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"  خوا�ش رمان "پرندگان در باد" نوشته ی "عطا نهایی

 با رو�کرد "فراداستان �سامدرن"

 ۱۳۹۴تهران: انتشارات به نگار، 

 جواد اسحاق�ان

       

ردســــــــــتان"     
�
جم، تحل�لگر و هموطن� اهل "بانه" در  "ک " در مقام �ک ن��ســــــــــندە، م��    –"عطا نهایی

�
�  ردیکه به ز�ان ک

رد�شــینان را پاس داشــته بر �شــاری آن ب�فزا�د 
�
اث ز�ان و فرهنگ ک کار و شــناخته ن��ســندە ی ُپر  –ن��ســد و م�کوشــد م�ی

ن داســـتان کوتاە، رمان و ترجمه ی آثار برجســـته ی داســـتاین ایران و  ای اســـت که از همان آغاز دهه ی شـــصـــت، به نوشـــن�

ردی، راە دور و درازی 
�
ن رماین از او که من د�گر اقال�م به ز�ان ک را پ�مودە و در کار خود، سخت به ِجد بودە است. نخستنی

 ِهالله" نام داشــــــــــــــت که در مقاله ای با عنوان "همبافت در رمان آخ��ن روزهای 
�

به آن پرداختم، "آخ��ن روزهای زند�

 هالله" در 
�

ی "حضـــور" انتشـــار �افت. با بازنگر  ۱۳۹۸ت�ی ماە  ۲۳زند� ن نامه ی "جایزە ی در ســـا�ت ادی� و ه�ن ی در آینی

ن در این نهاد غ�ی  ن فراهم شد تا آثار ترجمه شدە ی ن��سندگان ایران به ز�انهای تر� و کردی ن�ی مهرگان ادب" این امکان ن�ی

د که در نها�ت، رمان مورد خوا�ش در "بخش و�ژە ی رمان به ز�ان مادری" و  دولی� پذیرفته شــــــــــــــدە، مورد داوری قرار گ�ی

ظر ه�أت داوران، شــــــــــــــا�ســــــــــــــته ی در�افت "جایزە ی تند�س مهرگان ادب"، "جایزە ی نقدی" و "ل�ح تقدیر " به اتفاق ن

ن رماین اســــــــــــت که شــــــــــــوق �ســــــــــــ�اری برای مطالعه و  خوا�ش آن  شــــــــــــناخته گرد�د. ترجمه ی رمان "پرندگان در باد" دومنی

ن شـــــا�ســـــته ی ارجگزاری اســـــت.  رد ن�ی
�
جم ک خته ی م�� اما آنچه این رمان را در ق�اس با رمان داشـــــتم. ترجمه ی دقیق و ســـــَ

انه ی ن��ســندە در برابر آن بخش از  ن ن��ســندە متمایز � ســازد، شــگردهای روایی و در همان حال رو�کرد ُخردە گ�ی پ�شــنی

اســـــت که با وجود نهادن جان بر � آرمانهای واالی  ۱۳۵۰ذهن�ت و رفتار کنشـــــگران ســـــ�ا� و روشـــــنفکر ما در دهه ی 

ی بر روند مبارزات مدین و تج��ه ی ســـــــ�ا� بر جای نگذاشـــــــتند. ن��ســـــــندە ضـــــــمن ارج خود، دســـــــتاور  گذار و فرا��ی د تأث�ی

ە ای از  ن  و صداقت، د�دگا� انتقادی دارد و کارنامه ی مبارزات آزادی بخش ما را آم�ی
�

نهادن به این اندازە از خودگذشت�

رام ی کشــــاندن تودە های ز�ر ســــتم به روند طوالین مبارزە ی آرمانت�ســــم و انقالب�گری معر�ن م�کند؛ مبارزە ای که به جا

مدین و ســــ�ا�، کنشــــگران این م�دان را به تبا� نخبگان اجتما� راهنمایی م�کرد و به جای حماســــه، تراژدی آف��د. این 

 نوشته، به خوانندە امکان م�دهد که با ز�ان و ذهن ن��سندە، ب�ش�� آشنا ش��م.  

گونه ای از داستان است که )Wikipedia(و�کیپد�ا مطابق نوشته ی دا�شنامه ی  )Metafiction( داستان"فرا "     

خودآ�اهانه به شگردهای خ��ش اشارە � کند. فراداستان، اصطال� ادی� است که به کار توص�ف نوشته ای روایی � 

، توجه خوانندە را به مرتبه و جا�گاە خودش به عنوان �ک فرآوردە ی آ�د که خودآ�اهانه است و به گونه ای نظاموار 

ی از رهگذر ط�ح پرسش هایی در بارە ی پیوند م�ان داستان و وا   و  قع�ته�ن
�
ام "تع��ض" نو� از کنا�ه به ن به شکل غالبا

)Irony( فرا داستان را � توان بهو خود افشا�ری، جلب � کند. به این م ، تماشا�ران  شب�ه کرد که بهنما�ش ��ک  عین
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د که ا  و خود هشدار � دهد که دارند فقط �ک "نما�ش" را � بینند. فرا داستان هم اجازە ن� دهد که خوانندە از �اد ب��

      ).و�کیپد�ا " ( فقط دارد �ک "داستان" � خواند

" رماین که ب�ش تر، از �ک   :اســـــــتJ. Barth) (�� از ســـــــادە ت��ن تعار�ف از "فرا داســـــــتان" ، تع��ف "جان بارت"         

با افزودن این نکته که فرا داســــــــتان " گونه ) Patricia Waugh(و" وُ  رمان تقل�د � کند تا از جهان واق� ". "پات��شــــــــ�ا 

دقت ما را به خودش معطوف � کند و به عنوان �ک  اســـــــــت که خودآ�اهانه و به طور نظاموار  یس�����یان نوای از داســـــــــت

ی، پرســـــــــش هایی در مو  بر وســـــــــعت برداشـــــــــت ما از فرا "  مط�ح � کند رد پیوند م�ان داســـــــــتان و واقع�تفرآوردە ی ه�ن

�ه گونه ی تازە ای از روا�ت، بلِ◌   به خود نه به عنوان خلق . . . مطابق این تعار�ف، فرا داســـتان افزودە اســـتداســـتان، 

ن وُ ه به تعب�ی " ازآف��ین و ارائه ی گونه ای د�گر از روا�ت نگاە � کند کب  از رهگذر و" هدفش " کشف نظ��ه ای در نوشن�

ن است " (کوری،   ).۱۹۹۵تج��ه ی نوشن�

  ، خود ارجاع است: �سامدرن استاندفرا    

در "فرا داســــــــــــــتان"  referential-(Self(  آنچه نظ��ه پردازان نقد و نظ��ه ی ادی� از آن به جنبه ی "خود ارجا�"     

ن   Trout)صـــــــ�د ِقزل آال در آم��کا داســـــــتان �ســـــــامدرین مانند دق�قه ن�ســـــــت. "ُوو" در بارە ی فراتعب�ی � کنند، جز همنی

Fishing in America)  "نوشته ی "ر�چارد برات�گان)R. Brautigan ن��سد: ۱۹۶۷) در سال � 

ن آثاری � کوشــــــند ســــــاختا      ن هنجارهای داســــــ" چننی � �ا اشــــــکال قد� کنند ی نویس���تان رهای ز�ان شــــــناخی� را جا�شــــــنی

، خط بطالن  ند و خوانندە را ترغ�ب کنند که بر آ�ا� و برداشــــــــــــــت خود از قراردادهای ادی� داســــــــــــــتان پردازی را به کار ب��

 ).  ۴، ۱۹۸۴ بکشد " (ُوو،

 داستا�ش م�گ��د: از داستان و عنا�  ن��سندەدر فراداستان �سامدرن،  .۱

 به خود و حضـــــــورش در داســـــــتان اشـــــــارە نم�کرد و      
�
در داســـــــتان رآل�ســـــــی� کالســـــــ�ک، داســـــــتان ن��س هیچ گاە مســـــــتق�ما

خوانندە تنها از رهگذر ز�ان و ذهن�ت ن��ســندە � توا�ســت به شــناخی� �ســی� از او دســت �ابد. در "فراداســتان" و "رمان 

از خود و عقا�د و شیوە های روایی اش م�گ��د. این گونه برخورد با داستان، هم مدرن" ن��سندە به گونه های مختلف، 

�شــــــــان م�دهد که ن��ســــــــندە به "فرد�ت" خود در  روزگار مدرن آ�ا� دارد، هم م�کوشــــــــد �شــــــــان دهد هنجارهای رایج و 

" شــــاعر مکتب آذر�ا�جان " شــــیوە ی تازە، نه رســــم باســــ " و به ب�این  تان آوردە امســــنی� را ن� �ســــندد و به تعب�ی "خاقاین

، ن��ســــــــــــــنــدە ا�ار دارد بــه خواننــدە بفهمــانــد کــه خوِد او  و ز�ــان و روایتش اهم�ــت دارد، نــه آنچــه در بــارە اش �  دق�ق��

ی، بر جان خود ب�منا� شــــــــــدە،  ن��ســــــــــد. دا�شــــــــــجو، نقاش و روشــــــــــنفکری مبارز به نام "فرهاد" �س از �ک بار دســــــــــتگ�ی

ی که مرا محبوب خود "افســــــــــــانه" را تنه ا گذاشــــــــــــته، به "ترک�ه" و از آنجا به "ارو�ا" م�گ��زد. او داســــــــــــتاین با عنوان "دل��

همرا� نکرد" نوشــته که "داســتاین عاشــقانه با �س زمینه ی تند و تلخ ســ�ا� و مشــی� شــعار" بودە اســت. او در گوشــه 

ی زودە است که این روا�ت، "داستان دخی دنج رستوراین در بارە ی این داستان با بر�ن از دوستا�ش سخن گفته و اف ��

است که ا�رچه عاشق است، حا�ن ن�ست مرد را در مبارزە برای آزادی همرا� کند " و وقی� �� از شنوندگان م�گ��د: 

 " مگه ن��سندە مسؤول خوب و بد بودن شخصیتهای داستانهاش است؟ " � شن��م: 
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ته بود: "حق با شما است. ن��سندە، مسؤول خوب و بد بودن شخصیتهای داستانها�ش " او جا خوردە بود. به خودش آمدە بود و گف    

ن�ســــــت." نگفته بود، اما ن��ســــــندە هم مثل هر کس د�گری، مســــــؤول خوب و بد بودن خودش اســــــت. ن� با�ســــــت م�گفت. ا�ر م�گفت، 

خود   به آن ی� � برد، حی� من هم که مثل�ــا�ســت کم�فهم�دند راوی این داســتان، خوِد او �عین ن��ســندە اســت. این، رازی بود که ن� ب

از ن��ســندە ها، خودشــان را در �شــت شــخصــ�ت داســتان پنهان  بعضیکه او داســتان ن��س بودم و جلو پنجرە ام ا�ســتادە بودم. م�دا�ســتم  

 ،  ).۴۷-۴۸، ۱۳۹۴م�کنند. از مدتها پ�ش م�دا�ستم. این بود که خندە ام گرفت " (نهایی

 آنچه از این عبارت بر � آ�د، این است که:      

راوی داســــــــــــــتان، "غ�ی قابل اعتماد" اســــــــــــــت و آنچه را به مخاطبان خود م�گ��د، همان ن�ســــــــــــــت که خود �  •

ت و روا�ت اس نویسیاند�شد و به آن باور دارد. ط�ح مسأله ی "راوی غ�ی قابل اعتماد" هنجاری در داستان 

 و ن��سندە دارد به �� از هنجارهای روا�ت و داستان ن��� هم اشارە م�کند. 

�� از هنجارهای روایی هم این اســـــــت که ن��ســـــــندە، خود را در �شـــــــت راوی خ��ش پنهان م�کند تا مقصـــــــود  •

 خود را از ز�ان شخص�ت داستا�ش روا�ت کند. 

