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نگاهی به رمان «مردی به نام ا ُ ِوه» اثر فردریک بکمن
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کت و شلوار مرگ

قصهی مردی که برای ادامهی زندگی انگیزه ندارد و برای خودکشی ،شانس
مرتضی نوذری :پایبندی به اصول در تقابل
یلهگی دنیای مدرن .ای�ن گزاره را میتوان
همهی کشمکش زندگی خاکستری آقای
اوه دانس�ت که حاال در آس�تانهی گذار از
میانسالی ،خود را بین این دو مخیر یافته است .از نظر اوه
مردی که نتواند رادیاتور خانه را تعمیر کند ،مرد نیست.
اوه که همهی زندگی را با سختی گذرانده ،با گذشت چند
ماه از مرگ همسرش سونیا دیگر دلیلی برای همزیستی
با آدمهایی که بیتوجه ب�ه تابلوی «پارک ممنوع» در هر
جای شهرک مس�کونی توقف میکنند ندارد .او که حاال
انگیزهای برای ادام�هی حیات نمییاب�د ،در تالش برای
#خودکش�ی خود را مهیای دی�دار دوباره با همس�رش
میکند .تالشی که هر بار بهواسطهی یک اتفاق ،ناموفق
میماند و گویی زندگی در هیبت همس�ایههایی به ظاهر
مزاحم و فضول ،او را به خود میخواند .حضور گاه و بیگاه
آدمهایی که اوه دل خوش�ی از آنها ن�دارد و موجودات

اضافی میپنداردشان ،داس�تان را به سمت نوعی تحول
درونی باورپذیر پیش میبرد.
«مردی به نام اوه» روایت انسانی است که از کودکی ،اتکا
به خود را از پدر آموخته و در رنج و سختی زندگی کارگری
آبدیده شده است .رشد در چنین محیطی از اوه یک مرد
خشک و غیرمنعطف ساخته که تحمل هیچ کار بیدلیل و
منطق را ندارد .برنامهی روزانهی تکراری او نوعی رخوت
و روزمرگی را نش�ان میدهد .این بیرنگ�ی در زندگی،
با حادثهی تلخ تصادف -که منجر به فلج ش�دن س�ونیا
و مرگ فرزند ب�ه دنیا نیامدهی آنها ش�د -تنها روزنهی
امید زندگی اوه را چنان تیره و تار میکند که گویی هیچ
نقطهی روش�نی در آیندهی او وجود ن�دارد .تعامل اوه با
بچههای همس�ایه نیز در یک روند صعودی و رو به بهبود
که نش�ان از تحول درونی او دارد ،شاید از همان حسرت
بیفرزندی ناش�ی میش�ود .فرزندی که میتوانس�ت با
حضور خود امتداد زندگی شورانگیز اوه و سونیا باشد .اوه

که حاال میانسالی را پشتسر گذاشته ،به مرور و در طول
داستان همهی حس پدرانهی سرکوب شدهی خود را نثار
بچههایی میکند که زمانی از او گریزان بودند.
فردریک بکمن به عنوان یک «دانای کل» توانسته است
خواننده را در یک سیر زمانی رو به جلو با گذشتهی اوه نیز
آشنا کند .از دوران بچگی و خاطرات او با پدرش تا کسب
شغل و اس�تعداد باالی او در کار فنی تعمیر لوازم ،گام به
گام خواننده با الگوی ذهنی اوه همراه میشود.
از زیباترین سطور کتاب میتوان به رابطهی عاطفی #اوه و
#سونیا اشاره کرد .در ادامه با همهی تلخی روایت تصادف
و ویلچرنشینی سونیا -که خواننده را کامال با اندوه قلب اوه
همراه میکند -نمیتوان بر زیبایی عشق بین آن دو چشم
بست .اوه به واسطهی همین عشق است که برای دیدار با
همسرش ،کتوشلوار آراس�تهای را آماده میکند تا بعد
از خودکشی به تن خود بپوش�اند .نویسنده با بیان دقیق
جزئیات و حاالت و افکار ش�خصیتهای داستان ،چنان

فضای چشمنوازی برای خواننده ترسیم میکند که گویی
او را برای تماشای فیلمی مهیج به سالن سینما برده است.
صفحات پایانی کت�اب ،اوهی نرمخویت�ری را به تصویر
میکش�د .بکمن توانس�ته این تغیی�ر رویه را آهس�ته
و گامبهگام اما زیب�ا به نمایش بگ�ذارد .خوانن�ده اوه را
میپس�ندد و با او همراه میش�ود .اوهی پایان داس�تان
شخصیت محبوبیس�ت که مرگ او را نمیتوان باور کرد.
آنجا که زن همسایه از خواب بلند میشود و «از پنجرهی
اتاق خواب بی�رون را ن�گاه میکند و نگاهی به س�اعت
میاندازد .هشت و ربع است .برف جلوی خانهی اوه پارو
نش�ده .با ربدوش�امبر و دمپایی روفرش�ی از مسیر بین
خانهها میدود و اوه را صدا میزند .در را با کلید زاپاس�ی
باز میکند که اوه بهش داده بود .با عجله به اتاق نشیمن
میرود .س�پس با دمپایی خیسش س�کندریخوران از
پلهها باال م�یرود .به در اتاق خواب که میرس�د ،قلبش
تقریبا میایستد.»...

