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   مقدمه -1
 ودر آمريكـا    م  1996 در سال     كه  رضا قاسمي  ة نوشت ها  چوب اركستر   ةنوايي شبان همرمان  

 بهتـرين رمـان اول سـال بنيـاد          ة جـايز  توانـست  ، در ايران منتشر شـد     ش1380در سال   
ن مطبوعـات را از آن خـود        ا منتقـد  1380 بهترين رمان سـال      ةهوشنگ گلشيري و جايز   

نيـز  )  مهرگـان ادب   ةجايز (1380 سال   ةشد ان رمان تحسين  عنوبهاثر  همچنين اين   . كند
  .برگزيده شد

 انتخاب نوعي خاص    ،اي كه از اين رمان يك اثر شاخص ساخته است         ترين ويژگي  مهم
 ديگـر عناصـر     پـردازي و    شخصيت ،زماناي بر   ويژه ريتأثاز راوي غيرقابل اعتماد است كه       

راوي  -نمـ « و از سـوي       مفـرد  ول شـخص  ديد ا  بخش اعظم اين رمان از زاويه     . رمان دارد 
هاي محدودي از داسـتان نيـز از سـوي          بخش. شود روايت مي  »قهرمان يا شخصيت اصلي   

البته . شود محدود و نامحدود روايت مي     لِديد داناي كُ   دو شخصيت نكير و منكر و از زاويه       
  .استشدهگويي دروني نقل   تكةبه شيونيز  »راوي -من«هايي از روايت  بخش
 و دقيقـي    روشـمند  اين رمان تاكنون پـژوهش       يتگريروا ة راوي و شيو   بارة كاركرد در

شود كه گاه درك    اي ديده مي  اشارات پراكنده صورت نگرفته است و در منابع موجود تنها         
 به صورت   ، راوي اثر  ةبيشترين اطالعات دربار  . سازدهاي روايي رمان را دشوارتر مي     ويژگي
بيش به شخـصيت     و ها كم  در برخي مقاله   .شودسنده ديده مي  نويهاي     در مصاحبه  پراكنده

هـاي   ضمن بررسي ديگر عناصر رمـان بـه ويژگـي           نيز  چند مقاله   و راوي توجه شده است   
  .اندراوي اشاره كرده

 5 ة شمار ةخانها با سالخ     اركستر چوب  ةنوايي شبان زماني هم هم «ةليال صادقي در مقال   
 بوف و   5 ة شمار ةخانسالخ،  ها   اركستر چوب  ةنوايي شبان مه اثر    سه ةبه مقايس » و بوف كور  

،  هويت  و  مفاهيم مشتركي چون زمان    در وجوه اشتراك اين سه اثر        با بيان   پرداخته و  كور
 صورت گـذرا  ، به  اين رويكرد  باصادقي  . شناختي پرداخته است   به تفاسير معنايي و اسطوره    

 پرداختـه اسـت       و سـايه   خودويرانگري ،نهجمله بيماري آي  هاي راوي، از    به برخي از ويژگي   
  ايـن جهـانِ     غربتِ برنيامدن از پسِ  « كوتاه   ة حموله در مقال    ثريا داووديِ  .)47-43: 1383(

اي   و تـا انـدازه    شناسـانه   جامعهاو بيشتر با نگاهي     .  به نقد اين رمان پرداخته است      ،»غربتي
هـايي كوتـاه       و گريـز   زدپرداميهاي داستان      فضاسازي و كنش   ،فلسفي به تحليل مضمون   
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: 1382( لحـن و زبـان داسـتان دارد          ، فضاسازي اكسپرسيونيستي  ،پردازي  نيز به شخصيت  
جـستاري  : هـا    اركـستر چـوب    ة با رهبر شـبان    نواهم «ة در مقال   نيز اهللا كاملي  روح .)25-22

دالئـل   بـه توصـيف سـاختار رمـان و           ،»...نـوايي  هـم  محور به رمـان   شناسي و متن    زيبايي
 را برشـمرده اسـت   آنهـا هـاي  هـا و ويژگـي   شخـصيت ، در نهايت و  پرداخته آنگي  پيچيد

)1385 :76-87(.   
 بـه   معمـوالً  و نشريات منتشر شده است كـه         ها  روزنامهبرخي   در    زير هاي كوتاه نوشته