" �ا راوی • پنهان دارد که "مه��ان" نام دارد و به عنوان �ک شــــخصــــ�ت  ن��ســــندە در این رمان، �ک "من دروین

 "فرهاد" نقاش و فعال ســـــ�ا� را � ن��ســـــد و هم�شـــــه با او اســـــت و وقی� م�خوان�م که 
�

، دارد زند� داســـــتاین

ن نکته اشارە م�کند.   "من هم مثل خود او داستان ن��س بودم" به همنی

د "افســــــــانه" �اد م�کند و وانمود م�کند که "�ار راوی و شــــــــخصــــــــ�ت داســــــــتان (فرهاد) �ک جا از  محبوب خو  •

ی مجدد بر جان خود   –بیوفا" یی اســــــــــــت و حا�ن �شــــــــــــدە با وی به خارج ب�ا�د. "فرهاد"  که از ب�م دســــــــــــتگ�ی

به تقاضـــــــــای "افســـــــــانه" دایر بر برد�ش به خارج و همرا� با عاشـــــــــق خود اشـــــــــارە نم�کند. او  -ب�منا� بودە  

ن است. مسؤول مستق�م تنهایی و سپس خ مگنی  در پ�شگاە وجدان اخال�� خود، ��
�
ودسوزی "افسانه" و باطنا

با این همه، او آشـــکارا دروغ م�گ��د و عمًال �شـــان م�دهد که چندان هم نگران آیندە ی "افســـانه" ن�ســـت. او 

خود را م�کوشــد؛ مانند �ســ�اری از آن فعاالن ســ�ا� دهه ی چهل و پنجاە که "تعهد ســ�ا�" را بر "عشــق" 

ن ب " فرا � نمودنـد. چننی
�

رم�گ��ـدنـد و "رمـانت�ســــــــــــــم انقالب�گری" را بـه جـای "واقع�ـت عشــــــــــــــق و شــــــــــــــور زنـد�

 شخصیتهایی داستان، به راسی� غ�ی قابل اعتمادند. این گونه روا�ت، "خودافشا�رانه" است. 

 م�کند. تحت تعق�ب اســـت    
�

برای گذران  و به ناچار  ا�نون "فرهاد" از خارج برگشـــته و پنج ماە اســـت که در ایران زند�

ی ز�با و اســـــطورە ای به نام "کا�" در   به نقا�� ســـــاختمان � پردازد. خانه اش رو به روی خانه ای اســـــت که دخ��
�

زند�

ن د�دار، دل به نزد هم بردە اند. "فرهاد" تنها توا�ســته تابلوی ناتمام از او ترســ�م کند   م�کند و در همان نخســتنی
�

آن زند�

 کوتاە "فرهاد"، "افســـانه" و "کا�" را بن��ســـد و در همان حال ســـ� اما "مه��ان" 
�

راوی درون او، م�کوشـــد داســـتان زند�

، اندک اندک با�د جلو  ن م�کند دادە های اند� را که "فرهاد" از "کا�" دارد، به او بگ��د و توضـــــــیح دهد که برای نوشـــــــن�

ن آغاز کند، بق�ه ی داســـــتان خ ی " خود راە، بگ��درفت. وقی� ن��ســـــندە به نوشـــــن� ت  ود به خود خلق � شـــــود و به تعب�ی

" به عنوان ن��ســـــــــندە ی رمان  وع داســـــــــتان برای "فرهاد" دشـــــــــوار اســـــــــت. پ�دا اســـــــــت که "نهایی که چون با�د رفت ". ��

وع" ( ش" ( Opening)م�خواهد به شیوە ی "�� داستان  Endings)و سپس "پا�ان بندی" ( Development)و "گس��

 شگردهایی که در رمان سنی� هرگز وجود نداشته است: اشارە کند؛ 
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ّ از گذشته اش نم�دونم. "       " با�د دست کم، اشارە ی مخت�ی به گذشته اش بکنم، اما من که ه���

 م      
�

 این که پدر و مادرش از دن�ا رفته ن و حاال با برادراش زند�
ً
؛ مثال ها از گذشته اش م�دوین ن . خ�� چ�ی  کنه. "�گفتم: " م�دوین

ش هم کورند. با این اطالعات اندک، هیچ داســـتاین ن� شـــه نوشـــت. . . اما       �از و قمار�ازە و دو تا برادر کوچک�� گفت: " برادر بزرگش کف��

 چه طور تموم �شه؟ "

، تموم شــدە. همه مونو گفتم: " تموم شــد�ش ر�� به تو ندارە. تو قبل از این که ��       ، حی� کا� هم این رو م�دون�م ع به نوشــتنش بکین

 ).۱۰۵-۱۰۶م�دونه که تموم شدە. . . . تو کاری هم به خوند�ش نداشته باش. تو فقط بن��سش " (

در �ک مورد د�گر، "فرهاد" برای خلق شخص�ت "کا�" م�گ��د در بارە ی شخص�ت عج�ب داستا�ش، به اندازە ی      

 کا�ن اطالعات ندارد: 

ن این داســــتان رو ادامه بدم. "  " گفت: " هنوز هم      ن غ��ی� در شــــخصــــ�ت کا� بودە باشــــه. تا نفهمم، ن� تونم نوشــــن� فکر م�کنم با�د چ�ی

 ).۱۱۳گفتم: " تا ادامه ندی، ن� توین بفه� " (

 در فراداستان �سامدرن، ن��سندە بر نوآوری های روایی اش تأ��د م�کند:  .۲

ن شمارە، توضیح داد�م که ن��سندە ا�  ، به در نخستنی  ار دارد توجه خوانندە را از واقع�ت داستان و حوادث عیین

ن انبوە شـگردهای روایی و باز�های ز�این  نفس روا�ت و ز�ان تازە ی داسـتان عطف کند و �شـان دهد که واقع�ت، جز همنی

" در این رمان آوردە، خلق دو شــــخصــــ�ت داســــتاین به نامهای "فرهاد" و م �ان" و در ه� ن�ســــت. شــــیوە ی بد�� که "نهایی

همان حال، آف��نش ســــه دلدادە به نامهای "افســــانه" و "کا�" و "ل�ال" برای "فرهاد" اســــت. "فرهاد" دا�شــــجوی رشــــته 

 در "کوی دا�شـــگاە" خانه ای هم 
�

های ز�با"ی "دا�شـــگاە تهران" اســـت که گذشـــته از زند� ی نقا�� در "دا�شـــکدە ی ه�ن

ون اجارە کردە اســــت تا �ک هســــته ی ســــ�ا� �ا خانه ی ت�� داشــــته  به اتفاق دوســــتان دا�شــــجو اما ســــ�ا� خود در  ب�ی

 و فعالیتهای 
�

باشند. "مه��ان" همان "من� پنهان" و "همزاد" این دا�شجو اما "ن��سندە" است و م�خواهد داستان زند�

را ا�فا م�کند.  Omniscient)س�ا� او و محب��ه ها�ش را بن��سد. هم�شه با "فرهاد" است و نقش راوی "دانای کل" (

این شگرد روایی تازە، دو ُحسن دارد: نخست، از حضور ب�مورد و مکرر ن��سندە در داستان م�کاهد و جز در موارد خاص 

اح، نقش خود را به خوانندە وا � نهد  و نا���ر، خوانندە �شــاین از حضــور مزاحم ن��ســندە ن� بیند. ن��ســندە در این اق��

د تا در م�ان ازدحام و تزاحم راو�ان و محب��ه های آنان، شخصیتهای واق� را باز�ابد. از سوی د�گر، و او را نا���ر � ساز 

ن � پردازد و رمزگشــایی از داســتان و شــخصــیتها را به خوانندە  ، به "دشــوار ســازی" من� ن��ســندە با گ��نش این شــگرد روایی

صـــــد باشـــــد که با کدام �ک از ســـــ��ه وا � گذارد. در این حال، خوانندە دق�قه ای آســـــا�ش خاطر ن دارد و با�د پیوســـــته م��

های رواین و ذهین کســــــان داســــــتان مواجه اســــــت. این فراخواین خوانندە �ا خوا�شــــــگر به تأمل و معلوم کردن مجهوالت، 

را از  نویسیخود �� از دقایق و اهداف "فراداســتان �ســامدرن" اســت که گویی قصــد دارد همه ی دســتاوردهای داســتان 

تا "فورمال�ســــــتها" و "مدرن�ســــــتها" و آنچه را در م�انه های این نظ��ات هســــــت، �کجا به  Aristotle)روزگار "ارســــــطو" (

 هم آورد. 

ن و کس را بـاز ن�      در این رمـان، "فرهـاد" و "مه��ـان" �ـک تن ب�ش ن�ســــــــــــــتنـد. "فرهـاد" از خـارج بـازگشــــــــــــــتـه و هیچ چ�ی

ی ن� بیند. شــــــــناســــــــد. او در برابر تابلوی ناتمام از ن ن قش "کا�" بر بوم نقا�� � �شــــــــیند و جز دو خط و ط�ح ناتمام چ�ی
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 "فرهاد" را بن��ســــد، قادر به اتمام آن ن� شــــود، همان گونه که از تابلو نقا�� 
�

"مه��ان" هم که م�خواهد داســــتان زند�

ی ن�ســــــــــت ( ن ن��ســــــــــندە" اســــــــــت تا �ادهای رفته ی  –). ا�نون وظ�فه ی "مه��ان ۱۹۱"کا�" جز دو خط کج و مع�ج چ�ی

"فرهاد" را برا�ش زندە کند و ه��ت فراموش شــــــــــــــدە و گذشــــــــــــــته اش را به �ادش آورد. "فرهاد" �ک "من� پنهان" دارد که 

) در ۱۷وقی� هم در خواب صـــدای جیغ "افســـانه" را � شـــنود، خطاب به راوی خودش م�گ��د: " تو هم شـــن�دی"؟ " (

ن ب ن ج�م" م�کند. "ک��م همان حال، "مه��ان" ن�ی رای خود �ک "راوی پنهان" دارد که پیوســـــــــته با او اســـــــــت و  او را "ســـــــــنی

ن � ن��سد:  جم و تحل�لگر آثار ن��سندە ن�ی  مجاور" م��

روا�ت رمان "پرندگان در باد" را �ک راوی دانای کل بر عهدە دارد که �ک��ز با ن��سندە (مه��ان) گفت و گو م�کند و او     

ن ج�م  ن راوی اسـت که او را به د�دن فرهاد � برد و را سـنی م�کند؛ طوری که انگار همزاد و سـا�ه ی ن��سـندە اسـت و همنی

 اش را به شــــــــــــــکل �ک داســــــــــــــتان 
�

 فرهاد را برای وی (مه��ان) روا�ت م�کند تا قصــــــــــــــه ی زند�
�

ب��دە ها و پارە هایی از زند�

ن کتاب اشــارە م  فرهاد را � ن��ســد و راوی درآورد. درواقع، همچنان که این راوی در من�
�

�کند، آقای مه��ان داســتان زند�

 مه��ان را که البته این دو داسـتان و این دو شـخصـ�ت (فرهاد و مه��ان) �سـ�ار به هم شـبیهند؛ حی� در 
�

هم داسـتان زند�

سند و �� � شوند؛ به عبارت د�گر، ن��سندە و شخص�ت داست ن او �� ابخش ب�ست و �ک این دو داستان، به هم م�ی

� شوند. جالب این که در پا�ان داستان، حی� راوی هم با ن��سندە (مه��ان) �� � شود و معلوم � شود که این راوی، 

 ).۶۹-۷۰، ۱۳۹۷همان صدای دل و درون او است که با او سخن م�گ��د " (ک��م مجاور، 

" نام دارد. اما پ�ش از این اشـــــــــــارە، ما را به �ک هنجار د�گر در "فراداســـــــــــتان �ســـــــــــامدرن"     
�

هدا�ت م�کند که "تکه پار�

ن به این هنجار، از د�گر سازە های ز�بایی شناخی� رمان مانند "ز�ان تص��ری" و "پ�ش آ��" و "رخداد داللتگر"  پرداخن�

تواند  ه �م�گذرد تا هرچ یس���یرایج داســـــتان نوگفته ا�م که "فراداســـــتان �ســـــامدرن" از  مرزهای کل�شـــــه ای و با�د گفت.  

