
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یادداشت مترجم

نویسنده، استاد  در اوماهای نبراسکا، 9171ُاکتبِر  95رُکسان گی، زادۀ 
به شهرت رسید  فمینیسِت بدست. با کتاب و منتقد ادبی دانشگاه، سردبیر

 گرسنگیتایمز قرار گرفت. و در ردۀ نویسندگان پرفروش نیویورک
از بالهایی که سر ست راجع به بدنش؛ در این کتاب اینامهسرگذشت

کننده هایی تاریک و ناراحتان. خواننده را به مکگویدبدنش آمده می
دلیل قلم کند و بهخوبی بررسی مید. آسیب روحی و جسمی را بهبَرمی

کند. در نوشتن شیوۀ خاص خودش را چیزی را پنهان نمیصریحش هیچ
های کتابش کند. فصلگاهی از عالئم نگارشی متفاوتی استفاده می ؛دارد

ند و گاهی بیش از چند نامه هستهای سرگذشتمتفاوت از دیگر کتاب
که  ،کندرها با معانی متفاوتی استفاده میبا Hunger واژۀاز خط نیستند. 

  .محسوس نیستاین ترفند در زبان فارسی  متأسفانه
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و، به هر دلیلی، فکر  اندست که شکستهاین کتاب دربارۀ افرادی
چیزی نیستند. افرادی که در هیچ و خورندهیچ دردی نمیکنند به می

 اند. افرادی که باید سکوتشان را بشکنند.برابر خشونت سکوت کرده
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در این کتابْ داستان و پیشینۀ بدنم دارد.  ایبدنی داستان و پیشینههر 
 کنم.پیشکشتان میام و گرسنگی مبدن سرگذشتِ را همراه
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ای نامهنیست. سرگذشتی راجع به پیروزی داستان بدنِ من داستان
درون  کهبا تصویری از منِ الغر  کتاب کاهش وزن نیست. در این دربارۀ

ام مواجه نخواهید ام ایستادهقدیمی های شلوار جین گشادِیکی از پاچه
 . اینشد و تصویری از اندام ظریفم هم به جلد این کتاب زینت نبخشیده

 یبر بدن توانچگونه میمن نسبت به اینکه  .نیست بخشکتاْب انگیزه
قدرتمندی ندارم. داستان  بینش هیچ کردغلبه  سرکش یو اشتهای سرکش

ست داستانیصرفاً،  ،موفقیت نیست. داستان من ی راجع بهمن داستان
 حقیقی.

راجع توانستم کتابی بنویسم می )آن هم خیلی زیاد( خواستدلم می
با عاداتِ زشتم بهتر و اینکه چگونه یاد گرفتم  پیروزمندانه کاهش وزنِ به

توانستم کتابی بنویسم راجع به خواست می. دلم میزندگی کنم
 ،عوض. درابعادیدر هر  مکمال خودداشتن تمامبودن و دوستدرآرامش

 ؛ام بودهترین تجربۀ نوشتن در زندگی، که سختنوشتماین کتاب را 
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تصمیم . وقتی تصور کنم توانستمچه میرانگیزتر از آنببسیار چالشکتابی 
 ، مانند اکثر اوقات،هاواژه اطمینان داشتم را بنویسم گرسنگی کتاب گرفتم

تر آسان ستتوانچیزی می . و چهکنندمیبه ذهنم خطور  خوردنمثل آب
زندگی  ونشاز نوشتن دربارۀ بدنی باشد که بیش از چهل سال در

نویسم؛ خیلی زود متوجه شدم فقط سرگذشت بدنم را نمی اما؟ امکرده
کردم تا به آنچه بدنم تاب آورده نگاه کنم، به داشتم خودم را مجبور می

 وزن افزایش وزنم، به اینکه چقدر هم زندگی با آن وزن و هم کاهش آن
خودم را ترین اسرارم نگاه کنم. آلودگناهبوده. مجبور شدم به  دشواریکار 

 آسانی کار کار راحتی نیست.. امدر معرض دید قرار گرفته. شکافتم کامالً
 نیست.

داستانی پیروزمندانه ام طوری بود که خواست قدرت و ارادهدلم می
ای هستم. مصمم . من در پی چنین قدرت و ارادهرایتان تعریف کنمب

ه بدنم به آن چفراتر از آنچه بدنم تاب آورده، آن؛ هستم از بدنم فراتر بروم
 .فایدۀ چندانی نداشته بودنشده. گرچه، مصمم بدل

ترین، ترین، ضعیفها زشتننوشتن این کتاب یک اعتراف است. ای
. این حقیقتِ من استهای وجود من هستند. این ترین بخشعریان

هایی های بدن، اکثر اوقات، داستانچون )من( از بدن ستسرگذشتی
موردِتمسخر یا ، شوندرد میطیا  شوند،میگرفته  من یا نادیدهبدن مانند 