 اركـستر   ةنـوايي شـبان   نگاهي به رمان هم    «ة مقال :اند   اثر و مضمون آن پرداخته      اين  معرفي
 ةنوشـت » كردگـان  گماي براي آينه    آينه« ةمقال؛  )22: 1381(  نوروزي اسر ي ةنوشت »ها  چوب

» هـا    انسان ةشد  گمفرديت  « و   »راوي كاريكاتوري «هاي     مقاله ؛)11: 1381(عنايت سميعي   
 نـسيبه   ةنوشـت » سـقوط خـود    «؛ مقالـة  )14: 1382 و   21: 1381 (ة حميـد مزرعـه    نوشت
: 1383(  ارسـالن عبـداللهي    ةنوشت» اتمعماي معمار كلم   «ة و مقال  )8: 1384(اللهي   فضل

اي نيز دربارة راوي و شيوة روايتگري رمان وجـود        ها اشارات پراكنده   در اين مقاله   .)49-48
  .دارد كه در مقالة حاضر به آنها اشاره شده است

  
  عناصر رمان -2

او همـسر و    . هـا پـيش در فرانـسه اقامـت دارد            است كه از سال    يفكرنروشيداهللا هنرمند   
در  اي در پـاريس،   شـشم خانـه  ةرش را در فرانسه از دست داده است و حال در طبقدخت

هـاي    او پـيش از ايـن شـغل       . كنـد   همسايگي چند مهاجر ايراني و غير ايراني زندگي مـي         
  .و اكنون نقاش ساختمان است متفاوتي را تجربه كرده است

رت كـرده و مهمـان او   تازگي به فرانسه مهـاج    يداهللا مدتي با دختري به نام رعنا كه به        
شدن از دست رعنا،     او براي خالص   ، ميان آنها   با ايجاد اختالف   بوده رابطه داشته است، اما    

بـا  .  نزديك كند  ،كند  كه در همان طبقه زندگي مي     » سيد«كند او را به دوستش        سعي مي 
پروفـت كـه در ظـاهر       . خـورد    آرامش طبقه به هـم مـي       ،»پروفت« به نام    يمستأجرورود  
 يك شـب بـا كـارد    او. شود  سيد و رعنا عصباني مية پايبند به مذهب است از رابط      انساني

طـور موقـت     شـود و رعنـا و سـيد بـه            موفـق نمـي    اما ،رود تا او را بكشد      به سراغ سيد مي   
دستور كشتن افراد از جانـب خداونـد        كه  د بر اين  با تأكي پروفت  . كنندميآپارتمان را ترك    
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چهارده شيطان سكونت دارد    و   شش   يها  اتاقكه در   گويد   مي ، به راوي  شود  به او ابالغ مي   
 شـش كـه اكنـون رعنـا در آن          ةاتـاق شـمار   . ينـد   آ  از اهداف او به شمار مي     اين دو اتاق    و  

اتاق شش  . شود   اين تهديد در ظاهر باعث ترس راوي مي        و راوي است     از آنِ  ،سكونت دارد 
دوسـت  سـاكنان آپارتمـان،     يكي از   ،  فريدونكه با   است  نيز متعلق به زني به نام بنديكت        

  .شده است
  سـاكن   چهـارم  ةطبقـ  كـه در     -خانـه  به سراغ صـاحب    راوي از ترس پروفت سراسيمه    

ـ رسد كـه صـاحب       اما پيش از بيان ماجرا به اين نتيجه مي         ،رود  مي -است  مهربـان و    ةخان
ناچار از   او به . نگرد و به حرف او توجهي نخواهد كرد         جو به مهاجران از سر شفقت مي        صلح
ها كمين كرده اسـت بـا چـاقويي او را             آيد و پروفت كه در پله       خانه بيرون مي   صاحب ةخان
  . كشد مي

، نكيـر و     تخـت افتـاده اسـت      بـر كه او با كاردي در بدنش       حاليپس از مرگ راوي، در    
 بـا عنـوان      كـه او   جملـه كتـابي    مسائل گوناگون، از   بارةآيند و از او در       به سراغ او مي    منكر

 او را سـرانجام آنهـا   .كننـد  جو مـي  و پرساست، نوشته » ها  اركستر چوب  ةرايي شبان سمه«
  . گردد خانه به دنيا باز  در شمايل سگ صاحب،دارند كه به جرم تحريف حقايقوامي