خود را به پهنه ی ز�ان گرایی �ا باز�های ز�این ب�ش�� نزد�ک کند و چنان وانمود کند که گ��ا داستان، فاقد محتوایی از پ�ش 

، در " وین ن شدە است و اصوًال واقع�ت ب�ی قرار دارد و آنچه مهم است، همان "باز�های  Background)مینه" (پسزتعینی

" اسـت که به "پ�ش زمینه" ( " �ا ( Foreground)ز�این ود. "تصـ��رگرایی �� از عالیق ز�انگرایی اسـت؛ به  Imagism)م�ی

، با�د صـــــورت ذهین و نمادین آن را گفت، ز�را �احت، ز�ان گفتار اســـــت، نه  ئ این معین که به جای نام بردن از �ک شـــــیی

ە ی در�افت را در  ن . ه�ن با�د پوشــ�دە باشــد تا حس ز�بایی شــناخی� و انگ�ی " با مخاطب ب�دار و �شــد�د کنز�ان ه�ن د. "نهایی

این نکته ی بار�ک تر از مو، ن�ک آشــــــنا اســــــت و در جای جای رمان خود، از آن بهرە � برد و من تنها به اختصــــــار از آنها 

"لــذت  Roland Barthes)�ــاد م�کنم و خواننــدە را بــه مطــالعــه ی دقیق رمــان فرام�خوانم تــا بــه تعب�ی "روالن بــارت" (

" را  ن  خود تج��ه کند. من�

ن صـــــفحات رمان از آغاز و انجام کار شـــــخصـــــیتها به اشـــــارە ســـــخن بگ��د،       وقی� ن��ســـــندە م�خواهد در همان نخســـــتنی

"فرهاد" را در حا� ترســـــــ�م م�کند که به دف�� کار برادرش "بهرام" رفته منتظر آمدن او اســـــــت. در همان حال، در پوســـــــ�� 

 ز تص��ر �ک دخ�� و �� � بیند که به هم نگاە م�کنند: سینمای ساختمان رو به رو، عکسهایی ا

ــــــــــــــــر  بهپسر " نگاە       ـــــــــــــــــ بود. هر دو م�خند�دند، هرچند چهرە ی ز�بای دخ�� ک� نگران و هراســان به  ســمت باال و نگاە دخ�� به ســمت �ســـ

 تص��ر کش�دە شدە بود. با این حال، م�خند�د؛ همچون خندە ی افسانه وقی� که زندە بود و م�خند�د. شا�د دخ�� را به شکل افسانه 
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 ).۲۴م�د�د و �� را هم به شکل . . . " (

ن اطالعات و       دادە ها در مورد "افســـــــانه و "فرهاد" از رهگذر �ک پوســـــــ�� تبل�غای� ســـــــینما، از �ک ســـــــو این گونه کاشـــــــن�

اطالعای� در مورد دو شخص�ت اص� رمان م�دهد و از سوی د�گر در همان آغاز رمان، از �نوشت اندوهبار "افسانه" 

، خندە ی نا�� از آشــــــنایی با "فر  ن هاد" و نگراین او، حا� اهم پ�شــــــاپ�ش م�گ��د. خندە ی همراە با نگراین دخ�� ز دا�ســــــن�

فرجام تراژ�ک عشــــق او اســــت. این پوســــ�� در همان حال، از فاصــــله ی بع�د م�ان آن دو حکا�ت م�کند که �شــــان م�دهد 

 خواهد انجام�د. این گونه شــــــــگرد روایی را 
�

هیچ گاە از م�ان نخواهد �افت و آشــــــــنایی آغاز�ن، به دوری و جدایی هم�شــــــــ�

) م�گ��ند و پ�شــــــــــــــاپ�ش دادە هایی ک� از روند رخدادها را به نما�ش م�گذارد. در اتاق Foreshadowing"پ�ش آ��" (

د   –"فرهاد"   و خواب و ب�داری به � می��
�

  –که پیوســـته در حالی� م�ان مرگ و زند�
�

هســـت   هم�شـــه �ک "موش" خان�

ی را ز�ر دندان م�ج��د؛ شــــــا�د لحظه  که راوی پنهان "فرهاد" هم صــــــدای کروچ کروچ دندانهای او را � شــــــنود " که ن چ�ی

ن کارش هدا�ت م�کند و به او م�فهماند که "اجل" ۴۹های عمر او را " ( ن "موش" گهگاە "فرهاد" را به طرف م�ی ). همنی

ن است و فرصت ز�ادی برای اتمام داستا�ش ندارد ( ن "دندانهای زرد" ی دارد که ۱۷۱در کمنی ) اما خود این راوی درون ن�ی

ب م�گشا�د، رنگ چندش آور آن "فرهاد" را � آزارد. رنگ "زرد" �شانه ی کش�دن س�گارهای ب�ش از اندازە ی هر بار ل

"فرهاد" اســـــــــت و به این دل�ل بازتای� من�ن �شـــــــــان نم�دهد ز�را م�داند دندانهای زرد و کث�ف و ر�خته ی راوی، دندانهای 

وی به او م�گ��د: " تو س�گار ز�اد م�کشـــــــــــی و� چایی کم م�خوری خود او است و به تبا� نزد�ک او اشارە دارد و وقی� را

" فرهاد م�گ��د این، �� از عوارض ســــــــالهای مهاجرت و در به دری او در "ترک�ه" و "ارو�ا" اســــــــت: " غ��ت، وضــــــــع�ت 

ن مورد محدود ن� شود. وقی� "کا�" در ۱۸۱مزا�� ام را به هم ر�خته " (  غ�اب "فرهاد"). داللتهای رنگ "زرد" به همنی

ی دارند با چهرە هایی  ود، تابلوهایی بر دیوارها � بیند که رنگ "زرد" و "خا�ســـــــ�� نقاش برای روفت و روب به اتاقش م�ی

). این رنگ با توجه به زمینه ی تابلوها و چهرە ها، به نمادی ۱۰۹در هم شــــکســــته و چشــــمان وق زدە و وحشــــت م�کند (

" تبد
�

" و "پژمرد�
�

ن زند�  را به ذهن "کا�" از "پای�ی
�

اری" از زند� ن �ل � شــــــــــود و در همان حال تصــــــــــ��ری از "خزان" و "ب�ی

ود، نگاهش متوجه دشـــی� � شـــود که  تدا� � کند. وقی� هم "ل�ال" در پار� در شـــمال شـــهر "تهران" با "فرهاد" راە م�ی

 به "ل�ال" م�فهماند که بهار و تا�۱۵۸"�کدســـت زرد" اســـت (
�
و  ســـتان عشـــق او با "فرهاد" به � آمدە). این رنگ تل��حا

" آمادە کند، ز�را "فرهاد" حا�ن ن�ســــت "ل�ال" را حی� به عنوان �ک شــــخصــــ�ت داســــتاین  با�د خود را برای "خزان جدایی

). او داســتانهای گذشــته اش را با همان شــخصــیتهای گذشــته ی خود م�خواهد بن��ســد. وقی� "ل�ال" در ۱۵۸تازە بپذیرد (

ی بر گونه ها "�ش برای "فرهاد" م�خواند،  شـــــــعری از "تاج ن و توری زرد و "دســـــــته گ� پژمردە در دســـــــت و اشـــــــکهایی پای�ی

انه �ان کند ذهن م�گ��د: " تو � توین  شــــــــــــــخصــــــــــــــ�ت ب�ذوق ســــــــــــــ�ا� ما، معاین تل��� شــــــــــــــعر را درن� �ابد و مثل پ�ی

. تو هنوز تو اوج جواین هســــــــی� " (
�

ن جا ۱۵۷شــــــــعرهای شــــــــادتری ب� اســــــــت که "ل�ال" چنان آیندە ی خود را با  ). در همنی

ن بار احساس م�کند به ماّدە ای تخدیر کنندە چون "س�گار"  ە و تار � بیند که در اوج پ��شاین و برای نخستنی "فرهاد" ت�ی

) اســــــــت و از بروز رخدادی رواین و Significant eventن�از دارد. کشــــــــ�دن ســــــــ�گار برای بار اول، �ک "رخداد داللتگر" (

 ین حکا�ت � کند که در همان حال، تص��ری و نمادین است: ذه

ن بار بود که م�د�د ل�ال س�گار م�کشد " (      ).                                  ۱۵۷" فرهاد س�گار د�گری روشن کرد. ل�ال هم خجوالنه س�گاری از او خواست. اولنی
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 به اتاق او � آ�د، اتاقش را از "آینه" خا� � بیند و تعجب در اتاق "فرهاد" آیینه ای ن�ســـــــــت. وقی� "کا�"     
�
تصـــــــــادفا

 به این ۲۴۱م�کند. آخر چگونه ممکن اســـــت در خانه ی مردی، آیینه ای نباشـــــد (
�
). نبودن آیینه در اتاق "فرهاد" تل��حا

" ی تها اســــــــــــت که د�گر "روانمعین اســــــــــــت که گویی "جان" در تن ندارد. "آیینه" روان آد� را باز � تاباند و او گویی مد

ندارد. به باور "کا�" آیینه دســـــــت کم � تواند چهرە و تن آد� را به بینندە اش �شـــــــان دهد. نقاش ســـــــ�اســـــــت زدە ی ما، 

عالقه ای به د�دن چهرە ی خود ندارد. در برابر، اتاق "کا�" پر از آیینه" اســـــــت و پیوســـــــته خود را در آنها تکث�ی م�کند و 

 نا�ون به آیینه ها، جان م�دهد: در لباسهای گو 

 " در همه ی آینه ها جامه بر گرفته و تکث�ی شدە است. در همه ی آینه ها، خودش را تماشا کردە است. "     

 و وقی� "فرهاد" از او � پرسد در این آیینه ها دنبال چه م�گردد؟ پاسخ م�دهد: 

 ).۲۴۲کنم . . . جا م�خورد فرهاد " (  " دنبال خودم. دنبال اعضای تنم. � ترسم گمشون      

"ســـاعت" ی هم که در اتاق "فرهاد" بر دیوار نصـــب شـــدە، تصـــ��ری داللتگر اســـت، ز�را ســـاعت دیواری، عق��ه دارد      

). ب�حرکی� عق��ه های ساعت، از ا�ستادن ق��ب الوق�ع آن خ�� م�دهد. ۹۵، ۳۱، ۱۳اما از کار افتادە و ب�حرکت است (

ی و  �� اش هم مردە بودە است.  با دستگ�ی ن اعدام "فرهاد" ساعت هم از کار کردن باز � ماند. او سالها پ�ش از اعدام ف�ی

اصوًال ن��سندە با "ساعت" و "زمانبندی" اشارات داللتگرانه ای دارد. وقی� "مه��ان" و راوی "فرهاد" م�خواهد داستان 

 تاو را بن��ســــد، به راوی خود م�گ��د "� خوام 
�

همه ی تابلوهای فرهاد رو ببینم " ن�مه شــــب اســــت. "ن�مه شــــب" زند�

ن ۱۱۵سـاعت دوازدە اسـت و این رخداد درسـت در "فصـل دوازدە" رمان � آ�د ( ). رمان "ب�سـت و چهار فصـل" و روز ن�ی

"ب�ست و چهار ساعت" دارد. آخ��ن ساعت روز در داستان، ساعت "ب�ست و چهار" است و آن، وقی� است که حی� 

). در این سـاعت "فرهاد" هم صـدای جیغ "افسـانه" را � شـنود که ۲۴۳سـاعت ی� عق��ه هم از کار افتادە اسـت ( همان

وع و  در آ�ش � ســـــــــوزد، هم شـــــــــاهد خودســـــــــوزی "کا�" اســـــــــت و به این ترت�ب، آغاز و پا�ان رمان، با عبارای� همانند ��

�اران و  ســـــــــــد و رمان "روایی� حلقوی" � خاتمه � �ابد و با مرگ محب��ه ها، گویی ســـــــــــاعت ت�ی اعدام "فرهاد" هم فرا م�ی

ن شباهت دارد.   �ابد که به صفحه ی دایرە ای شکل ساعت ن�ی

 ا�سان تأ��د دارد: فراداستان �سا .۳
�

 مدرن، بر تکه پار�

      ) "
�

 رصع�� از هنجارهای ناظر بر نگاە "�ســامدرن�ســم" اســت. این اصــطالح، �ادآور  Dissemination)"تکه پار�

ن هرز" ( . اس. الیوت" ( The Waste Land)رمانت�گ گرایی و به و�ژە منظومه ی "�زمنی  T. S. Eliot) �ودە ی "ی�

 و قطعه قطعه ۱۹۲۲در ســـال 
�

ه پار�
�
شـــدن ه��ت آد� معروف اســـت. این گونه  و روزگار مدرن اســـت که به دورە ی تک

�ت" خود را از دست دادە است  
�
نگاە به زمان، ناظر به دورە ای در تار�ــــخ ح�ات ��� است که گویی د�گر "اصالت" و "کل

ود (ِبِنت؛ را�ل،  Decentring)که درواقع، نمودی از همان "مرکز گ��زی" (  ).۱۸۰-۱۸۱، ۱۹۹۵به شمار م�ی

ن و �شــــخ�ص کســــان رمان اســــت که به ظاهر، از هم گســــ�خته و تکه پارە � نما�د �� از نمودهای "     " در تم�ی
�

