛ چـون
نمـيتوانـد اين داستان تخيلي نيست، بلکه رئاليستي است. کسي که مدام دنبـال ظـاهر خـود باشـد،
آنقدر معنويت خواه باشد که هزينه تحصيل و خورد و خوراک و نگهداري يک دختـر را بدهـد؛ مگـر
آن که از پيش قصد معيني را دنبال کند و مثالً بخواهد دختـر هجـدهسـالهاي را بـراي همسـري بـا

«جروشـا»  خودش زيرنظر بگيرد که اين هم با توجه به آن که «جرويس پندلتون» چهـارده سـال بـا
فاصله سني دارد (صفحه 9) و نيز بنا به اعترافات خودش بسيار هم خوشتيپ است، نميتواند صحت 
داشته باشد. او به آساني ميتواند با هر دختر زيبايي که از لحاظ سني با او جور درآيد و هزينهاي هـم

برايش نداشته باشد، ازدواج کند:   
«پس تو گمان ميکني اگر رييس دانشکده ديده بود که من، يعني عموي جوليا اين قـدر
جوان و خوشتيپ هستم، هرگز اجازه نميداد که به عنوان ميهمان وارد اتاقتان شوم و مـن
موفق به ديدار تو نميشدم؟ بايد بگويم شانس آوردم که او قبل از ديدن من اجـازه را صـادر

کرده بود.» (صفحه 75)  
حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که او به اختالف سنياش بياعتناست و از همان آغاز به چنـين
دختري با نيت يک عاشق کمک ميکند، در آن صورت ديگر حتي يکبار هم نبايد از کلمه «بابـا» و 
موقعيت عاطفي «پدر» سوءاستفاده کند. در حالي که در اين نوشتار چنين نيست و او بارها خـودش را
«بابالنـگدراز» را بـراي به دروغ «بابا» معرفي ميکند؛ چون نويسـنده مـيخواهـد شـهرت و اعتبـار
نوشتهاش به عاريت بگيرد. اما همين اشتباه کل داستان «به همسرم جـودي» را از همـان آغـاز زيـر

سؤال ميبرد.  
زيـرا از تشبيه «عاشق لنگدراز» و «جروشا» به ترتيب به «هملت» و «اوفيليا» مناسبتي نـدارد؛
«ثريـا لحاظ موقعيت و نوع شرايطي که اين آدمها با آن روبهرو بودهاند، هيچ مشابهتي وجـود نـدارد.
جولقاني» چون ميخواهد پدرخوانده و دختر خوانده داستانش را به عاشق و معشوق تبديل کند، قرينه 
مشهور، اما ناموفق و نامناسبي مثل «هملت» و «اوفيليا» را براي اين عشق و عاشقي برمـيگزينـد و
همزمان نيز در قالب يک شوخي بيمزه، تأويل نادرستي از رابطه «هملت» و «اوفيليا» ارائه ميدهد:  
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«سرکار خانم عليه، از آنجا که شما خود را ملکه اوفيلياي هملت ميدانيد و مدام هملـت
را نوازش ميکنيد و ماليخولياي او را درمان کردهايد، ماليخولياي مرا نيز درمان کنيـد. ملکـه
اوفيليا! عاجزانه ميخواهم که ماليخولياي مرا درمان کنيد وگرنه ممکن اسـت کمـر بـه قتـل

هملت ببندم و شما را در عزايش بنشانم.  
بـه حـال ماليخوليـاي بنـده پس به جاي آنکه هملت را سرگرم بفرماييد، هرچه سريعتر فکـري
شـده اسـت و آغشـته بفرماييد باور بفرماييد از آنجا که عقلم از دست رفته، دسـتم بـه خـون هملـت
اکنون شما ملکه اوفيلياي من هستيد و يتيمخانه اين سرزمين منتظر قدمهاي شماست.» (صفحههاي 

82 و 83)  
گاهي پدر و گاهي عاشق بودن «جرويس پندلتون»، اين فرصت را به «ثريا جولقاني» ميدهد که 
دو بهانه داستاني (نه خودِ داستان) داشته باشد و براساس آنها داستانپردازي کند و البته هـيچوقـت از
«ظـرف کتـاب» منجـر اين دو بهانه اصلي به داستان تبديل نميشود؛ فقط به زيادهگويي و پرکـردن
واقعيـت آن ميگردد و خود «ظرف» هم بنا به ميل نويسنده، بدون دليل بزرگ و بزرگتر مـيشـود.