هاي مختلـف   ر شاخه آزمايي د  با طبع يداهللا، هنرمندي است سرخورده كه       راوي رمان، 
اي  را با بهانه يا بدون بهانـه  يك از آنها هر،و موسيقيهنري، همچون بازيگري، خوانندگي     

خود نقـاش سـاختمان      ةاو به گفت  .  نقاشي مشغول است   ةه رها كرده و اكنون به حرف      موج 
كه از نظر او در درونشان معمـايي  پردازد مي اشخاصي ةها نيز به كشيدن پرتراست و شب  
اشـاره  ) يـداهللا (يرمستقيم به نام راوي     طور غ بهبار،   در متن  داستان، تنها يك        .وجود دارد 

 .)128 :1382 ،قاسمي(شود  مي
ند از چند ايراني مهاجر     ا  عبارتكه  هاي رمان همسايگان راوي هستند         شخصيت بيشتر

 زير شيرواني محل زنـدگي      ة طبق ،مكان اصلي داستان  . يا تبعيدي و يكي دو نفر غيرايراني      
تم اصـلي داسـتان     . افتد مكان اتفاق مي    و ماجراهاي محوري داستان در همين      راوي است 

 .شودخوبي به خواننده القا مي  ويراني است كه در طول داستان بهترس ونيز 
مـن سـه بيمـاري      « :كنـد ل داستان به سه بيماري رواني خود اعتراف مي        ئراوي در اوا  

در  امـا بـا دقـت و توجـه           ؛)36: همان(» آينه ويرانگري و  خود ، زماني يها  وقفه: مهلك دارم 
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 اخـتالالت  شخـصيتي      اوشـود    مشخص مي  تدريجبه ، موجود در روايت   يها  نشانه و   نئقرا
. توان در متن تـشخيص داد     م آن را مي   ئ عال ،هاديگري نيز دارد كه با شناخت اين بيماري       

  .كند مياشاره ها غيرمستقيم به اين بيماريز ينراوي خود 
  

  تحليل رمان -3
 تـشخيص و     نخستين مرجـع و معيـارِ      ،كند روايت مي   را  آنها راوي-هايي كه من  در روايت 

 اما در رمان قاسمي گويي هيچ مرجعي بـراي گـشودن            ، راوي است   خودِ ،دريافت حقيقت 
بـا   اگرچـه نكيـر و منكـر      . هـاي داسـتان  وجـود نـدارد        ها و سردرگمي  قفل،  هاپيچيدگي

  كننـد،  را روشـن مـي      از داستان    ييها  بخش ، بازجويي راوي  و از طريق  كل  ديد داناي  زاويه
 تـوهم   ة راوي مرده اسـت و يـا مـرگش نيـز زاييـد             كهفهمد  خواننده تا پايان داستان نمي    

 كـه   تخيل و توهم راوي باشند و با اينةرسد نكير و منكر نيز زاييدحتي به نظر مي   . اوست
 حـوادث  داسـتان   ةدرباراو حتي خود   و  كس    به جا گذاشته است، هيچ     يي را هانشانهراوي  

  . مسلماً خواست نويسنده نيز ايجاد يك فضاي غيرقطعي بوده است.رسدنميه قطعيت ب
  

  » راوي-من« روايتي ةكارگيري شيو داليل به-3-1
ـ او در   .  صـادق هـدايت اسـت      ،راوي استفاده كرد  - من ةاز نخستين كساني كه از شيو      وف ب

  »راوي-مـن «نويسنده و شايد هدايت با توجه به تفاوت       .  روايت را به كار برد     ة اين گون  كور
نيـز ايـن كـاربرد ناشـي از          شـايد    باشـد و  برده  ر  كا ديد را به   اي آگاهانه اين زاويه   شيوهو به 

 ةاز ايـن شـيو    ه  رسد پس از هدايت اسـتفاد     به نظر مي  «. خودويرانگري و نيهليسم او باشد    
توجـه  يا بـي   پس از او، گويي بدون اطالع         ايرانيِ  چراكه نويسندگانِ  ،روايت به بيراهه رفت   