تکه پار�

 نه تنها خود نو� بازی ز�این 
�

 � شـود. این و�ژ�
�

ن پرا�ند�  در عنی
�

، خوانندە متوجه گونه ای �گان� ن اما ضـمن خوا�ش من�

 ه��ت و منش شــ
�

 بر تکه پار�
�
ود، بل�ه مشــخصــا ؛  خصــ�ت داســتان در جهان امروز هم داللت م�کند و روایی به شــمار م�ی
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مندان و روشــــنفکران  Problematic)گویی ا�ســــان "مســــأله دار" ( ن�  –که ذهنیی� پ�چ�دە تر دارند   –امروز به و�ژە ه�ن

توانند خود را فراهم آورند. در این رمان، هر شـــــــــخصـــــــــ�ت، �ک دانای کل �ا راوی دروین دارد که پیوســـــــــته با شـــــــــخصـــــــــ�ت 

 ر تعامل و با او در گفت و شنود است. داستان د

در شاهد ز�ر، ما ناظر سه شخص�ت هست�م: "فرهاِد" ب�مار که به خواب رفته و گویی اصًال قصد ندارد ب�دار شود و     

" ن��ســـــندە (مه��ان) اســـــت و گفت و گو با او دارد و به  د�گری "مه��ان" ن��ســـــندە و �ک راوی و دانای کل که "من دروین

ی، " ن��ســــــــندە از او � پرســــــــد شــــــــما چه �ســــــــبی� با هم دار�د،  تعب�ی هر ســــــــه تن، �ک نفر ب�ش ن�ســــــــتند. وقی� "من� دروین

ن��ســــــندە پاســــــ�ن ندارد و م�خندد، ز�را پرســــــشــــــگر و پاســــــخگو و "فرهاد" �ک تن ب�ش ن�ســــــتند و آنچه ع�ان اســــــت، چه 

 حاجت به ب�ان است:      

. برات چای ر�خته م     ن ی ســـــــــــ�اە روی منقل، دو فنجان چای ر�خته بودم. �ک " گفتم: ب�ا بنشـــــــــــنی . �ش را به ســـــــــــوی من برگردان�د. از ک��

تر و تک�دە تر از پ�ش بودم. دلش برا�م ســوخت. ســؤالش را تکرار کرد و گفت: " هر دوی شــما  قندان هم بغلش گذاشــتم. به نظرش، من پ�ی

؟ چه �ســـبی� با ه ن  م�کننی
�

ی نگفتم و خند�دم. . . گفتم: چا�ت، �د �شـــه. فنجان چای [ "مه��ان" و "فرهاد" ] اینجا زند� ن م دار�ن؟ " چ�ی

�نش کند. . . گفتم: "فرهاد ب�دار ن� شـــــه." �که  را � کشـــــ�د. تلخ بود؛ آن چنان تلخ که حّبه ی قند توی دها�ش هم، نتوا�ســـــته بود شـــــ�ی

کان خورد. ت[فرهاد] ببینم. اومدە م باهاش حرف بزنم. جنازە  خورد. گفت: ب�دار ن� شه؟ �عین �� که ب�دار ن� شه؟ من اومدە م اون رو 

ون آمد. خودش را روی �شــــــــــ�منگاهش به عقب کشــــــــــ�د و ز�ر نور ســــــــــوی پنجرە ی� هیچ حرف و   و زردنبو از ز�ر جاج�م ب�ی
�

پ�ی مردی مافن�

 ).۳۴-۳۵نگا�، به دیوار تک�ه داد. گفتم: این هم از فرهاد " (

، "افســــانه" و      هین آی� رنگ � پوشــــد (از ســــویی ). "کا�" هم ۲۱۹"کا�" �ک تن ب�ش ن�ســــتند. "افســــانه" هم�شــــه پ�ی

اهین آی� با گلبوته های قرمز به تن دارد " ( ن آی� رنگ اســـــــــــت و "فرهاد" نقاش آن را ۲۴۵"پ�ی ). پنجرە های اتاق "کا�" ن�ی

کاە گ� و �ک پنجرە ی آی� " �اد � شــــــــــــــود رنگ زدە اســــــــــــــت. در جایی از داســــــــــــــتان، از " �ک کوچه ی بار�ک با دیوارهای  

 م�کنند و خانه ها�شــان هم رو به روی خانه ی ۱۰۵(
�

). "افســانه" و "کا�" هم هر دو در �ک خانه و کوچه و شــهر زند�

 "فرهاد" است. وقی� "فرهاد" به "افسانه" م�گ��د دوست دارم هر روز تو را ببینم، "افسانه" م�گ��د: 

زنــه کــه پنجرە ی اتــاقش رو بــه روی " ا�ــه این جور          ؟ خونــه ی همون پ�ی �ــه، �س چرا خونــه ی رو بــه روی خونــه ی مــا رو اجــارە نم�کین

 )  ۲۲۰(پنجرە ی اتاق منه ؟ " 

ی از ن�ع "هذ�ان" اســــــــــت و  راوی پنهان     ن یح ص�����رت"فرهاد" به خوانندە �ادآوری م�کند که آنچه "فرهاد" م�گ��د، چ�ی

م�کند که: " شــــا�د خواب م�د�د؛ خواب افســــانه را، خواب کا� را. من باالی �ش �شــــســــته بودم و نگاهش م�کردم. هوا  

     کم کم روشن � شد. گفتم: "صبح شدە. هوا روشن شدە " (همان). 

ن صفحه ی رمان، به وصف خودسوزی "افسانه" ا      دارد:  شارە"افسانه" و "کا�" هر دو خودسوزی م�کنند. نخستنی

" او کجـا بود هنگـا� کـه زن گلولـه ی آ�ش بود در ح�ـاط کوچـک خـانـه ای کوچک�� از دن�ـای کوچـک رؤ�ـاهـا�ش؟ . . . در آن لحظـه زن،       

 ).۱۱گلوله ی آ�ش بود و در آغوش باد سماع مرگ م�کرد " (

ن صفحه ی رمان، توص��ن از خودسوزی "کا�" است:        و وا�سنی



۹ 
 

ند. گلوله ی آ�ش خود را به در و دیوار  آتشیوله ی " کا�، گل      ن ون م�ی قصد. . . از اتاق ب�ی است و در م�ان دهها آینه ی کوچک و بزرگ م�ی

ن و ترسنا� کا�، از خواب � پرد فرهاد " (  ).۲۴۷ح�اط م�ک��د. . . با آخ��ن جیغ ت�ی

ک شــخصــ�ت مرد و چند شــخصــ�ت زن، �شــانگر ن��ســندە این شــگرد روایی را که در آن، چند شــخصــ�ت مرد معّرف �     

�ن نگاە، � تواند گونه ای الگ��رداری از "بوف کور"  �ک شـــــــــخصـــــــــ�ت زن باشـــــــــد، در چه منب� د�دە اســـــــــت؟ در نزد�ک��

ری، عمو، شوهر عمه و د�گران، �ک تن ب�ش ن�ستند؛ ۱۳۱۵( ن ر پ�ن ن ) "صادق هدا�ت" باشد که در آن، راوی، پ�ی مرد خ�ن

ی" و "ل�اته" و "دا�ه" هم ســـــــ��ه های متضـــــــاد و مختلف �ک شـــــــخصـــــــ�ت زن � توانند باشـــــــند. با این  چنان که "زن اث�ی

همه، با�د دا�ســــــت که "هدا�ت" این گونه الگوی روایی را از چند حکا�ت در "هزار و �ک شــــــب" گرفته اســــــت. در �� از 

تند و "مل� زادە" �ک تن ب�ش ن�س حکا�ات به نام "حکا�ت ص�اد" دو شخص�ت به ظاهر گونا�ون به نامهای "َمِل�" و 

 زن تباهکار، ن�� از بدن مل� زادە قص��ر در پا�ان حکا�ت، هر دو در �ک  
�

� انند. با وجود و چ�ی  م�کنند و حکم م�ی
�

زند�

 ب�حس است و حرکت ن� تواند کرد. وقی� "مل�" به "مل� زادە" � نگرد، شگفت زدە � شود: 

اســت " ربشکرد. مل� د�د که از ناف تا به پای ســنگ و از ناف تا به �، به صــورت " جوان دامن خود را به �ک ســو       

�زی،   ).۴۱-۴۲، ۱۳۸۳(�سو�� ت��

 م�کنند؛ ســــــــــــــ��ه ای که ناظر به      
�

ن در این حکا�ت، �ک نفرند اما هر �ک، ســــــــــــــ��ه ای از روان آد� را نمایند� زنان ن�ی

وء" �ا ســـ��ه ی من�ن "روان زنان ه" (ان�ما) اســـت و ســـ��ه ای که در آن، زن ســـ��ه ی مثبت آن و عاطفه "نفس اّمارة بالســـّ

 اســـــــــــت. "مل� زادە" 
�

وی م�کند؛ در حا� که  –که ن�� از تنش ی� حس و حرکت اســـــــــــت   –ی زنان� ن از نفس خود پ�ی ن�ی

 کامخوا� ترس�م � شود که با�د کشته شو 
�

ە شود. گاە "مل� زادە" در ه�أت زن� ؛ همچنان  د "مل�" توا�سته بر آن چ�ی

ســـاند. در پا�ان حکا�ت، با  ن با�د کشـــته شـــود و این، کاری اســـت که "مل�" آن را به انجام م�ی که زن تباهکار "مل�زادە" ن�ی

" و  ِ
�

ن "زن� تباهکار "مل�زادە"، "مل�" و "مل�زادە" به تین �گانه و شــــخصــــیی� واحد تبد�ل � شــــوند و  ھمس��راز م�ان رفن�

 ند: د�گر ن� توانند از هم جدا شو 

" مل� خال� او [مل� زادە] را تهن�ت گفت و از او ســـؤال کرد که ا�نون در شـــهر خ��ش به � � بری �ا با من ه�     

؟ جوان پاسخ داد: تا جان دارم از تو جدا نخواهم شد " (  ).۴۸آیی

" این گونه شـــــــــگرد روایی را در آثار ن��ســـــــــندە ی مک���       ) �افته Fuentes"فوئنتس" (با این همه، احتمال دارد "نهایی

باشـــــد. در بر�ن از آثار داســـــتاین او ، گاە �ک شـــــخصـــــ�ت، در چند ه�أت و ه��ت متعدد پد�د � شـــــوند و در همان حال،  

 م�کنند؛ مثًال در "خ��شاوندان دور" (
�

شخصیتهای  Distant Relations)س�ماهای گونا�ون �ک شخص�ت را نمایند�

، "و�کتور هرە Comte Branly)، "کنت براد�" (Hugo Heredia)"هوگو هرە د�ا" ( ،Carlos)مرد مانند "کارلوس" (

وجوە شــخصــیی� و ه��ت ن��ســندە اند. "کارلوس" نمایندە ی آن بخش از ه��ت ن��ســندە ی  Victor Heredia)د�ا" (

 �ســـــــــــندە را نمرمان اســـــــــــت که نگا� به فرهنگ و تمدن فرا�ســـــــــــه و ارو�ا دارد. "کنت براد�" آن بخش از ه��ت ن� 
�

ایند�

م�کند که ب�ش از حد فرا�ســــــــــــوی شــــــــــــدە و به طبقات باالی جامعه و نخبگان فرا�ســــــــــــوی تعلق دارد. ""هوگو هرە د�ا"ی 

، نمایندە ی آن بخش از ه��ت ن��ســـــــــــــندە اســـــــــــــت که به اســـــــــــــطورە ها، فرهنگ و تمدنهای باســـــــــــــتاین مک��ک  اســـــــــــــپان�ایی

ســــتان شــــناس برجســــته ای اســــت. "و�کتور هرە د�ا" آن بخش از ه��ت ("آزِتک"، "ما�ا" و "تولِتک") عشــــق میورزد و با
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" نم�دانند و وانمود م�کنند که اصًال فرا�سوی تبارند (فوئنتس،   م�کند که خود را "اسپان�ایی
�

،  ۱۳۸۱مک��کیها را نمایند�

۲۳۱ ،۲۵۵-۲۵۴ .( 

جم رمان       ن "عبد� کوثری"، م�� نگردی در پوست انداخن�  د: ارە ی شخص�ت های این رمان � گ��ب"فوئنتس" در م�ی

ابت، ایزابل] این استعداد را دارند که هر �ک در هر لحظه، تبد�ل به       ن " دو زین که در این داستان وجود دارند [ال�ی

ی ِ آن. در شخص�ت های مرد هم [فرا�س،  د�گری �شوند. . . با این تفاوت که �� جواین ِ د�گری است و د�گری، پ�ی