است که داستاني در کار نيست؛ چه برسد به رمان. اين ذهنپردازي»ها شاکله داستاني معيني ندارد و 
ميتواند بدون دليل تا چند هزار صفحه ادامه داشته باشد.  

«پايـان»، تنهـا عامـل يـا در هر داستاني، «آغاز»، تنها بهانه و دليل قابل تصـور بـراي شـروع و
موقعيت براي به انجام رسيدن قطعي حوادث يک متن روايي است. در نوشته «ثريا جولقـاني»، فقـط

آغازش از منطق داستاني و روايي برخوردار است.  
«پـدر «ثريا جولقاني» اغلب از دوگانگي مورد نظر هم فراتر ميرود و نقشهاي ديگري هم مثـل

مقدس» (صفحه 14)، «حامي» (صفحه 25)، «مادربزرگ» (صفحه 34)، «پدر يک نويسنده» (صفحه 
41)، «سردرگم» (صفحه 57)، «چندگانه» (صفحه 62)، «کودک» صفحه (65)، «دوست سـرگردان» 
(صفحه 66)، «غيرتي» (صفحه 68)، «پادشاه آينده» (صفحه 83)، «بابالنگ دراز کمرنـگ» (صـفحه 
105)، «موعظهگر» (صفحه 123)، «بابا لنگدراز انسـان» (صـفحه 126)، «پيـروز» (صـفحه 138)، 
«تنهاي تنها» (صفحه 141)، «نگران» (صفحه 143)، «افسرده» (صـفحه 145)، «خسـته» (صـفحه 
147) و «قهرمان» (صفحه 149) براي اين مرد عاشق قائل ميشـود و البتـه ايـن هـم جـزو همـان

بهانههاي خاص نويسنده براي حجيمتر کردن نوشتار است.  
«بابا لنگدراز»، در رمان «به همسرم جودي»، تبديل به يک «عاشق لنگدراز» شده است. او بـا
خودپسندي و خودخواهي به دختر نوجوان ميگويد: «تو ميتواني همه را دوست داشته باشـي، مـا نـه
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بيشتر از من» (صفحه 20) و البته علتهاي ديگري هم براي اين تنـگنظـري او وجـود دارد. ايـن
«بابا» اصالً نميتواند «پدر» خوبي باشد؛ زيرا عارضهمند و بدزبان است. در ضمن، بـه موقـع خـود را
حقير ميپندارد و کمبود محبت هم دارد: «هرگز کسي براي من ايـن چنـين بـيريـا و پـاک دردِ دل
نکرده است و با صميميت خود به من اين قدر بها نداده است» (صـفحه 20 )، «اگـر از لحـاظ تجربـه
بخواهي، بسيار پيرم، اما در طراوت و شادابي از تو جوانترم و از نظر چهره هم همين قـدر بـدان کـه
آن قدرها زشت نيستم که تو از ديدنم وحشت کني» (صفحه 22)، «من يک جودي درسـته و تمـام و
کمال ميخواهم که خلوت و تنهايي مرا پر کند.» (صفحه 35)، «بيشتر من به تو محتـاجم تـا تـو بـه
من» (صفحه 37)، «چون تعداد نامههاي شما بيش از حجم سطل آشغال بنده بود، برخالف آنچه تـو

فکر ميکني، مجبورم شدم به جاي سطل آشغال، آنهـا را در گـاو صـندوق بـزرگم نگهـداري کـنم» 
(صفحه 37)، «شايد به خيال خودت يک زماني تو يک جانور وحشي بودي (که البتـه نبـودي)، امـا از