 با نويسنده از سـوي      راوي -منشدن  پنداشته تسليم يكي  ،راوي و نويسنده   -به تفاوت من  
نقـص و   وعيـب  هاي بي راوي -من آن نيز فوجي از      ة كه نتيج  ،شدندخوانندگان عمومي مي  

گــويي نويــسندگان در فــضايي كــه . هــا بــوده اســت داســتاندر... نمــا و عــادل و مقــدس
افي كوچكشان كرده بـود و باعـث شـده بـود از خودشـان فاصـله                 خودسانسوري به قدر ك   

يس بـه تـن      قـد  ة و جامـ   ننديب ينمهاي خود را نيز     عيب ، فرديت خود را نپذيرفته    ،بگيرند
ايـن  مثال بـارز     .)33: ب1381 ،قاسمي( »كنند كه البته اين با ذات ادبيات منافات دارد        مي

راويان اول شخص در ايران عمدتاً نه       . تاحمد اس  از جالل آل   مدير مدرسه داستان  تحليل،  
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و  و سرشارند از نيكي      ، نه حقارت و نه هيچ ضعف انساني ديگري        ،التذ نه ر  ،حسادت دارند 
 يِسـنگي بـر گـور      به اعتقـاد رضـا قاسـمي         .)12 :د1381 قاسمي،( خواهي و قداست  عدالت

اش هـاي انـساني    اش را با تمام ضعف     تنها استثنايي است كه نويسنده خود واقعي       احمد لآ 
  آن احمـد  آلنويسنده، شايد    اثر بعد از مرگ       باتوجه به انتشار   كشد، كه البته  به تصوير مي  

  .)36: ب1381،قاسمي(را به قصد چاپ ننوشته باشد 
 ايِحرفـه  اي و نيمـه      براي خوانندگان حرفـه     راوي-مناوت نويسنده با     تف  امروز اگرچه

 چراكـه   ؛آيـد يت اقدامي شجاعانه به شـمار مـي        روا ةداستان آشكار است، انتخاب اين گون     
 بعـضي خواننـدگان    و دارد)قاسـمي  (راوي اين رمان وجوه اشـتراك زيـادي بـا نويـسنده           

  هـردو بـا    رضـا قاسـمي و راوي رمـان       . دانندمي رمان   ةاي نيز راوي را همان نويسند     حرفه
 هنرمنـدي   ، راوي نيـز ماننـد قاسـمي        و اندتبعيدي خودخواسته به فرانسه مهاجرت كرده     

وجـود ايـن    . پـردازد   اكنون به نويسندگي مي   و   دستي داشته    يقيو موس است كه در تئاتر     
 ايـن رمـان   »راوي كاريكـاتوري  «برخـي منتقـدان قاسـمي را    است اشتراكات باعث شده    

 كاريكـاتوري از رضـا قاسـمي را در نقـش يـك              ،بنامند و اظهار كنند كه شخـصيت راوي       
رسـد قاسـمي بـا    اما بـه نظـر مـي    ).21: 1381مزرعه،  ( ندك   ترسيم مي  »دلقك -نويسنده«

 رشد فرديت يك نويسنده در اثر آزادي درونـي و بيرونـي             تصويرِانتخاب اين راوي در پي      
  : بيان كرده استچنينديد  از انتخاب اين زاويهرا اش  خود انگيزهاو. بوده است

 يك شخـصيت را بـه اصـطالح    داد كهاز نظر تكنيكي راوي اول شخص به من اين امكان را مي          
 ،درازي بيـزار    ايجازم و از روده    ة نشان بدهم و براي من كه سخت شيفت        »تاش«ها با چند    نقاش

راوي اول شخص   .  هميشگي من براي حقيقت است     ة ديگر، دغدغ  ةنكت.  مطلوبي بود  اين امكانِ 
د كه نـاظر  كن تنها به بيان مكنونات ضمير خويش و نيز گزارش آن چيزي خويش را متعهد مي        

اي كـه از ايـن روش       جدا از استيل نويسنده و نـوع اسـتفاده        ( راوي داناي كل     ].است[ آن بوده 
ة در ذات خـود مـدعي ايـن اسـت كـه مالـك حقيقـت اسـت و همـه چيـز را دربـار                         ) كند  مي

اطالعـي   مـدعي بـي    ، بلكه بـرعكس   ،راوي اول شخص چنين ادعايي ندارد     . داندها مي  شخصيت
 واكنـشي   ،شخص  من در انتخاب راوي اول     ة انگيز نيتر مهماما  . چيزهاستخود در مورد بعضي     