بینند و برای خودشان هایی مانند بدن من را می. مردم بدنشوندواقع می
دانند. این دانند. نمیام را میکنند دلیل چاقی. فکر میکنندبافی میخیال
شدن و ست مستلزم گفتهپیروزی نیست، بلکه داستانی ی راجع بهداستان

 شدن.نیدهسزاوار ش
در نهایت،  ،و من، دربارۀ گرسنگی من ربارۀ بدنست داین کتابی

احتیاج  حدوحصر؛احتیاجِ بیو  شدنتباهو  ناپدیدشدنست دربارۀ کتابی
بگیرم، هرقدر هم آهسته، یاد اینکه  دربارۀ ستکتابی شدن.دیده و درک به

 اجازه دهم دیده و درک شوم.  به خودم
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 بگویمبه شما ، باید برایتان تعریف کنمبرای اینکه داستان بدنم را 
همیشه آورش که حقیقت شرم در بوده؟ باید آن عدد راقوزنم چبیشترین 
حقیقتِ بدنم دانم نباید بگویم؟ باید بگویم میبه شما کند ام میدارد خفه

نفسم را در سینه حبس  طور کهفقط همانآور بدانم؟ یا باید شرم را
 بگویم؟به شما ام و در انتظار قضاوتتان هستم حقیقت را کرده

 یمتر. عددبا قد صدونود سانتیبوده  کیلو 363 موزنبیشترین 
، زمانیتوانم باورش کنم، اما سختی میعددی که به ؛است آورسرسام
ینیک ِکلیولَند واقع در وستونِ فلوریدا بود که . در کلبوده بدن من حقیقتِ

چیز از همه دهممیدانم چگونه اجازه این عدد را متوجه شدم. نمی
 د.وشمید، ولی وم خارج شاختیار

 سالههشت-وهفتبیستپدرم همراهم به کلینیک کِلیوَلند آمده بود. 
 تویگرم بود و مرطوب و بسیار سرسبز.  ،بودم. ماه ژوئیه بود. بیرون

شیک چیز . همهضدعفونیآمیخته به بوی مواد سرد بود و  ، هواکلینیک
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، توی دلم گفتم قیمت.چوب و سنگ مرمر گران شده ازبود و زیبا؛ ساخته
 گذرونم.م رو میجوری دارم تعطیالت تابستونیاین

جراحی جلسۀ آشنایی با ــ  هفت نفر دیگر هم توی اتاق کنفرانس
وزن چاق، زنی که اندکی اضافه مردِدو  حضور داشتند؛ــ  س معدهپَ بای

ندۀ آزمایشگاه، و یک زنِ گُروپوش همسر الغرش، دو نفر با  و داشت
کردم، کاری را انجام دادم که یطور که اطرافم را بررسی مدیگر. همان
؛ دهند انجام بینند تمایل دارندرا می افراد چاق دیگر وقتی افراد چاق

تر بودم، از ندهگیری کردم. از پنج نفر گُخودم را نسبت به دیگران اندازه
م گفتم. در ازای دبود که به خو حرفی، این کمدستِ  ؛تردو نفر کوچک

شنیدن مزایای تغییر شدید  صرفدالر، بخش زیادی از روزم  371
تنها درمان »گفتند، این کار  زشکانپ. شد برای کاهش وزنام آناتومی

چیزی  رفت بدانند چهبودند. انتظار می پزشکاست. « مؤثر برای چاقی
 کنم. رباو هایشان راخواست حرفدلم میاست.  به نفعم

برای ما که گرِدهم آمده بودیم دربارۀ اینکه چگونه  پزشکیروان
چگونه وقتی ه کاین ؛کردخودمان را برای عمل آماده کنیم صحبت 

نکه ، ایکنار بیاییمانگشتِ شست شد با غذا یک مان به اندارۀ هایمعده
)حرف اوست، نه من( که در « ایافراد معمولی»چگونه بپذیریم 

ممکن  ،اندگذاری کردهسرمایه مانروی چاقی چون هستند،هایمان زندگی
کاهش وزن ما با شکست مواجه شود. متوجه شدیم  بکوشند است

شوند، چگونه دیگر هرگز مغذی می کمبود موادِ دچارهایمان بدنچگونه 
قادر نیستیم در عرض نیم ساعت پس از خوردن یا نوشیدن دوباره 

شوند، شاید هم بریزند. موهایمان تُنک میاینکه بخوریم یا بیاشامیم. 
وضعیتی که  ؛دنشو 9هایمان مستعد سندرم دامپینگامکان دارد بدناینکه 
. هم بود. و البته، خطرات جراحی یاز به تخیل زیادی نداردکردنش ندرک

                                                                                                        

کند )تمامی قلب که پس از خوردن غذا بروز می عالئمی مانند تهوع، اسهال، تپشِ . 0
    .قلم مترجم است( ها بهپانویس