زماني که من تو را به دام انداختهام، ديگر رامِ، رام هستي» (صفحه 39) و …  
«عاشق لنگدراز» راهنمايي غلط نيز ميکند و دختر را به داشتن غرور و تکبر ترغيـب مـيکنـد.
نويسنده هم به عنوان صفتي خوب، بر آن صحه ميگذارد: «با افتخار قدم بـر روي زمـين بگـذار، بـه
پاکي خودت ببال و بر خاک منت بگذار و اميد خود را از دست مده که خداونـد بـا توسـت» (صـفحه 
32). ايجاد يک شخصيت کاذب براي دختر نوجـوان (جروشـا)، نشـانگر نـاداني و جهـل ايـن عاشـق
لنگدراز است. او اغلب بيخود و بيجهت از «جروشا» تعريف ميکند و بـراي او القـاب و صـفاتي در
نظر ميگيرد که هيچ پايه و اساسي ندارد. او مايه گمراهي و نخوت دختـر مـيشـود و حتـي او را بـه
سوي همان صفاتي که در وجود خودِ گوينده هست، يعني به سوي «خودپسند شدن» سوق ميدهـد.

به برخي از اين القاب و صفات که در متن يا در پاياننامههاي اين «بابا» ي «بدلي» به دختر نوجوان 
نسبت داده شده، توجه کنيد: «نويسنده کوچک آزاد» (صفحه 12)، «نويسنده با هوش» (صـفحه 14)، 
«جروشاي پاک» (صفحه 14)، «جروشاي قهرمان» (صـفحه 20)، «جـودي مهربـان» (صـفحه 30)، 
«جودي شاعرپيشه (صـفحه 82)، (صـفحه 82)، «جـودي جسـتوجـوگر» (صـفحه 107)، «جـودي
dـرتالش» (صـفحه 130)، «پـرdر خبر» (صفحه 109)، «جودي پdفيلسوف» (همان صفحه)، «جودي پ

کار» (صفحه 138)، «عجيب» (صـفحه 149)، «آزاد و مسـئول» (صـفحه 152)، «راسـخ» (صـفحه 
159) و «دوستدار موجودات عجيب و غريب» (صفحه 164) و …  

«ثريا جولقاني» در اصل يک پسر جوان را اول جاي «بابالنگدراز» ميگذارد و بعد او را به عنوان 
شـده، بـه يک عاشق، آن هم عاشق دختري که قبالً ظاهراً به عنوان دختر خواندة اين مـرد از او يـاد
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مخاطب نوجوان معرفي ميکند و توجهي هم به نوع برداشت مخاطب نوجوان از اين کژراهگي ذهني 
ندارد.  

در رمان «به همسرم جودي»، «موضوع» و حتي «طرح» و «کاراکترها» از رمان «بابالنـگدراز» 
سرقت شدهاند و نويسنده فقـط کاراکترهـا را بـا هـم جـايگزين کـرده اسـت. در نتيجـه، ارزشهـاي
موضوعي رمان «جين وبستر» را تا حد زيادي تنزيل و تخفيف داده است. اين ترفند از لحاظ تربيتـي،
براي مخاطبان نوجوان اقدامي آسيبرسان به شمار ميرود؛ چون آنها با رمان اصلي آشـنايي دارنـد و

کار نويسنده را اقدامي درست تلقي نميکنند.  
متأسفانه به علت عدم وجود قانون «کپـيرايـت» در ايـران و وجـود آشـفتگي و هـرج و مـرج و
بيقانوني حاکم بر حوزه طبع و نشر کتاب، اين اقدام غيراخالقي مدتهاسـت در حـوزه سـينما، تـأتر،
ادبيات و مخصوصاً ادبيات کودک و نوجوان رايج شـده اسـت. برخـي حتـي موضـوعات فرعـي آثـار
نويسندگان خارجي را ميدزدند و آن را با آب و تاب و لفـت و لعـاب فرهنـگ ايرانـي، دوبـارهنويسـي