  .)12: الف1381قاسمي، ( ...است به وقايع پيرامونم
عـد   نمايانـدن عميـق و دقيـق ب        ،هاي اصلي نويسنده  هايي كه يكي از دغدغه    در روايت 

حـدود بـه   كـل م يا روايت داناي( از اين نوع روايت معموالًها باشد، شناختي شخصيت روان
 تمامي تمركز داستان بر يك شخصيت       ، روايت ةدر اين گون  . شوداستفاده مي ) يك شخص 
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تمامي ابعاد درونـي و بيرونـي        ،...و  نگرش و قضاوت   ة نحو ، روايت، بيانات  ة با نحو  اواست و   
اي كـه بـه چنـد     راوي - مـن كـارگيريِ در اين رمـان بـه  . كندخود را براي مخاطب رو مي     

ك معيـار   نبـودن يـ   ، باعث پيچيده شدن طـرح  داسـتان        ، دچار است  بيماري رواني جدي  
  .نتيجه نسبي و غيرقطعي جلوه دادن حقيقت گرديده استبراي تشخيص واقعيت، و در

  
   آن بر عناصر روايت ريو تأثاعتماد بودن راوي  داليل غيرقابل-3-2

 نيـز   »پارانويـا « به   كند، مبتال  اشاره مي  هااي كه خود به آن    راوي رمان عالوه بر سه بيماري     
 از : توهم اوست  ةتوان فهميد ماجرا تا چه حد واقعي و تا چه حد زاييد           هست؛ بنابراين نمي  

طرف هر بخش داستان نيز خطـاب بـه اشـخاص مختلـف اسـت و راوي نيـز ماننـد                     يك  
ها تحت شرايطي خاص يا فشار و اجبار، ممكن است جاهايي دروغ گفته             بسياري از انسان  

 ،ديگـر  ياز طرفـ  ... ش را نجات دهد يا اين كه همدردي مخاطب را برانگيـزد           باشد تا خود  
 كـه يكـي از آنهـا        ،بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه راوي از تمام ماجرا دو روايت نوشته              

توان سراغ گرفت كه بتواند پاسخي      بنابراين چه كسي را مي    .  ماجراست ةشدروايت تحريف 
   .)7: ج1381، قاسمي( تان از جمله پايان آن بدهدبه وهمي يا قطعي بودن كل  داس

 بر روايت غيرموثق او و      هانآ ريتأث تا   شوندهاي راوي معرفي    در اينجا الزم است بيماري        
  :همچنين ديگر عناصر داستان، آشكار گردد

 
   بيماري آينه-3-2-1

 اواخـر داسـتان،      تا باًيتقرراوي  .  راوي است  ةهاي اصلي داستان، بيماري آين    يكي از موتيف  
. اين بيماري در حقيقت يك نوع بيماري هويت يا حـضور اسـت            . بيندخود را در آينه نمي    

نـشدن   و ديده  ءوارگييششدن در آينه به معناي غياب يا         ديده«با استناد به منطق رمان      
اين تحليل از سطرهاي زير قابـل        .)46: 1383 صادقي،( »بودن است به معني حضور و زنده    

  : استدريافت 
 .بينم كه تا ابـديت تهـي اسـت        اي محوي را مي   ايستم جلوي آينه فقط سطح نقره     هربار كه مي  

ديـدم امـا     آخر درست است كه تـصوير را نمـي        ...  من است  ةكردم اشكال از آين   اوايل گمان مي  
   .)41 :1382 قاسمي،( شنيدمتراش را كه ميصداي ترد خراشيدن ريش
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 ارتباط  - هاي اصلي داستان است    كه از موتيف   - ف سايه  با موتي  هاز طرفي بيماري آين   
شـدن در رودخانـه از     عـشق اولـش را در اثـر غـرق           كه راوي  سالگيچهاردهگويي از   . دارد

بنـابراين  . اش جـاي او را گرفتـه اسـت    خودش از بدنش خـارج شـده و سـايه     ،دست داده 
 ،بـه ارتبـاط داشـته باشـد       تواند با موتيف ورود سايه به بدن راوي         نديدن خود در آينه مي    