 را � بین�م. این دو، انگ
�

منداین هستند که خاو�ر ] این و�ژ� ار دو وجه �ک شکست ا�ساین هستند؛ �عین هر دو، ه�ن

 ). ۵۰ ،۱۳۸۱ادب�ات و فلسفه،  عشقشان را به کارشان فروخته اند " (

 شــــــــــــــخصــــــــــــــیتهـــا و همه��ی� آنهـــا در  Raymond Williams)من آنچـــه را "ر�مونـــد و�ل�ـــامز" (      
در مورد تعـــدد و تک��ّ

" در این رمان، صادق م�دانم: "خ��شاوندان دور" م�گ��د، در مو   رد شیوە ی روایی "نهایی

، بر واقع�ت تجری� غالب � شــــــــــــــود و آن را       ن و داســــــــــــــتان گویی " این اثر همانند همه ی آثار �ســــــــــــــامدرن، واقع�ت من�

 "کمرنگ م�کند. در این گونه آثار، تنها جهان داســـــتان اســـــت که به ز�ان به عنوان موضـــــ�ع اصـــــ� در رمان نگاە � شـــــود 

 ).۲۰۰۲(و�ل�امز، 

  �سامدرن، ن��سندە از ز�ان، فرهنگ و عالیق خود م�گ��د:  فراداستاندر  .۴

" زادە ی شــــــــهر "بانه     " در "کردســــــــتان" ایران اســــــــت و از آغاز دهه ی تا آنجا که از دادە های فرامتین بر � آ�د، "نهایی

ن انتشــــــــار  ۱۳۶۰ آثار داســــــــتاین خود را به ز�ان مادری خود نوشــــــــته که در "اقل�م خودمختار کردســــــــتان" عراق، "ترک�ه" ن�ی

)، "وونـــــه گـــــات"         Calvino�ـــــافتـــــه اســـــــــــــــــــت. او گـــــذشــــــــــــــتـــــه از این، بر�ن از رمـــــانهـــــای معروف نوشــــــــــــــتـــــه ی "کـــــال��نو" (

Vonnegut) ،() "کونـــدرا"(Kundera) ،"کـــافکـــا" ،Kafka) "ل ) و Vargas Liosa)، "بـــارگـــاس یوســــــــــــــــا" (H. Boll) "بـــُ

ی" را به ز�ان مادری خود برگرداندە و �شـان دادە اسـت تا چه اندازە �سـبت به ز�ان،  "شـازدە احتجاب" نوشـته ی "گلشـ�ی

 خود حســـــــاســـــــّ�ت دارد و با ترجمه ی این آثار 
�

ات ز�ان بو� خود  ادب�ات و فرهنگ بو� و م�  م�کوشـــــــد بر واژ�ان و تعب�ی

ب�فزا�د و آن را از ز�ان تخاطِب ِ�ف �ا "ز�ان گفتار" دور ، و به "ز�ان نوشــــــــــــــتار" نزد�ک کند. "مه��ان" به عنوان "من 

 پنهان" و همزاد "فرهاد" در مورد کتابخانه ی او � ن��سد: 

�� ام" و در خارج از کشـور  " عج�ب بود که او داسـتانها را بر اسـاس ز�ان، طب     قه بندی کردە بود. بارها گفته بود: " من داسـتان ن��س ��

ّیتشــــان دســــته بندی �شــــوند: 
�
ردم". عج�ب اســــت که ن��ســــندە ها بر اســــاس ز�ان و مل

�
�� و  ن��ســــندەگفته بود: " من داســــتان ن��س ک ی ��

؛ رد و ن��سندە ی فارس " ( ن��سندە ی غری�
�
 ).۱۸۰ن��سندە ی ک

ن رمان، جلد اول آنتولوژی (=        جم فار� آثارش در مقدمه ی همنی ، به نوشـــــــــــته ی م�� او گذشـــــــــــته از این آثار داســـــــــــتاین

دە داســـــتان از ن��ســـــندگان معا� ایران را با عنوان "خانه روشـــــنان" به  ن گ��دە) داســـــتان معا� فار�  را مشـــــتمل بر ســـــ�ی

ردی ترجمه کردە و بر آنها، نقد و تحل�� نوشــ
�
ن اثری تحل�� با عنوان "تحل�ل ســاختار منظومه هز�ان ک ای ته اســت. او ن�ی

دە اســـت " (  ســـ��
�

اث فرهن� ردی (به ز�ان فار�) را برای انتشـــار، به ســـازمان م�ی
�
) و چنان که م�دان�م، ۷-۸عاشـــقانه ی ک

ی داســـــــتان "خانه روشـــــــنان" نام �� از داســـــــتانهای کوتاە و �شـــــــار از داللتهای ز�این و معنایی زندە " اســـــــت و  �اد "گلشـــــــ�ی
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گ��نش این عنوان بر �ک مجموعه داســــــــــــــتان، �شــــــــــــــان م�دهد تا چه اندازە بر دســــــــــــــتور ز�ان روا�ت این ن��ســــــــــــــندە، دل          

ردی �اد م�کند که مردی 
�
ن رمان از �ک داســــــــــتان عاشــــــــــقانه و عام�انه ی ک نهادە اســــــــــت. افزون بر این، ن��ســــــــــندە در همنی

رد تبار به نام 
�
ی به اسم "پ��خان" � شود اما �ستگان "پ��خان" با این ازدواج موافق روستایی و ک "برا�موک" عاشق دخ��

). در پا�ان داســــتان، هواپ�مای عرا�� با بمباران ۱۳۴ن�ســــتند و به ناچار محب��ه ناخواســــته به مردی د�گر شــــوهر م�کند (

، همه ی اها� روســـــــتا را از م�ان � برد و "برا�موک" تن تاول زدە و ســـــــوخته ی "پ��خان" را غســـــــل دادە �� از  شـــــــ�م�ایی

ن "افســــــانه" و "کا�" و جدایی ۱۳۶لباســــــهای خود را به تن او � پوشــــــاند ( ود" عاشــــــقانه، شــــــباهی� به ســــــوخن� ن ). این "اپ�ی

 ابدی آن دو شباهت دارد؛ داستاین که قرار است �س از ترجمه، به صورت ف�لم عرضه شود.     

اد" از کتــابخــانــه ی خود ،کتــای� بــا عنوان "روزنــه ای در تــار��" برم�ــدارد کــه �� از کتــابهــای در �ــک جــای د�گر، "فرهــ    

خاطرای� اســــــت که خ��دە و از �ک زنداین ســــــ�ا� �اد م�کند که ب�ش از ب�ســــــت ســــــال از عمر خود را در زندان های شــــــاە 

ی کردە است  ( ـــــــــران �ستوە و ). چنان که م�دان�م، این شخص�ت مبارز "صفر قهرمان�ان۱۵س�� فرقه " ترک ز�ان" از افسـ

ود و � و دو   و مبارزە ی طبقای� با بزرگ مال�ان آذر�ا�جان به شـــمار م�ی
�

ی دموکرات آذر�ا�چان" اســـت که از مفاخر م�

ی کردە و چند ماە پ�ش قص��رســـال از عمر گرانبار خود را در زندانهای "عراق"، "برازجان"، "زندان او�ن" و "زندان  " ســـ��

وزی انقالب، از زندان آزاد شــــــــــــد و ما د�گر بارە، از او �اد خواه�م کرد. در جایی د�گر از �ک مغازە ی جگرفرو�� در  از پ�ی

نند و ادعا م�کند که روزگاری گ��ا او در ار�ش "قا�ن محمد"  ن مرکز شـــــــهر �اد م�کند که دوســـــــتا�ش او را "ژنرال" صـــــــدا م�ی

ره�� "فرقه ی دموکرات کردســـــــــتان" بودە که در  ۱۳۲۴در  ) و چنان که م�دان�م "قا�ن محمد"۱۹ســـــــــت (بودە اافس�����ر 

رد مبارزە م�کردە اســـــــــت. 
�
نش نام به احتمال، در گ�� ن��ســـــــــندە"مهاباد" �شـــــــــک�الی� م�داشـــــــــته و برای خودمختاری قوم ک

 به داســتان عاشــقانه ی "فرهاد" کوهکن گوشــه ی چشــ� د
�
ارد اما به جای انتخاب نام معشــوقه اش "فرهاد" هم تل��حا

�ن"  ی ارمین و مســـ�� و در "  –"شـــ�ی ن �ن" �ودە ی "نظا�" شـــاهزادە خان� ارمین  خس��روکه در "شـــاهنامه" کن�ی و شـــ�ی

رد" تبار به نام "کا�" ب�اف��ند که در ز�ان مادری ن��ســندە به معین "چشــم  –اســت 
�
ترجیح م�دهد شــخصــیی� مرد� و"ک

" اســت و با  فضــا ســاز�های قو� ن��ســندە در رمان ب�شــ�� ســازگاری دارد و تصــاد�ن ن�ســت که پنجرە ی خانه ی "کا�"  آی�

" رنــگ اســـــــــــــــت ( ) �ــا "فرهــاد" بــه عنوان نقــاش، ا�ار دارد همــه ی پنجرە هــای رد�ف خــانــه هــای دو طرف  ۱۰۵هم "آی�

ن رنــگ "آی� آســــــــــــــمــا  م�کنــد، بــا همنی
�

" نقــا�� و رنــگ کنــد (کوچــه ای را کــه خود و "کــا�" در آن زنــد� ) کــه برا�ش ۱۰۶ین

�ن" بر ســنگ نقش م�کند و "فرهاد" و  ن تصــ��ر "شــ�ی " اســت. "فرهاد" کوهکن ن�ی اســتعارە ای از "عشــ�� آســماین و در�ایی

ن طر� از "کا�" بر بوم نقش کردە است.   نقاش رمان ن�ی

 ند: فراداستان �سامدرن، داستان را به تار�ــــخ و تار�ــــخ را به داستان تبد�ل م�ک .۵

 نامه ی �ک شخص�ت خ�الــــــــــــــــــی در "فرا داستان طرفداران رو�کرد "�سامدرن�سم" باور دارند         
�

همــــــــــــان گونه که زند�

 اجتما� شــمردە شــود، همه ی تار�ــــخ 
�

، تج��ه ی شــخصــ�ت و روان گســ�خت�
�

 -�ســا مدرن" � تواند، بازتای� از تکه پار�

ـــــــــــــــــ � تواند به ه� قلم به مزدانخ نگاران به اشـــارە ی آن چنان که تار�ــــ ە ی ت "داســـتان" ی درآ�د که ن��ســـندأنوشـــته اند ـ

غراض ن�ست اه عاری از شائبه ی ک  - مستند بودن تار�ــــخ گذشته مان را رمان، آن را بازسازی � کند. چه ک� درسی� و 

ن � کند ت - ش��خص��ی ��ه ی و به اســــتناد تج دەکه با فرابیین و به اتکای دادە های تازە افشــــا شــــ  نویس��ی؟ آ�ا داســــتان ضــــمنی

درت" حا�م قاشــــــــــــارە ی "خود، به گذشــــــــــــته  � نگرد، صــــــــــــالح�ت ب�ش تری از تار�ــــخ نگاران و قلم به مزداین ندارد که به 
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وهای سـازندە ی کشـور خود  را نوشـته اند؟ �� از نظ��ه پردازاین که در این زمینه مطالعای� دارد، "لیندا تار�ــــخ  مردم و ن�ی

 داستان � ن��سد: است. او در مورد فرا) L. Hutcheon(هاچن" 

ازنمایی �  ببازتاب هســــــتند اما گذشــــــته از این، هم بافت تار��ن را به صــــــورت فرا داســــــتان  - " این گونه رمان ها خود     

   .)۲۰۰۱ ؛ اشنیبل،مورد ترد�د قرار � دهند " (رش�د را رس� تار�ــــخ  کنند، هم این که

ن خود را افشــــا ن��ســــندگاین که ب      ا رو�کرد "فراداســــتان �ســــامدرن" رمان � ن��ســــندە، هم تح��ف تار�ــــخ مردم و �زمنی

ـــــــــــــــی خود را در داســتانها�شــان بازتاب دهند. کدام �ک از تار�ــــخ ن��ســان   م�کنند، هم م�خواهند روا�ت و تج��ه ی شــخصـــ

 و مرد� ترق�خواهـان مـا بـه 
�

راســــــــــــــی� ســــــــــــــخن گفتـه انـد؟ بـه تـار�ــــخ رســــــــــــــ� و کنوین مـا از مقـاومتهـا و مبـارزات قو�، م�

پاســـتور�زە ی "از ســـّ�د ضـــ�اء تا بخت�ار" نوشـــته ی "مســـعود بهنود" مراجعه م�کنم تا ببینم در بارە ی "صـــفر قهرمان�ان" 

 هزار صــفحه ای 
�
" چه نوشــته اســت. در این تار�ــــخ گونه ی تق��با ودن و تأی�د و که به پاس پاســتور�زە ب  –�ا"صــفر قهرماین

تنها �ک بار از این شـخصـ�ت، نا� رفته اسـت و آن هم تنها در  –"قدرت" به چاپ دهم هم مفتخر شـدە اسـت  حما�ت

دهم آبان ماە  ن این   ۱۳۵۷این حد که مثًال در روز ســ�ی در "دا�شــگاە تهران" او هم مانند بر�ن از "گروههای مختلف" ســخ�ن

  –ی مرد� و مبارزان �ستو� مانند "صفر قهرمان�ان" ). این گونه برخورد با شخصیتها۸۱۶، ۱۳۸۴کردە است (بهنود، 

رد تبار ما گران � آ�د و احســـــاس  –مرارت حبس را چشـــــ�دە اســـــت  ۱۳۵۷تا  ۱۳۲۷که از ســـــال 
�
بر ن��ســـــندگان مرد� و ک

 خود 
�

م�کنند مورخ نمای ما، حق مطلب را ادا نکردە اســـــــــت. �س بر خود فرض م�دانند که در بارە ی قهرمان قو� و م�

ب�شــــــــــــــ�� بن��ســــــــــــــنـد و کمبودهـا را بر طرف و چـالـه هـای اطالعـات تـار��ن خواننـدگـان را ُپر کننـد. این گونـه ن��ســــــــــــــنـدگـان، 

ن را در داســـــتانهای خ��ش  صـــــالح�ت عل� تار�ــــخ نگاران اج�ی شـــــدە را مورد ترد�د قرار م�دهند و م�کوشـــــند تار�ــــخ راســـــتنی

ردی خود، بل�ــه بــه دل�ــل ب�طر�ن تــار��ن و بــازآف��ین کردە، قرائی� نو از آن ارائــه دهنــد. "نهــایی 
�
آ�ــا�  " نــه بــه دل�ــل تبــار ک

ن به خود حق م�دهد گفتمان تازە ای از تار�ــــخ ارائه دهد. ا�نون به صـــــــــــدای ن��ســـــــــــندە گوش فراده�م تا  تار��ن و راســـــــــــتنی

ن�ســـــت از   تواند و ُمجاز در�اب�م روایی� خاص از تار�ــــخ، چه اندازە  با روایتهای رســـــ� و دولی� تفاوت دارد. ن��ســـــندە ن�

د اما از مشــــخصــــای� که م�دهد، خوانندگان مســــن تر، او را ن�ک � شــــناشــــند. این که او  این شــــخصــــ�ت به �احت نام ب��

 نام ُبرد: 
�

د، خود شاهدی بر زمانه ای است که ن� شود از قهرمانان م� " نام ب��  چرا ن� تواند از این "قهرمان تار��ن

ار��: خاطرات زندان". ن��ســــندە اش را � شــــناخت. ب�ش از ب�ســــت ســــال را در زندان به � بردە بود. کتاب را از وســــط " روزنه ای در ت    

 یباز کرد. روز مالقات زندان�ان بود. . . مهم این بود که زندان�ان � توا�ستند دسی� به � و روی خودشان بکشند و اصالح کنند و لباسها

شـــــان را بپوشـــــند که ز�ر  ن پتوها، تا خوردە بود و اتو شـــــدە بود و از عطری که نامزد �ک از آنها برا�ش بود، به خود بزند و کفشـــــها�شـــــان را  تم�ی

 ).۱۵برق بیندازند؛ انگار که در جایی مهمان باشند. مهمان بودند. مهمان خانوادە ها�شان . . . (

ون آمدند. جمع�ت دو گروە شدند: زنها و دخ " سپ�دە دم، در� زندان باز شد و زندانیها �� ��     ها جلوی زندانیها و مردها و �سب�ی ــــــر �� ها، ـ

ن هم از پنجرە ها و بال�نها م زنها و پ�ی مردهای خانه �شــــــــــنی دم ر به دنبالشــــــــــان. . . مردم، زن و مرد، کوچک و بزرگ به خ�ابانها ر�خته اند. پ�ی

 فرهاد را از زندان، از ســــلول تنگ و تار�کش  خروشــــان و زندان�ان آزاد شــــدە را گلباران م�کنند. . 
�
. . ســــ�ل خروشــــاین که زندان�ان و مخصــــوصــــا

ون کشـــــــــــــــ�دە اند، او را به هر جایی که بخواهد، � َبرد. ف��ادها، �ود  روشـــــــــــــــان، � ترســـــــــــــــاندش. ها، شـــــــــــــــعار و پا�کوی� محکم جوانان خب�ی

 ).۷۳-۷۴دی او و دوستا�ش بر پا شدە است " (م�خواهد بگ��زد از این کارناوال شادی و بز� که به مناسبت آزا

با این همه، آنچه به تار�ــــخ م��وط � شــــــود، هم�شــــــه این اندازە آشــــــکار ن�ســــــت؛ گاە پوشــــــ�دە تر و  ژرف�� اســــــت. وقی�      

سد که به "درو�ش فّتاح" تعلق دارد و هر گاە   "فرهاد" با ناین در دست به خانه ی خود بازم�گردد، به خانه ای م�ی



۱۳ 
 

 اد" را � بیند، م�گ��د: "فره

ها به دیوار آو�زو�ش       " دست پ�ی ط��قت به همراهت! " �ک عکس از حاج کا� احمد شیخ برام بکش. م�خواهم وسط َدفها و شمش�ی

ن ببکنم. " دوســــــتان فرهاد بر این باور بودند که درو�ش فّتاح، ســــــاوا� اســــــت. م�گفتند صــــــاحب همه خانه هایی که در ابتدای کوچه های 

 ).۱۴۳�ست هستند، ساوا� اند " (

این که �ک نفر ســاوا� ادعای صــوف�گری کند �ا خود را م��د و هوادار ط��قت آنان وانما�د، شــگفت ن�ســت و این که     

مردم چنان گمان کنند که گ��ا ســـــاوا�یها را در هر کجا ببیند و در شـــــمارشـــــان به گزافه گویی آهنگ کنند، به ط��ق او� از 

ن ســــــــــــــاوا�" �اد � کند (� هم  " از "ایران" به عنوان "�زمنی ) خود �ک تعب�ی ۱۴ناداین هم ن�ســــــــــــــت. اما این که "نهایی

مندان و کنشـگران سـ�ا� تا  شـاعرانه و از جنس "َمجاز" به "عالقه ی ظرف�ت" اسـت که �شـان م�دهد روشـنفکران، ه�ن

ار بودە اند. دک�� "هوشــــــــــــــنگ ن نهاوندی" در کتاب خود با عنوان "محمدرضـــــــــــــــا پهلوی،  چه اندازە از این نهاد جهن�، ب�ی

ن در فص� از این کتاب � ن��سد:   آخ��ن شاهنشاە" ن�ی

ن و مأمور ساوا� هستند و این رقم در دا�شگاهها،      چنی " ایرانیها به طور خصو� م�گ��ند از هر پنج نفر، �ک نفر خ��

وزی انقالب اســـــــــــال  �، روزنامه ی "لوموند" پار�س، تعداد کارمندان ســـــــــــاوا� را �ک تن اســـــــــــت. . . . چند هفته بعد از پ�ی

چینان مزدورش را به پنج هزار نفر و ب�کاران و عامالن افتخاری را به �ک م�لیون  حدود چهار هزار و شــــــــمار مأموران و خ��

 ).۳۵۰، ۱۳۹۲نفر برآورد کرد " (نهاوندی، 

رند، البته �ک واقع�ت اســـت، اما آنچه واقع�ت دارد، شـــمار این که تودە های مردم، تصـــوری دقیق از مفهوم عدد ندا    

این اســـــــــــــت که برای حا�م�ت، کار � کنند. این که �ک نفر ســـــــــــــاوا� هم ادعای  ە بگ�ی �ســـــــــــــ�ار ســـــــــــــاوا�یها و کارگزاران و ج�ی

ی" بود:  �ن نمونه اش "ار�شبد نص�ی  ط��قت کند و به دوسی� "اهل احق" تظاهر کند، باز شگفت ن�ست و به��

" صــــــو�ن بود �ا دســــــت کم، خود را صــــــو�ن م�دا�ســــــت. مراد �ا مرشــــــدش، مق�م گناباد بود. هر ماە �ک بار با هواپ�مای     

ام و تواضـــــع، به  فت؛ در برابر مرشـــــد خود دوزانو � �شـــــســـــت؛ دســـــتش را � بوســـــ�د و با کمال اح�� ســـــاوا�، به گناباد م�ی

 ). ۳۶۱تعل�مش گوش فرام�داد " (همان، 

ی دو�ارە به ترک�ه و ســـــــــپس ارو�ا م�گ��زد، از آنچه بر کتابخانه اش رفته اســـــــــت، ب�خ�� وقی� "فره      اد" از ب�م دســـــــــتگ�ی

 �ا گذشـته ی ُپ��ار خود را از �اد بردە اسـت. چه ک�ـ م�گ��د 
�

ـــــــــــــــی از زند� اسـت و چون بازم�گردد، احسـاس م�کند بخشــ

ــــــــــــی سوزاندن و تباە کردن کتاب و کتابخانه، رخدادی عادی در ح�ات  روشفکری ما است؟ "فرهاد" این رخدادها را بخشـ

ن تلخ�� وقی� است که خود ما به تباە کردن کتابهایی � پرداز�م که خ��دە  جدایی ناپذیر از "تار�ــــخ خونبار" ما م�داند و ط�ن

 کردە ا�م: 
�

 ا�م و با آنها زند�

، بــابــا همــه ی کتــابهــا رو ر�خــت توی ح�ــاط و همــه شـــــــــــــــون رو آت�ش زد. آت�ش چنــان شـــــــــــــــعلــه ای       "برادرش بهرام گفتــه بود: " تو کــه رفی�

ە م�گفت: " من و رونا� تا  م�کشـــــــــــــ�د که نه فقط ح�اط خونه ی خودمون، بل�ه همه ی محله رو هم روشـــــــــــــن کردە بود. " خواهرش من�ی

�م و گ��ه کرد�م. فردای اون شب وقی� همسا�ه ها در مورد آت�ش � پرس�دن، م�گفت�م: برگهای خشک سپ�دە ی صبح کنار آت�ش �شست

 ).۱۴-۱۵باغچه رو آ�ش زدە بود�م " (

دازی دور شدە، به نقد ادی� آهنگ م�کند:  .۶  فراداستان �سامدرن، از داستان��
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" � ن��سد:  "مارک کوری" در مورد پیوند م�ان "فراداستان �سامدرن" و "نقد           ادی�

" فرا داســتان، خط مرزی م�ان داســتان و نقد اســت؛ به گونه ای که به �ک نقطه ی همگرایی � رســند؛ �عین داســتان      

 و نقد از نظر د�دگاە به �کد�گر شـــب�ه � شـــوند و نو� خودآ�ا� �ســـبت به هر دو مقوله ا�جاد � شـــود. به اعتبار نقد،

ت در درون فرا داســــــتان تأ��دی بر ادب� ت در خود ز�ان دارد؛ �ک ن�ع آ�ا� فزایندە �ســــــبت به این که این آ�ا� و بصــــــ�ی

داســـــــتان � تواند قانونمند �شـــــــود. به اعتبار داســـــــتان، این حکم به این معین اســـــــت که شـــــــباهت تل�� انتقادی، در درون 

ز�ان و  خودش و باور به این که م�انروا�ت داســتاین تحقق � �ابد؛ �ک ن�ع خودآ�ا� �ســبت به جع� بودن ســاختمان 

 دن�ا پیوندی هست ". 