ميکنند و به نام خود به چاپ ميرسانند.  
«پلژريزم» (Plagiarism) يا سرقت انديشـههـا و موضـوعات و طـرحهـاي آثـار ادبـي و هنـري

ديگران، به هر شکلي که باشد، اقدامي غيرفرهنگي و بيانگر بياستعدادي و به پايان رسيدگي هر قلم 
به دست يا متننگار معمولي است. وقتي نويسندهاي يک رمان مينويسد، اين بدان معناست که بايـد
«موضوع»، «طرح»، «کاراکترها»، «زبان» و «پس زمينههاي فرهنگي و اجتماعي اثر، کامالً برآمـده
کـمتـرين سـزاي از خالقيتهاي ذهني و عاطفي خودِ او باشد. اگر غير از اين باشـد، در آن صـورت
شخص به دستِ خاطي، افشاي بيذوقي و بيانديشگي اوست. اي کاش «ثريا جولقاني»، نويسـندگي
را از کاراکتر محوري نوشتهاش ياد ميگرفت. در جايي «عاشق لنگدراز»، به «جروشـا» مـينويسـد:
«نويسندگي چيزي جز اين نيست؛ رونويسي از روي متي کـه در قلـب انسـان نوشـته شـده اسـت. » 

(صفحه 44)  
در رمان «به همسرم جودي»، هيچکدام از کاراکترها شخصيتپردازي نمـيشـوند و ايـن داليـل
معيني دارد. اول اين که «جروشا آبوت»، خالف رمان «بابالنگدراز»، در رمان «به همسـرم جـودي» 
«عاشـق دربـاره او از زبـان اساساً حضور حقيقي ندارد و بـه طـور مجـازي و غيرمسـتقيم چيزهـايي
لنگدراز» ميشنويم که نميتواند کامالً صحت داشته باشـد؛ چـون ايـن بابـاي عاشـقپيشـه بسـيار
«جروشـا» دارد. توضـيحات و احساساتي و احساسات شخصـي عاشـقانه و غيرپدرانـهاي نسـبت بـه
آنجـا کـه خـود توصيفات او در مورد اين دختر، اغراقآميز و آميخته با احساسات اسـت. در نتيجـه، از
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«جروشا» هم حضور مستقيم، عيني و حقيقي ندارد، نميتوان او را آنطور که ادعا ميشود، پنداشت و 
پذيرفت. خودِ جوان عاشق (بدل بابا لنگدراز واقعي) هم از بس سخنانش و يا بهتر بگوييم نامههايش 
غلوآميز و پdر از تناقض است که تحليل خودش را هم زير سؤال ميبرد؛ زيرا به دادههاي او نميتـوان
اعتماد کرد. چنين به نظر ميآيد «ثريا جولقاني»، فهرستي از موضوعات مورد نظرش تهيه کرده و هر 
«عاشـق لنـگدراز»  کدام را به بهانهاي در يک نامه جاي داده و به مضمون آن را به نويسـنده آنهـا،
نسبت داده است. از اين رو، هيچوقت خواننده صفات جمعي اين کاراکتر را به طـور نسـبي يـکجـا و
همزمان در او نميبيند. به عبارتي، بايد مدام منتظر تصميم نويسنده بود؛ مثالً در قسمتهاي آغازين، 
مسائل خصوصي او در قالب «پدر» بودنش مطرح ميشود، در قسمتهاي مياني رمان، «عاشق بـودن» 
او انعکاس يافته و در قسمتهاي پاياني بر خداپرست بودن و موعظهگري او تأکيـد شـده اسـت. هـر
خواننده تحليلگري به راحتي ميتواند هرکدام از اين صفات را به عنـوان نقيضـهاي بـراي رد و نفـي