رود و خـود او جـاي سـايه را           راوي در سنين پيري از بدن او بيرون مي         ةچراكه وقتي ساي  
  .تواند خود را در آينه ببيند مياو ،گيردمي

  
   خودويرانگري -3-2-2

بايد بگويم  «: كند اشاره مي  راوي نيز به اين بيماري      »برنارد« دوست او    ،راويخودِ   بر افزون
   .)144 :همان( »دهد كه آدمي هستي خودويرانگر اعمال و رفتارت نشان ميةوعكه مجم

 چنـان بـه تمـامي       او. گيـرد ين اختالل شخصيتي شـكل مـي      ا ة درنتيج  نيز قتل راوي     
 ةزند كه گويي با خود دشمن است و در نهايت نيز نقش           پا مي هايش پشت ها و فرصت  بخت

 موجـب نـوعي از      و هـم   ايجـاد تعليـق      باعـث هـم   ايـن موتيـف     . كـشد قتل خـود را مـي     
راوي ايـن بيمـاري را      . در داستان شـده اسـت     ) 10: 1382مزرعه،  ( »گذاري برشتي  فاصله«
  : كنداي ديگر توجيه ميگونه به

 اما من حق ندارم به كسي بگويم كه اگر دائم با خـود              ،ماويرانگر بنامي تو حق داري برنارد خود    
 از آن روست كه مـن خـودم         ،كنمصلحت خويش عمل مي    كه اگر همواره برخالف م     ،جنگممي

ام زنـم لگـدهايي اسـت كـه دارم بـه سـايه            كه اين لگدها كه دائم به بخت خويش مـي         . نيستم
، قاسـمي (جاي مـن نشـسته اسـت       هاست غاصبانه به  اي كه مرا بيرون كرده و سال      سايه. زنم مي

1382: 24(.  
 در حقيقـت     اسـت،  احـي شـده    طر  او  قتل راوي نيز كـه بـه دسـت خـود           ة حتي نقش 

و ال نكيـر    ؤ اما راوي در پاسخ بـه ايـن سـ          .اشهنيست كردن ساي  اي است براي سربه    نقشه
 اظهـار   ،در پـي كـشتن خـود بـوده اسـت           اش نيـز  منكر كه چرا پس از بيرون رفتن سايه       

اش زيـسته،   سالگي  چهارده ها با تصوير   او كه سال   ،اشدارد كه بعد از بيرون رفتن سايه       مي
 :همـان ( اش بـا او غريبـه اسـت         سايه ةبيند كه به انداز   ل تصوير پيرمردي را در آينه مي      حا

اش عادت كرده است و ديگر قادر به تـرك عـادت و             هاست به مبارزه با سايه     و سال ا. )186
علـت   تمـامي ايـن ادعاهـا نيـز بـه          لبتـه ا. تر خود نيـست   غريب ازسايه ةپذيرفتن اين چهر  

  . اندرفتهاي از ابهام و ترديد فروپارانوياي راوي در هاله
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   زمانييها وقفه -3-2-3
 نوعي بيماري رواني است كه شـخص مبـتال بـه آن در فواصـل زمـاني         » زماني يها  وقفه«

ماند و پس از    اي خيره مي   به نقطه  معموالً ،شودمختلف، ناگاه دچار فراموشي و انقطاع مي      
كه جريان برق آن براي چند لحظه قطـع          مانند المپي    ؛گردداش برمي چند لحظه، آگاهي  

  :كند چند بار به اين بيماري اشاره مينيزراوي . شود
 هم من و هم مخاطبم      ،هاي زماني كافي بود تا پس از چند دقيقه        همان يك فقره بيماري وقفه    

 يا  مكالمـه  وقتـي حتـي در طـول         ،خوردتوجه ديگران به چه درد من مي       ...را از هم بيزار كند    
آمد؟ آن وقت بايد مثل بز اخفـش همـين طـوري             زماني به سراغم مي    يها  وقفهها بار   كوتاه ده 

هـايش گـوش    دادم تا طرف مقابـل فكـر كنـد دارم بـه حـرف             جهت سر تكان مي     خود و بي  بي
 مگر مرض داشتم خودم را درگير شنيدن ماجراهايي كنم كه اغلب نـه فـاعلش                الًاص... كنم مي