 استدالل "کوری" برای وجود پیوند م�ان داستان و نقد و نظ��ه ی ادی� این است که:      

          
�
ن به گونه  " رمان ن��س غالبا  دارد. منتقدان ادی� دا�شــگا� ن�ی

�
به اعتبار ما�، فکری و اشــتغال به منتقدان وا�ســت�

  زایندە مانند رمان ن��سان، بهای ف
�
 رمان افزا�ش این آ�ا� انتقادی بر تول�دات داستاین  موفق�ت هایی رس�دە اند و طبعا

ــــــــــــــــــ منتقد به �ک شــــخصــــ�ت منط�� و تجســــ� از تول�د داســــتان [ رمان  ن��ســــان تأث�ی � گذارد. به این ترت�ب، ن��ســــندە ـ

ن در�افت داستان [ نقد و نظ��ه ی اد ور و منتقد ] ای� ] تبد�ل � شوند و نقش های ن��سندە و خوانندە [ دن��� ] و ن�ی

ند. " �ا الگو را در فرا   (کوری، همان). داستان به عهدە � گ�ی

"فراداســتان �ســامدرن" دهها شــگرد روایی � آف��ند تا به خوانندە ی خود این اند�شــه را القا کند که داســتان به د�دە       

� رخدادها بر پا�ه ی ترت�ب و توا� زمان و خلق و پرورش شـــــخصـــــ�ت ن�ســـــت؛ بل�ه هدف اصـــــ�، ی من، تنها نقل و توا

ـــــــــــی روی �  " آ�اهانه به پهنه هایی در داستان ن��سـ ـــــــــــی سنی� است. "نهایی ن همه ی این هنجارهای داستان ن��سـ شکسن�

دازد  " می�� ادی�  –ل� که به اعتبار �ک گرا�ش عدانشی؛ آورد که اصــًال به "داســتان" ر�� ندارد؛ مثًال آشــکارا به "نقد ادی�

 به داستان ن��ســـــــــــــــی م��وط ن�ست. "فرهاد" �س از باژ�شت
�
ی کرد، ز�با و شاعر آشنا � ش مستق�ما ود  به ایران با دخ��

که مجموعه شــــعری �ودە و آن را به پدر خود تقد�م کردە اســــت. با این همه، "ل�ال طلو�" �س از آشــــنایی با "فرهاد" 

ە این بار دو رفت و آمد با او، نام پدر را از تقد�م نامچه برداشـــته، دف�� شـــعر را به "فرهاد" تقد�م م�کند. "فرهاد" ن��ســـن

 در نقش �ک منتقد ادی� با دف�� شعر و شاعرش پد�د � شود. "ل�ال" �ودە است: 

 " همارە دوستت خواهم داشت     

 . .  تحفه ی خجسته را تقد�مت کنم. این زندە ی آین که اتو، بر        

 دا� از عشق برا�ت م�گذارم        

 ).۸۴" ( و نف��ن همه ی خدا�ان را بر �ت � بارم      

"فرهاد" که پ�ش ن��س دف�� شـــــعر را هم د�دە ســـــت، متوجه این دگرگوین و تحول ذهین شـــــاعر � شـــــود و آن را به        

فال ن�ک � نگرد و "ل�ال" را به خاطر هنجارشکین و دوری از ذهن�ت سنی� � ستا�د. این گونه داوری در ذهن�ت شاعر 

ن و  " است نه داستان:  و انگشت نهادن بر ذهن�ت سنی� و پ�شنی  برگ��دن جهان نگری نو، از جنش "نقد ادی�



۱۵ 
 

�م برای پدرش هم گفته باشــه،       " د�گه ن� شــه با اطمینان گفت که شــاعر، این شــعرها رو فقط برای پدرش گفته. گ�ی

ه قاین پدر، همون پدر شـــــــعرهای قب� او، �عین الگوی �ک مرد مقدس در ذهن و روان شـــــــاعر ن�ســـــــت؛ بل�ه �ک معشـــــــو 

ون از ذهن و روان شاعر هم وجود دارە. . . ا�ه با این د�د خوا�ش شعرها رو ادامه بد�م، م�فهم�م که شاعر  است که ب�ی

ون م�کنه. به نظر من این وضـــع�ت،  به تدر�ــــج این مرد نمونه ای مقدس رو، این معشـــوق رو، از ذهن و روان خودش ب�ی

 اص� دارە: ��، این که شاعر با جدا 
�

، به خودش نزد�ک � شه؛ به شناخت خودش،  دو و�ژ� شدن از این الگوی ذهین

وع به گفت و   به اســـــتقالل خودش در جا�گاە �ک زن با همه ی معاین اش نزد�ک � شـــــه. دوم، این که با این محبوب ��

 کنه، بن��ســـــه و تج��ه ی شـــــعری خاص خود
�

رو  شگو م�کنه. این، �آغاز آزادی شـــــعر اســـــت. شـــــاعر برای این که زند�

داشـــــــته باشـــــــه، به این اســـــــتقالل و آزادی احت�اج دارە، حی� ا�ه در این اســـــــتقالل و آزادی، نو� خشـــــــم و عصـــــــ�ان وجود 

 داشته باشه؛ نو� عص�ان زنانه است. برای مثال، در این شعر: 

 " مار نبود      

 که ف��بت داد         

 س�ب �خ و تمنای گندم و درخت معرفت        

 ه بود. بهان        

 مار نبود       

 که ف��بت داد.         

 من بودم            

 من بودم که هبوطت را خواستم . . .       

 ).۸۳-۸۵حّوا از گناە خود، ت��ه نخواهد کرد " (      

" اســت، ز�را از  این گونه نگاە کردن و خوا�ش شــعر "ل�ال" خوا�شــــــــــــــــــی          فمین�ســی� و روا�شــناخی� اســت. "فمین�ســی�

" بل�ـه در  Sex)خود در شــــــــــــــعر م�گ��ـد؛ �عین ه��ـت فردی خود را نـه در "جنس" ( Gender)"جنســــــــــــــ�ـت" (
�

�ـا "زنـان�

ذهن�ت اجتما� و آ�ا� و تج��ه ی فردی خود م�ج��د. او به عنوان "زن" و "حوا" از این که از ســــاحت قدس بهشــــت 

ن  " هبوط کردە اســــــت، ز�این ن� بیند و آن را گا� در "عروج" و تعا� خود � بیند و ا�ر بخواهم از اصــــــطالحات به "زمنی

م، م�گ��م این ن��ســـــــــندە و ف�لســـــــــوف شـــــــــورشـــــــــگر   Simon de Beauvoir)فمین�ســـــــــی� "ســـــــــ�مون دو بوار" ( کمک بگ�ی

الت �ســل�م کورانه به هســی� و تن دردادن م�گفت که ناظر به ح Immanence)فرا�ســوی �ک بار از "درون ماندگاری" (

به رخوی� رخوتنا� و غافالنه به آن اســــت که همان باور به "گناە" به خاطر خوردن گ�اە �ا میوە ی ممن�ع بود و بار دوم 

) " ن بر خودآ�اە  Transcendence)از اصــــــــطالح "فرازجویی ی ناپذیر به ســــــــلطه �افن� �اد م�کند که ناظر به ارادە ی ســــــــ�ی

وین اســـــــــت. خشـــــــــنودی از خوردن میوە ی ممن�ع و ی و بش����ر � نهادن در ی� ِاعمال َ�وری خ��ش به نحوی عیین و ب�ی

 در حالت "درون ماندگاری" اســــــــت. زن از بهشــــــــت 
�

ن در بهشــــــــت آســــــــمان و زند� هبوط، ارز�� به مراتب ب�ش از ز�ســــــــن�

ن پدر بهشــی� ســازد و با آف��دن فرزند و �شــ ون � آ�د تا شــوهر را جا�شــنی ند. این جا ک�ل خانوادە، خود جهاین نو ب�اف��ب�ی
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 در 
�

، جای خود را به عشــــــق به شــــــوهر و زند�  در حالت جنیین
�

به جایی و انتقال عالقه و عشــــــق به خدا، بهشــــــت و زند�

" به مفهوم روا�شناخی� است.  ی د�گر از همان "فرازجویی ، تعب�ی  استقالل بر روی واقعیی� زمیین

 یتهای کالن سازگاری ندارد: فراداستان �سامدرن، با روا .۷

مخالف اســــــت و به  Grand Narratives)به اعتبار نظری و فکری، "�ســــــامدرن�ســــــم" با هر گونه "روایتهای کالن" (     

�ن Lyotard)) گرا�ش دارد. "لیوتار" (Little Narratives"روایتهای ُخرد" ( ف�لســو�ن اســت که به این دق�قه  شــاخصــ��

پرداختــه اســــــــــــــــت. او م�گ��ــد روایتهــای کالن، بــاورهــایی از ن�ع مســــــــــــــ�ح�ــت، مــارکســــــــــــــ�ســــــــــــــم و کوشــــــــــــــش "روشــــــــــــــنگری" 

)Enlightenment ن ، وا�ن به مقصــــود ن�ســــت. �ک چننی ن ) برای فراهم آوردن شــــبکه هایی از توج�ه و تعل�ل برای هر چ�ی

 ، اســــت که به تحقق �ســــاوی و برقراری عدالت  عص��ریبرای توصــــ�ف  Teleological)آیندە گرا�انه ( جنبش��یروایتهایی

اجتما� و در آخ��ن داوری، به انقالب و شــــــــــــــناخت عل� و تغی�ی طب�عت و محو نابخردی و �� باور دارد. "لیوتار" � 

ب به معا� غر ن��ســـــد: چشـــــم انداز دن�ای معا� برعکس، از رســـــ�دن ما به روایتهای ُخرد حکا�ت دارد. گفتمان دن�ای 

طور مشــخص، ناپا�دار، تکه پارە و پرا�ندە اســت و اصــًال چشــم انداز ام�دوار کنندە ای ندارد. "روایتهای خرد" پرا�ندە و 

 نگر و آیندە نگر ن�ســـت. ا�نون د�گر زماین ن�ســـت که آرای "مارکس" (
�

) دایر بر محو جامعه ی Marxمقط� اســـت. ک�

ی زحمتکشان خلق و  اعتباری داشته باشد. نهاد سلطنت در انگلستان تا سطح  Hegel)نظ��ات "هگل" (طبقای� و ره��

ی ب�ش  Soap-Opera)�ک "نما�ش تل����وین آب�" ( ن ل �افته و نهاد ر�اســــــت جمهوری در "ا�االت متحد آم��کا" چ�ی ن ت�ن

 Chat-show)� �شـــــن��م" از �ک ســـــو و تّرهات "گ� بگ���م و گ Reagan)از باز�های ســـــتارگان ســـــینما از ن�ع "ر�گان" (

host) ) "در مورد نما�شهای انتخابای� "کلینتون(Clinton  ،بنت، را�ل) " ۱۸۱-۱۸۲ن�ست.( 

ون از "کوی دا�شـــــــگاە"      آنچه در مرکز توجه و کنشـــــــهای ســـــــ�ا� "فرهاد" قرار دارد، مبارزات ســـــــ�ا� او اســـــــت. او ب�ی

ه ی ســــازمانهای ســــ�ا� ده یاتش��رنتوز�ــــع  وی نویس��، به مطالعه، جزوە خانه ای اجارە کردە و با دا�شــــج��ان همفکرش

که جز   –پنجاە پرداخته است. ن��سندە با کنش س�ا� مخالف ن�ست و آنان را � ستا�د، اما بر شیوە ی مبارزای� آنان 

وهای اجتما�، دســتاوردی ندارد  �ن ن�ی د. او دو بار دســتگ�ی � شــود.  –تلف کردن به�� اول او، �ک  بازداشــتخردە م�گ�ی

ماە و ن�م ب�ش طول نم�کشــد و چون م�فهمند پ�ش از انقالب ســابقه ی فعال�ت ســ�ا� داشــته آزاد � شــود. �ک جا از 

انقالبیون و کنشـــــــگراین ســـــــ�ا� �اد م�کند که فکر م�کردە اند � توانند جامعه را به تما� متحول ســـــــازند؛ �عین آنچه به 

 آن "روا�ت کالن" م�گ��ند: 

ن کتاب خاطرای� بود که در طول این هفته خ��دە بود. خاطرات مردان �ســــــــــ� که      ن �ا شــــــــــا�د هم هفتمنی " زوزنه ای در تار��" شــــــــــشــــــــــمنی

مل زندان و شـــکنجه، دن�ا را عوض کنند اما نتوا�ســـته بودند. دن�ا عوض ا دوری از خانه و خانوادە، با تحخواســـته بودند با تالش و مبارزە، ب

�شـــدە بود؛ تنها خودشـــان پ�ی و شـــکســـته شـــدە بودند و از ترس فرامو�� و زدودە شـــدن از خاطر دن�ا، خاطرا�شـــان را نوشـــته بودند. "روزنه 

ب�ست سال را در زندان به � بردە بود. کتاب را از وسط  ای در تار��: خاطرات زندان". ن��سندە اش را � شناخت، نه از نزد�ک. ب�ش از 