صفات ديگر «جرويس پندلتون» ارزيابي کند و ساختگي بودن کاراکتر را دريابد.  
«جـين وبسـتر»  در عوض، در رمان «بابالنگدراز»، اثر «آليس جين چندلروبسـتر»، معـروف بـه
(خواهرزاده مارک تواين)، رمان به نام باباي خيرخواه و لنگ دراز، نامگذاري شده، اما محتواي متن به 
«جـين وبسـتر» بـه خود «جروشا آبوت» که يک دختر هفده سـاله اسـت، اختصـاص دارد. رويکـرد
پردازش کاراکتر «جروشا»، به حدي عميق است که از طريق او و نامههايش، خواننـده بـه شخصـيت
«جرويس پندلتون» يا همان «بابالنگدراز» هم پي ميبرد. در اثر «جـين وبسـتر» بـا دختـر جـواني

و  روبهرو ميشويم که سرزنده، شيطان و در همان حـال بـاهوش و قدرشـناس اسـت. او اهـل درس
مطالعه است و در نامههايش نقاشيهاي زيبايي هم از خودش و ديگران و حتـي بابالنـگدراز ترسـيم
ميکند که عالوه بر کمک به شخصيتپردازي خودش و ديگران، نشانگر وقـايع رمـان هـم هسـتند.
«جروشـا نامهها طوري نوشته شدهاند که خواننده در هر کدام با وجوه و يـا شاخصـهاي از شخصـيت
بـه آبوت» آشنا ميشود. «جروشا» وقتي عجله دارد، نامهاش را هم کوتاه مينويسد و حتي در پايـان.
1.  «جـين وبسـتر» او را از روي حجـم و جاي اسم کامل، از حروف اختصاري «ج.آ» استفاده ميکنـد
محتواي نامهها شخصيتپردازي ميکند. نامهها گاهي طوالني و پdر از سرزندگي و توصيف اتفاقـات و
شاخصههاي پيراموني و گاهي هم کوتاه و گلهآميز هسـتند کـه هـمزمـان، موقعيـت او در پرورشـگاه

«جان گرير» آشکار ميسازند:  
«بابا لنگدراز، آقا!  
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آقاي عزيز، نامهاي از خانم «ليپت» داشتم که در آن اظهار اميداوري کـردهانـد کـه رفتـار
خوبي داشته باشم و در تحصيل موفق باشم و از آنجا کـه احتمـاالً جـايي نـدارم کـه تابسـتان 
بـه مجـدد دانشـکده، امسال را در آنجا سپري کنم، ايشان اجـازه مـيدهنـد کـه تـا بازشـدن
پرورشگاه برگردم و در مقابل جا و غذا برايشان کار کنم. من از پرورشگاه «جان گرير» متنفـرم!
ترجيح ميدهم بميرم تا اين که به آنجا برگردم!» ارادتمند راستگوي شما «جروشا آبوت2».  
در رمان « بابالنگدراز» اثر «جين وبستر»، «جروشا آبوت» (جودي) در يتيمخانه مسئوليتهـايي

به عهده دارد:  
«جروشا اطفالي را که تحت سرپرستياش قرار داشـتند، جمـع کـرد، لباسهايشـان را کـه

چروک خورده بود، مرتب کرد، دماغشان را گرفت و بعد اين گروهِ مشتاق را به صف و با نظم 
و  و ترتيب به طرف اتاق غذاخوري برد تا طي اين نيم ساعت فرخنده، به خوردن شـير و نـان
پودينگ آلو بپردازند. سپس روي درگاه پنجره نشست و پيشانياش را به شيشه سرد چسـباند.

شقيقههايش ميزد. آن روز از پنج صبح بلند شده، دستورات همه را اطاعت کرده بود.3»  
تـا   را کـه مـتن آنهـا از نـيم اکثـر نامـههـا «جين وبستر» به علت سبک و سـياق خـاص خـود،

نهـايي رمآنجامعيـت شش صفحه است، به داستانکهاي زيبايي تبديل کرده که در کل بـه داسـتان
ميبخشد. به بخشهاي کوتاهي از برخي نامهها توجه کنيد. در آنها رويکرد داستاني نويسـنده کـامالً

مشخص است:  
«آه بابا! من از همه شادترم! چون که ديگر در پرورشگاه نيستم. وانگهي پرستار بچـه يـا
ماشيننويس يا کتابدار کسي هم نيستم (اين فقط به خاطر لطفـي اسـت کـه شـما در حقـم

