
ماجرا مانند شروع بیشتر رخدادها، با یک ترانه آغاز شد.
هرچه باشــد، ابتدا کلمات بودند و بعد با آهنگی ترکیب شــدند. 
کــه جهــان پدیــد آمــد، این گونه بــود که  بــه همیــن صــورت بــود 
خالی  بودن تقســیم شــد، سرزمین ها و ستارگان و رویاها و ایزدان 

کوچک و جانوران خلق شدند و همین گونه بود که تمامِی آن ها به جهان پا نهادند. 
همه اول ترانه بودند.

پــس از آن کــه ترانه خوان خلِق ســیاره ها، تپه هــا، درخت ها، اقیانوس هــا و جانوران 
کوچک تــر را تمــام کرد، جانوران بزرگی آفرید. صخره هایی که مرِز وجود هســتند، با ترانه 

پدید آمدند و همین طور شکارگاه ها و تاریکی.
ترانه هــا می ماننــد. دوام می آورنــد. ترانــه ی به جایــی می توانــد یــک امپراتــور را بــه 
دلقکی مســخره بدل کند و دودمان ها را به زیر کشــد. ترانه می تواند حتی پس از آن که 
رویدادهــا و آدم هــای موجــود در آن، غبــار و خاطره شــدند و از یاد رفتنــد، باقی بماند. 

چنین است قدرت ترانه ها. 

]فصل اول[

که بیشتر درباره ی نام ها و روابط خانوادگی است
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کارهــای دیگــری هم می شــود با ترانه کرد. این نیســت که آن هــا فقط جهانی خلق 
 از ترانه به این نحو استفاده 

ً
کنند یا هستی پدید آورند. برای مثال پدر چارلی خپله صرفا

کــه از آن یــک شــب عالی، درســت همان طور که امید و انتظار داشــت باشــد،  می کــرد 
خلق کند.

که  پیش از آن که پدر چارلی  خپله وارد بار شود، متصدِی بار به خود قبوالنده بود 
کل برنامه ی کارائوکی آن شب چیز چرندی از کار در خواهد آمد؛ تا این که پیرمرد ریزجثه 
با آن راه رفتن مخصوص به خودش وارد بار شد و از جلِو میز چند زن بلوندی که پشت 
میزی کنار صحنه ی موقت در گوشه ای نشسته بودند و پوسِت تازه از آفتاب سوخته و 
لبخندهایشــان داد می زد که توریســت هستند، رد شــد. او که یک کالِه َپردار بی نقص 
به سر و دستکش زرد لیمویی  به دست داشت، به نشانه ی احترام، با نوک انگشت به 

لبه ی کالهش زد. خانم ها از خنده ریسه رفتند.
 پرسید: »به شما خانم ها خوش می گذرد؟«

کــه خیلــی بهشــان خــوش  گفتنــد  کان بــه خندیــدن ادامــه دادنــد و  کمــا خانم هــا 
می گذرد؛ بعد تشــکر کردند و ادامه دادند که برای گذران تعطیالت به آن جا آمده اند. 
او هم در جواب گفت که اوقات بهتری در پیش است و فقط باید صبر داشته باشند.
، اما ِسحر و افسون داشت، درست  پیرمرد از آن خانم ها مسن تر بود، خیلی مسن تر
مانند ایام گذشــته، ایامی که در آن رفتارهای ظریف و عالی و ژســت و اداهای مودبانه 
قــدر و منزلتی داشــتند. متصدی بار خیالش راحت شــد. با وجود چنیــن تازه واردی در 

، انتظار می رفت شب خوبی در پیش باشد. بار
کارائوکی برقرار بود. عده ای هم می رقصیدند. مرد مسن از جا بلند شد تا با دستگاه 
کارائوکــی ترانه ای بخواند. ســر صحنه ای رفت که موقت ســر هم شــده بــود، آن هم نه 
یــک بار، بلکه دو بار. صدای خوبی داشــت، تکانی هــم به خودش می داد. بار اول که 
رفت  بخواند، ترانه ی تازه چه خبر پوسی َکت؟ را اجرا کرد. بار دوم که سر صحنه رفت، 