ت؟ ســـخین به م�ان آمدە اســـ –که نامزدش برا�ش عطر فرســـتادە   –باز کرد. روز مالقات زندان�ان بود. . . آ�ا در بارە ی این جوان زنداین هم 

-۱۶مأمور جوان ســــب�ل کلفت ســــ�اە چشــــم " (شــــق در دو ســــوی م�له های آهین و دیوارهای شــــ�شــــه ای ز�ر نظر �ک اد�دار دو دلدادە ی ع
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ن باری که "فرهاد" دستگ�ی � شود، �نوشی� نامعلوم دارد:        اما دومنی
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ون ناقوس  مچ" در ســــلو� تنگ و تار�ک به هوش � آ�د فرهاد. ســــلو� کوچک بدون هیچ روزنه ای. در� آهین که ک���دە � شــــود، ه      

ارد. م�خواهد بلند شــود، ن� تواند. همه ی اعضــای بد�ش ت�ی م�کشــد. مدی� طول م�کشــد تا به �اد ب�اورد  لنا� دکل�ســا پژوا� غ��ب و هو 

 و مشت و لگدهایی که با چشمان �سته به او زدە کجا است و چه بر �ش آمدە است. اتومب�ل و سه مرد ش�ک پوش را هم به �اد � آورد

ســــــدود کردە اســــــت. لخته های خون در گلو، راە را بر نفس کشــــــ�د�ش مهای بیین اش را اند. . . دها�ش تلخ اســــــت. خلط و خونابه، ســــــوراخ

�ســــــته اســــــت. دندان شــــــکســــــته، ز�ا�ش را م�گزد. . . مشــــــت محک� به دها�ش م�ک��ند. زخم کهنه ی دها�ش، � باز م�کند. بار�که ای از 

ە م�کند:  ّ  خونابه ی گرم از کنج لبا�ش ��

 ب؟ ترک تحص�ل کردە ای �ا فرار؟ کار م�کین �ا خونه ی ت�� راە � اندازی؟ "  وحشت م�کند. �س " نقاش �ا دا�شجوی آشوب طل    

 ).۶۸-۶۹فهم�دە اند. ام�دش را از دست م�دهد. نوم�دانه خود را به دست �نوشت مبهمش � سپارد فرهاد " (

ی به دست ن�اورد اما همه ی امکانا      ن ، "فرهاد" در روند مبارزای� خود، چ�ی
�

 فردی، خانواد�
�

ت الزم برای ادامه ی زند�

ی دو بارە، "افســـانه" را  شـــق، که نمادی از ع  –اجتما� و آنان را که دل بر او نهادە بودند، از دســـت داد: از ترس دســـتگ�ی

تنها گذاشـــــــــــــت که به آســـــــــــــ�ب �ک شـــــــــــــوهر دیوانه و ب�مار رواین گرفتار شـــــــــــــود و  –روشـــــــــــــنفکری، همفکری و رفاقت بود 

ن نفت به �اپای خ��ش، خودسوزی  خودسوزی ک ند. "کا�" را تنها گذاشت تا از اندوە و لطمه ی عشق و تنهایی با ر�خن�

ە"   و عشــــــــــق را تنها گذاشــــــــــت و بن�ان خانوادە اش را تباە کرد. وقی� "من�ی
�

کند. "ل�ال"ی شــــــــــاعر و عصــــــــــارە ی شــــــــــور زند�

 رادر، از روزگار کود� تا کنون، هیچ گاە بزرگخواهرش به چشــــــــــــــم دل به "فرهاد" نگ��ســــــــــــــت، در�افت که کودک درون ب

 ندارد و پیوســــــته در  
�

�شــــــدە اســــــت: موجودی ناتوان، ی� دســــــت و پا، شــــــکنندە و ب�مار که تصــــــوری روشــــــن از جوهر زند�

 در خود و برای خود: 
�

 م�کند، زند�
�

 گذشته و با خاطرات تلخ و گزندە ی خود زند�

؛ به هم ر�خته و ی� مباالت. الغرتر و ضع�ف�� شدل " گفت: تو هیچ عوض �شدە ای. مث      ن تر و افســــــــــــر ساب�� ە تر. این همه دە ای. غمگنی

 ات رس�دی . حاال م�فهمم این همه مدت، 
�

سال، ال� خ�ال م�کردم عوض شدی. ال� فکر م�کردم مثل همه ی مردم به خودت و به زند�

، بعد از چهل اشـــــــتباە م�کردم. تو هنوز بزرگ �شـــــــدە ای. بعد از این همه  ن ، ه –ســـــــال، بعِد این همه خوندن و نوشـــــــن�
�

نوز پنجاە ســـــــال زند�

 ).۲۲۴بزرگ �شدە ای. برعکس د�گران که بزرگ شدن " (

و به و�ژە ادب�ات و ه�ن چپ زدە ی ما در دهه های دوم  Engagè)�� از دقا��� که در "ادب�ات متعهد" �ا "موظف" (     

، از هم جدایند و تا پنجم رایج بود، جدایی عشــــق از ســــ
�

�اســــت بود؛ �عین تبلیغ این فکر خطا که گ��ا این دو پهنه ی زند�

ن  آن که به امر خط�ی ســ�اســت � پردازد، حق ندارد به ندای احســاس و عاطفه و عشــق و ازدواج گوش فرادهد، ز�را چننی

" بر "فرد�ت" ه�ن  ، راە را بر اول��ت "ا�دە ئولوژی" و گ��نش "جامعه گرایی د. در این باور تاحساسای� باە، آموزە مند م�گ�ی

) "
�

�ن فرهن�   Andrei Zhdanov)کشور اتحاد شوروی "آندری ژدانف" (  Cultural doctrine)های س�اە معمار "دک��

گذار داشــــــت و از رهگذر آموزە های کارگزارا�ش در "حزب تودە ی ایران" و ســــــپس همه ی ج��انهای چپگرای  نقش���ی  تأث�ی

ن بار در برابر این باور خطا ا�ستاد  کشورمان، به ادب�ات و ه�ن راە �افت و آن را آلود. �� از شخصیتهایی که برای نخستنی

 س�ا� "چشمها�ش" بود. او در مصاحبه ای با "حم�د احمدی" گفته است:    –"بزرگ علوی" در رمان عاشقانه 

   " ژدانف 
�
جوانان به مقاومت و مبارزە . . . باشـــــــــد و عشـــــــــق و  م کردە بود که هر اثر ادی� با�د �شـــــــــجیعاین فلســـــــــفه را عل

ــــــــــ که  د . . . من به خصوص در این کتاب، موض�ع عشق را ـ ن با فساد با�د جای آن را بگ�ی عاش�� د�گر کهنه [شدە] و ست�ی

 پ�ش کش�دم با این شعر که:  - و شا�سته ی ستا�ش ن� دا�ستند ن��سندگان روس رد � کردند 
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 ن سخن از عشقش       � گ��م و بعد از من، گ��ند به دوران ها " گ��ند: مگو سعدی، چندی

 ).۲۷۰-۲۷۱، ۱۳۷۷(احمدی، 

 م�کند، �ک بار در جمع دوســـــــتا�ش از داســـــــتاین م�گ��د       
�

"فرهاد" زماین که در "ترک�ه" به عنوان فراری و مهاجر زند�

� برد، اما به دروغ م�گ��د به این دل�ل عاشـــــــــــق عاشـــــــــــقانه دارد. او از "افســـــــــــانه" آشـــــــــــکارا نام ن –که زمینه ای ســـــــــــ�ا� 

 معشوقه اش را ن� �سندد و ن� تواند دوست داشته باشد که حا�ن �شدە با عاشق در پهنه ی س�است همراە شود: 

، ســـالها ت باخته ام" اونایی که زندگ�شـــون رو � بازن، قبل از اون، باز�هاشـــون رو باخته اند. بازی عشـــق و . . . من این بازی رو مدتها اســـ    

ن را نوشته بود، در ترک�ه. در کنج دنج �ک رستوران کوچک. داستاین عاشقانه با  مینه ی تند و سزپپ�ش ". او سالها پ�ش، داستان این باخن�

ـــــــــــــــر  تلخ س�ا� و مشی� شعار. بعدها  ی که من را همرا� نکرد. "   آن را در مجله ای در ارو�ا منتشـ را به  هموارە خودشاو  کردە بود: " دل��

 انتشــــار این داســــتان �ز�ش کردە بود، حی� در م�ان جم� از ادیبان خارج از کشــــور گفته بود که این داســــتان، 
�
ن و مخصــــوصــــا خاطر نوشــــن�

ی که ا�رچه عاشــق اســت، حا�ن ن�ســت مرد را در مبارزە برای آزادی همرا� کند. داســتان آن را �ک �ن کار او اســت؛ داســتاین دخ��  ضــع�ف��

ن از داستان عاشقانه ی دخ�� ندارد " ( ون رفن�  ).۴۷-۴۸شخص�ت مرد روا�ت م�کرد؛ مردی که چارە ای جز ب�ی

، �� از برجســـــــته ت��ن و�ژگیهای ادب�ات ســـــــ�ا�       نان عاشـــــــقانه ی ما اســـــــت. "فرهاد" چ –دروغزین و ناشـــــــفاف گویی

رای به دور اسـت. این اند�شـه خطا اسـت و تنها توجی� ب وانمود م�کند که گ��ا آنکه بر او مهر افکندە، از عوالم سـ�ا�

ن اســـــــت و چون نم�خواهد خطای خود را  مگنی ندانم کاری و کوتا� جّدی خود او اســـــــت. او از ترک نا�هاین "افســـــــانه" ��

فسانه" ابپذیرد، "افسانه" را متهم م�کند به این که او ذهن�ت س�ا� ندارد و در نت�جه ارزش ندارد دلبسته ی او باشد. "

ن رمان بر � آ�د، �ک کنشـــــــگر ســـــــ�ا� اســـــــت. در همه ی تظاهرات و کنشـــــــهای ســـــــ�ا� در زمان انقالب  چنان که از من�

 ) است: ۲۳نقش و � در هوای آزادی م�داشته و حی� روزنامه ی "کار" �ا "راە کارگر" � فروخته (

ــــــــــــــــی     � " افســانه خود بخشـــ ن دخ�� انقالب که در اغلب تظاهرات و راە پ�ماییها حضــور داشــت. از انقالب بود. دخ�� انقالب بود؛ کوچک��

وزی انقالب، دندون رو جگر م�ذارم و حر�ن به  کت داشــــت. گفته بود: " تا روز پ�ی اضــــات �� همچون خود او که در همه ی تجّمعات و اع��

نم. گفته بود اون روز هر کجا که باشـــه، میون مردم �ا کنار خونوادە اش،  ن م پ�شـــش و همه ی حرفهام ر افســـانه نم�ی و بدون ذرە ای ترد�د م�ی

 ).۷۲-۷۳بهش م�گم؛ م�گم که چه قدر دوستش دارم " (

د تا از آس�ب      ، م�خواهد او را با خود به خارج ب�� "افسانه" از "فرهاد" این تند�س دروغزین و بیوفایی با این همه، وقی�

ی مجدد به ۶۸زدواج با او �شود ("نا�ی" ی� خاص�ت و طف�� ا�ِمن باشد و نا���ر به ا ) "فرهاد" از ب�م جان و دستگ�ی

ن  ن �ک دخ�� و گرفن� تنهایی از ایران م�گ��زد و "افســـــــــانه" را تنها م�گذارد تا �س از ازدواج ناخواســـــــــته با "نا�ی" و داشـــــــــن�

ن جاها اســـت که رو�کرد "�ســـامدرن�ســـم" به عنوان گونه ای از ر ۱۷۵طالق، خودســـوزی کند (  و�کرد به جهان،). در همنی

به ما هشــــــــــــدار م�دهد از هیچ کس، ا�دە آل �ســــــــــــاز�م و به "قهرمان" و "شــــــــــــخصــــــــــــ�ت اســــــــــــطورە ای" دل ننه�م و در هر 

از "شـــــــــ�طان" و "اه��من" ببین�م. شـــــــــیوە ی برخورد ناا�ســـــــــاین و جاهالنه ی "فرهاد" با امثال  عنص�����ری ھم"فرشـــــــــته"، 

ظاهر �ا به واقع م�خواهد جهاین ا�ســــــــــاین ب�اف��ند، چه �ســــــــــا خود  "افســــــــــانه" و "کا�" و "ل�ال" �شــــــــــان م�دهد آن که به

 ا�سان شدن ن�اموخته باشد. 
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