کردهايد وگرنه االن يکي از آن شغلها را داشتم). حاال به خـاطر تمـام بـديهـاي گذشـتهام 
متأسفم؛ از اين که به «فرديِ پرکينز» سيلي ميزدم، متأسفم. از اين که شکرپاشِ را از نمک 
پdر ميکردم، متأسفم. از اين که پشت سر هيأت امناء شکلک درميآوردم، متأسفم. از اين بـه

بعد نسبت به همه خوشرفتار و خوشرو و مهربان خواهم بود.4»  
«پdستچي در همان حال که روزنامهها را بين مشترکان توزيـع مـيکنـد، اخبـار را بـراي
کساني که مشترک نيستند، بازگو ميکند. بنابراين، اگر بـين ايـاالت متحـده و ژاپـن جنگـي
دربگيرد يا رييسجمهور کشته بشود يا آقاي راکلفر يک ميليون دالر به پرورشگاه جان گريـر
اعطا کند، الزم نيست شما زحمت نوشتنش را براي من بکشيد؛ چون در هر حال اين خبرهـا 

به گوش من ميرسد.5»  
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«وقتي در خانهتان در خيابان مديسون رسيدم، هيبت آن ساختمان بزرگِ قهـوهاي رنـگ
چنان مرا گرفت که جرأت نکردم وارد آن شوم و به همين دليل، دور ساختمان گشتي زدم تـا

شهامتم را بازيابم. ولي هيچ لزومي نداشت که اين قـدر بترسـم. پيشـخدمت مخصـوص تـو  
مثل پدر پير مهرباني از من استقبال کرد؛ طوري که حس کردم در خانه خودم هسـتم. او بـه

من گفت:  
ـ شما دوشيزه «آبوت» هستيد؟  

من گفتم «بله» و به اين ترتيب ديگر ناچار شدم سراغ آقاي «اسميت» را بگيـرم. او بـه
من گفت که در اتاق پذيرايي منتظر بشوم.6»  

حاال بد نيست آنها را از لحاظ سبک و شيوه نگارش و نيز نوع رويکرد به داستان، بـا نمونـههـاي
زير از رمان «به همسرم جودي»، اثر «ثريا جولقاني» مقايسه کنيد:  

«اي کاش کسي به تو ميگفت که بابالنگدراز همان جرويس پندلتون است و مرا راحت 
ميکرد. اي کاش ميدانستي و اين همه مرا «بابا» خطاب نميکردي. بـا احساسـات تـازهاي 
که برايم پيش آمده، هر بار که تو مرا «بابا» خطاب ميکني، احساس گناه ميکنم و به پاکي 

تو حسادت ميکنم.» (صفحه 60)  
«به زودي خواهم آمد و کاله تازهات را خواهم ديد. اما در عکسي که فرستادهاي، کـامالً
به يک کارگر حرفهاي مزرعه شبيه هستي. اول تو را نشناختم و فکر کردم که کارگر جديدي 
108 و  صـفحههـاي  .) « آماده است، اما وقتي دقت کردم، ديدم که خـود آتشـپارهات هسـتي

  (109
«آن وقت که درست مثل يک دخترک شيطان و بازيگوش بـراي بابـا لنـگدراز شـيرين
زباني ميکردي و دل او را ميبdردي، آن هم براي خودش نامه عاشقانهاي بـود. حتـي شـايد
بتوان گفت که عاشقانهتر از اين نامه. ميخواهم اعتراف کنم زماني که نقـش پـدر را برايـت
بازي ميکردم، بسيار از اين نقش لذت بردم. اما نميتوانستم اين نقش را تا آخـر عمـر ادامـه

دهم؛ چون تو را از دست ميدادم.» (صفحه 189)  
در رمان « بابا لنگدراز»، پشت عشق و عالقه و حمايت بابا لنگدراز يک عشق انسـاني فراگيـر،
به نيکي و زيبايي خود عشق نهفته و «ديگري» مرکز و محور همه چيز است. در زمان «بـه همسـرم
شـده و در عـوض بـه جودي»، اثر «ثريا جولقاني»، همه بنمايـههـاي انسـاني رمـان قبلـي ضـايع
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خودخواهي، هوس و حتي سوءنيت به يک دختر نوجوان ميـدان داده شـده اسـت. همـه کمـکهـاي
«عاشق لنگ دراز»، در رمان «به همسرم جودي» به خاطر «خودش» است، نه ديگري.  