زندگی چارلی خپله از این رو به آن رو شد.
چارلی خپله فقط چند سالی چاق بود، از کمی مانده به ده سالگی تا چهارده سالگی 
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که قدش کمی بلندتر شده بود و ورزش و تمرینات بدنی بیشتری هم می کرد. در همین 
کی فقط  گر در تمام این کره ی خا دوره ی کوتاه بود که روزی مادرش به همه اعالم کرد ا
گر آقایی که  و فقط یک چیز باشــد که او نمی خواهد با آن هیچ کاری داشــته باشــد )و ا
طرف خطاب او بود با این حرف مخالفتی داشت، می توانست آن را در کوزه بگذارد و 
که خطای وصلت نابخردانه با  آبش را بخورد(، ازدواجش با همان بزغاله ی پیری بود 
او را مرتکب شده بود و حاال تصمیم گرفته همان فردا صبح از آن خانه بگذارد و برود به 
که فکِر دنبال او رفتن را از سرش بیرون  جایی در دوردست ها، و آن آقا هم بهتر است 
کند. چارلی چاق نبود. راســتش را بخواهید، حتی اضافه وزن هم نداشــت و فقط شاید 
گرد و قلنبه به نظر می رســید. اما این اســم چارلی خپله،  کمی  این جا و آن جای بدنش 
 خودش را 

ً
کتانی می چســبد، به او چســبیده بود. معموال که به ته کفش  مثل آدامســی 

بــه دیگــران چارلز معرفــی می کرد، یا در بیست وچندســالگی َچز، یا پای اســناد و نامه ها 
چ. نانســی امضــا می کــرد. اما هیچ کــدام از این کارها فایده ای نداشــت: آن نــام دوباره 
از جایی ســر درمی آورد و به فصل جدیدی از زندگی اش رخنه می کرد، درســت همانند 
سوسک ها که حتی در آشپزخانه های نوَنوار هم از میان ترک های دیوار پشت یخچال، 
راهی پیدا می کنند و سروکله شان دوباره پیدا می شود. چارلی هم چه خوشش می آمد 

یا نه _ که خوشش نمی آمد _ دوباره همان چارلی خپله می شد.
کــه در ایــن قضیه هیــچ منطقی وجود نــدارد. پــدرش این نام  چارلــی می دانســت 
مستعار را روی او گذاشته بود و وقتی به چیزی یا کسی نامی می داد، آن نام تا ابد روی 

او می ماند.
یکی از همســایه های دوراِن کودکِی چارلی در خیاباِن فلوریدا، جایی که چارلی در 
کســتر داشــتند؛  آن بزرگ شــده بود و آن طرِف خیابان زندگی می کردند، ســگی از نژاد با
فندقی رنــگ بــا پاهای دراز و گوش های نوک تیز. صورت ســگ تخت بــود، انگار که در 
دوران تولگی، با ســر توی دیواری رفته باشــد. گردنش بلند و ُدمش شق و َرق بود. این 
ســگ بی هیچ تردیدی در مقایســه با ســگ های دیگر، ســگی اشــرافی به نظر می رسید 
و در مســابقات مختلــف در میــان ســگ ها جوایــز متعددی برنده شــده بــود، از جمله 
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کــه روی آن جمله ی  جایــزه ی »بهتریــن نــژاد«، »بهتریــن در نوِع خــود« و حتی نشــانی 
»بهترین در نمایش« حک شده بود. نام باشکوه این سگ کمپبل مکینروری آربوتنات 
هفتــم بــود و صاحبانــش وقتــی فقــط خودی ها دور و برشــان بودنــد، به اختصــار  کای 
صدایش می زدند. این نام روی سگ مانده بود تا آن که روزی پدر چارلی که روی تاب 
شکسته وبســته ی ایوان خانه  اش نشســته بود و نوشــیدنی می نوشید، متوجه آن سگ 
شــد کــه در حیاط خانه ی همســایه، این طــرف و آن طرف می دود و طنابــی به گردن او 

بسته شده است.
پدر چارلی خپله گفت: »عجب ســگ مســخره ای! درست شبیه گوفی رفیِق دانلد 

ک است. آهای گوفی!« دا
گهان ســگی که زمانی ســتاره ی مســابقات زیباترین ســگ ها و »بهترین سگ«  و نا
بود، از چشــم همه افتاد. حتی چارلی خپله هم حاال آن ســگ را از نگاِه پدرش می دید 
و احســاس می کرد که با در نظر گرفتن همه ی جوانب، گرچه ســگ زیبایی اســت، ولی 

صورت مسخره ای شبیه گوفی دارد.
طولــی نکشــید که این نام از ســر تا ته خیابان بر ســر زبان ها افتــاد. صاحبان کمپبل 
مکینــروری آربوتنــات هفتم تالش کردند تا مانع از آن شــوند، اما کار آن ها مثل این بود 
که بخواهند پای خود را محکم به زمین بکوبند و با توفان سهمگینی دست وپنجه نرم 
کننــد. آدم هــای کامــاًل غریبــه ای کــه از محله رد می شــدند، دســتی به ســر و گوش این 
کــه زمانی بــرای خودش ابهتی داشــت، می کشــیدند و می گفتند: »ســالم گوفی،  ســگ 
چطوری پسر؟« کمی بعد از آن بود که صاحبان این سگ، قید شرکت او در مسابقات 
را زدند. دلش را نداشــتند که بشــنوند داورهای مســابقات به هم بگویند: »چه ســگی! 

عین گوفی است!«
وقتی پدر چارلی خپله اســمی روی کســی یا چیزی می گذاشــت، آن اســم به طرف 

می چسبید و جداشدنی نبود. معلوم نبود چرا، اما همین بود که بود.
با این همه، این ویژگی به هیچ وجه بدترین ویژگی پدر چارلی خپله نبود.

در ســال هایی که چارلی خپله بزرگ می شــد، چندین ویژگی دیگر به عنوان بدترین 
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ویژگی هــای پــدرش خودنمایــی می کردنــد و دســت کم بــه گفتــه ی زنــان جــوان محله، 
چشــمان هیز و انگشــتان هرزه اش، از آن جمله بودند. این خانم ها می آمدند و به مادر 
چارلی خپله شــکوه و شــکایت می کردند و بعد دردســر درست می شد. در کنار آن باید 
به این موارد هم اشاره کرد: سیگارهای کوچک سیاهی که پدر چارلی خپله می کشید و 
خودش به آن ها چی روت می گفت و بوی بد آن به هر چیزی که دست می زد، سرایت 
می کــرد و تــا مدت هــا باقــی می ماند؛ عشــق و عالقه اش بــه یک نوع خــاص از حرکت 
 در دهــه ی ۱9۲۰ فقط نیم  ســاعتی در 

ً
پــا در راه رفتــن کــه به زعــم چارلــی خپله، احتمــاال

محلــه ی هارلــم مد شــده بــود، و عدم عالقــه ی همه جانبه و انکارناپذیرش نســبت به 
رویدادهایــی کــه در جهــان رخ می دادنــد، در ترکیــب با این اعتقاد راســخ که شــوهای 
تلویزیونی بهترین تمهید نیم ساعته برای نگریستن دقیق و معتبر به زندگی و مشکالت 
واقعی آدم ها هســتند. اما تا آن جا که به چارلی خپله مربوط می شــد، این مسائل وقتی 
تک تک به آن ها نگاه می کردی، هیچ کدام بدترین ویژگی پدرش محسوب نمی شدند، 

که از همه بدتر بود، نقشی اساسی ایفا می کردند. هرچند هرکدام از آن ها در آنچه 
بدترین ویژگی پدر چارلی خپله، صاف و پوست کنده این بود: او مایه ی شرمندگی 

و خجالت فرزندش می شد.
البتــه همــه ی والدیــن به نوعی موجبات شــرمندگی فرزندانشــان را فراهم می کنند. 
 با حضور و 

ً
ایــن از ویژگی هــای والد بودن اســت. سرشــت والدین این اســت که صرفــا

وجود خود مایه ی خجالت فرزندانشان شوند، درست همان طور که سرشت فرزندان 
در ســنین خاصــی این اســت کــه حتی از این کــه والدینشــان در خیابان بــا آن ها حرف 

بزنند، احساس شرمندگی، خجالت و سرافکندگی کنند.
البتــه در مــورد پــدر چارلــی خپله بایــد گفت که او موضوع شــرمنده کــردن را به حد 
یــک هنــر عالی ارتقا داده بود و از آن لذت فراوانی می برد و از شــوخی های عملی اش، 
کیف  که به نحو باورناپذیری پیچیده بودند،  گرفته تا شــوخی هایی  از ســاده ترین آن ها 
می کرد - چارلی خپله اولین شــب اش را در تختخواب خود که شــبیه یک کیک ســیب 

بود هرگز از یاد نبرد.