يـک رمان «بابالنگ دراز»، به دليل استفاده از مديوم ارتباطي «نامه»، براي شـکلدهـي بـه وقـايع
داستان و نيز به سبب به کارگيري «نقاشي»هاي خود کاراکتر «نه نقاشـيهـاي نويسـنده»، بـه منظـور
کاربري يک روايت تصويري در کنار روايت کالمي، يکي از تجربيترين و زيباترين آثار داسـتاني اسـت.
ترفند «ثريا جولقاني»، در رمان «به همسرم جودي»، آن است که کاراکترها را با هم جابهجا مـيکنـد و
«تقلـب روشـده» در  چون نتوانسته اين دو کاراکتر را شخصيتپردازي کند، اقدام او را مـيتـوان نـوعي
رماننويسي دانست. براي اثبات اين موضوع، پيشنهاد ميشود (بعد از خواندن رمان «به همسر جـودي» 
و خواندن اين نقد، رمان «بابا لنگدراز»، اثر «جين وبستر» را بخوانيد و اگر هم قبالً خواندهايـد، دوبـاره

بخوانيد (اين رمان شايسته دوبارهخواني است)، آنوقت به ارزيابي موردنظر خواهيد رسد.  
«جين وبستر»، در رمان «بابا لنگدراز»، به دو شيوه گوناگون بـه نامـههـا سـاختار داسـتاني داده
است. اول اين که از بيان رويي استفاده کرده که مثالهايي در اين زمينـه ارائـه شـد. دوم آن کـه در
بطن نامهها، گفتارهاي دوسويهاي را از زبان کاراکترها به صورت زنده و نمايشي ذکر کرده که در نوع 

خود ابتکاري و بديع است. در ضمن، محوري بودن رويکرد داستاني او را نيز باز به اثبات ميرساند:  
«مادرش وقتي فهميد که اين قطعه کاغذ کوچک يک صد دالر ميارزد، ناليد:  

ـ خدا مهربان! شکر!  
من گفتم:  

ـ اين را خداي مهربان نفرستاده، بابا لنگدراز فرستاده.  
(البته گفتم «اسميت»)، او گفت:  

ـ اما اين خداي مهربان بود که اين فکر را به سر او انداخت.  
من گفتم:  

خود من بودم که اين فکر را به سر او انداختم.   ـ ابدا! ً
ولي در هر حال، بابا مطمئنم که خداي مهربان پاداش نيکوکاري شما را به نحـو احسـن

ميدهد.7»  
«طـرح»  اما «ثريا جولقاني»، چندان به ساختار داستاني اثرش نظر ندارد. او با اطمينان از اين کـه
بيشـتر بـه جـورکردن  داسـتان اسـت، کلي رمان را از اثر «جين وبستر» گرفتـه و آنچـه مـينويسـد،
موضوعات فرعي براي پرکردن اين «طرح» اهميت ميدهد. اين موضوع سـبب شـده کـه نثـر او در
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رمان «به همسرم جودي»، گاهي به نثر «مقالهنويس» شـباهت پيـدا کنـد. در مـواردي بـا جمـالت
تشريحي بسيار طوالني روبهرو هستيم که حوصله خواننده را سر ميبرد. نويسنده فقط به ادامه کـالم
نظر دارد و از لحاظ حسي مجال ارتباط عاطفي به خواننده نميدهد. برخي از اين جمـالت و عبـارات،

يک پاراگراف کامل هستند:  
«در هيچ ميهماني اين قدر به من خوش نگذشته بود، حتي وقتي که از خشکي و کسالت 
ميهمانيهاي اشرافي، همراه با يکي، دو دوست هم دانشکدهاي ديگر، از مجلس پdر طمطراق 
مادام موسيوها فاصله ميگرفتيم و آن سوي باغ روي سبزهها و خاک دراز ميکشيديم و هـر
کدام حالتهاي جدي و عادتهاي اشرافي و لباسهاي فراک و شب ميهمانان را به مسـخره
ميگرفتيم و آن سوي باغ روي سبزهها و خاک دراز ميکشيديم و هرکدام حالتهاي جدي و 
عادتهاي اشرافي و لباسهاي فراک و شب ميهمانان را به مسخره ميگرفتيم و سـاعتهـا

ميخنديديم.» (صفحه 54)  
بـود و بـا زبـاني «برخالف شما، استاد فلسفه ما مردي بسيار خوش صـحبت و پdرانـرژي
بسيار ساده و ملموس مسائل سخت و پيچيده فلسفه را برايمان توضيح ميداد و ما بيآنکه 
خود بدانيم، تمام فلسفه (کتاب فلسفه دانشکده) را با گفتوگو و بحثهاي کالسـي بـه طـور

غيرمستقيم و با زباني کامالً ساده و همه فهم ياد گرفتيم.» (صفحه 156)  
اگر رمان «به همسرم جودي»، اثر «ثريا جولقاني»، با رويکرد تطبيقـي و بـا فرهنـگ و داسـتاني
ايراني نوشته ميشد، وجاهتي براي اثر و براي نويسنده نيز ابتکاري نسبي به حساب مـيآمـد، امـا در
حال حاضر اين اثر، فرآوردهاي اضافي است که نه تنها هيچ ويژگي به اثر قبلي نميافزايد، بلکه نوعي 
«نقيضهگويي» و «نقيضهنمايي» براي اثر اصلي محسوب ميشود. اين ضعف، به شکل جزييتري در 
عبارات و جمالت رمان هم پيداست. به اين توصيفات ماللآور که ظاهراً توأم با شوخي هـم هسـت،
ابـر را ايـن کـه لکـه توجه کنيد: «هرگز نديده بودم که کسي به اين زيبايي طبيعت را توصيف کنـد،
تزييني بر قلب آسمان ميداني، توصيف فوقالعاده زيبايي است. مواظب خودت باش، مبادا در بوران و 
برف و سرما بخوري» (صفحههاي 130 و 131)، «چقدر زيبا و چموش به من خنديدي و چال زيبـاي

گونهات ظاهر شد و صد چندان دلفريبتر شدي.» (صفحه 89)  
تمام اثر «به همسرم جودي»، اثر «ثريا جولقاني»، در اين خالصه ميشود: يک مرد جوان پولـدار
و ظاهراً تنها و موعظهگر، خودش را با هزار و يک عارضهمندي رواني، براي دختر نوجوان و بيگناهي 
که مديوم فرضي و ذهنـي او قـرار گرفتـه، لـوس مـيکنـد و او را بازيچـه ارضـاي اميـال درونـي و
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بيمارگونهاش قرار ميدهد و البته در پايان هم ثابت ميشود که همه چيـز دروغ و بـياسـاس بـوده و
خواننده فريب خورده؛ چون نامهها هرگز پdست نشدهاند.  

معموالً در بازار، بسياري از تجار و کسبه، جنسهاي ايراني را با مارک و ظاهر خارجي، به عنـوان
«جنس خارجي» به ديگران قالب ميکنند. «ثريا جولقاني» هم گويا از فضاي فرهنگي ايران و ايراني 
به تنگ آمده و خواسته به «خارجي بودن» تظاهر و افتخار کند. از اين رو، يک رمان «بـدلي» بـراي 
رمان بسيار زيباي «بابا لنگدراز» تدارک ديده تا به عنوان يک کاالي فرهنگي خارجي، بـه خواننـده

ايراني قالب کند!  
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