 .)32-33 :همان(نه محل وقوعش؟  نه زمانش و ،بر من روشن بود
 همچنين چندزماني بودن داستان      و ي ذهن النيساي غيرخطي و    روايت رمان به شيوه   

هايِ زمـاني    وقفه  ناشي از بيماري   ،هاي داستاني ها و زمان شخصيت   و تداخل زماني روايت   
راوي  روايت را مديون اين بيماري        در گريز زماني واقع نويسنده تكنيك نظم   در.  است راوي
كارگيري تكنيكـي خـاص بهـره     از هر بيماري راوي در جهت آفرينش يا به        او گويي   ،است

  .گرفته است
 . بخـش تـشكيل شـده اسـت        چنـد  هر فصل نيز از       و رمان داراي پنج فصل مجزاست    

كنـد و    يك روايت خطي خـاص را دنبـال نمـي          ،هاي هر فصل به ترتيب     از بخش  يكهيچ
 دو، سـه     روايت ة بخش قبلي نيست و ممكن است دنبال       ةهيچ بخشي از لحاظ روايي دنبال     

 مكـاني و موضـوعي      ،ريختگـي زمـاني    هـم  فاصـله و بـه    . بخش قبل از خـود باشـد      و چهارِ   
ثـرت  واقـع ك   در .هـاي زمـاني راوي اسـت      هـاي هـر فـصل ناشـي از بيمـاري وقفـه             بخش
 ةوهاي زماني اسـت و باعـث شـي        بندي با موضوعات مختلف، نمادي از بيماري وقفه        بخش
  .كندت و توجه خاص خواننده را طلب ميكه دقّاست اي شده  پيچيدهباًيتقرروايي 

 از  گيـري  راوي با فاصـله    :اين بيماري راوي همچنين باعث تعليق در روايت شده است         
 ،و پـرش در زمـان و مكـان        ) هاي اصلي يـا فرعـي ديگـر       روايت( داستان   هاي ديگرِ روايت

كه سعي در روشن نمـودن      آنيب ،كشاندت به دنبال خود مي    روايگيريِ  پيخواننده را براي    
  .مطالب گنگ كرده باشد
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   بيماري چندشخصيتي -3-2-4
او .  نيز دچار است   »چندشخصيتي« به بيماري    ها اركستر چوب  ةنوايي شبان هم  رمانِ راويِ

  :كندتا حدي به اين بيماري آگاه است و به آن اشاره مي
اي بودم    من سايه . نهايت بود هاي من بي   تعداد شخصيت  ،تدرحقيقت اگر او سه شخصيت داش     

 انتخاب هـم    ةدامن. شدم  پس دائم به شخصيت كسي قائم مي       ،ذات باشد بهتوانست قائم   كه نمي 
حـساب و  ...  گـاه ژان پـل سـارتر   ، گـاه ژرار فليـپ  ،شدمگاه ماكس فن سيدو مي  . نهايت بود  بي

 و او كـه  ؛رفـتم بـه قالـب مقـابلم     اهي هـم مـي    آدم بلهوسي بـودم و گـ      . كتابي هم در كار نبود    
  .)80 :همان( خورددانست چرا و بهش برمي افتادم و او نميگرفت من به خنده ميگيجه مي گه

 ،فرناندو پسوا كه راوي در حال خواندن آن است          اثرِ خاطري پريشانسطر زير از كتاب     
 ةز اين سطر و خوانـدن بقيـ        تا آنجاكه قادر به رد شدن ا       ،كندشدت توجه او را جلب مي     به

 مـن «:  قرابت اين جمالت، با شخصيت راوي باشد       ةدهند تواند نشان اين خود مي  . كتاب نيست 
  .)113 :همان( »... آفرينم وقفه مي ها را بيمن اين شخصيت. امهاي مختلفي آفريدهدر خود شخصيت

ه بيمـاري   وجـو ة  دهد كـه راوي از همـ      هاي موجود، نشان مي   دقت در شواهد و نشانه    
طور پنهان و ناخودآگـاه در او        بخشي از اين بيماري به    .  خود آگاه نيست   »چندشخصيتيِ«

  براي مدتي تنهـا ،)اي محويك سطح نقره( در بخش دوازدهم از فصل دوم   مثالً. وجود دارد 
 هاي ديواري روزنامه بنديكت كه به نوشتن      . حضور دارند   در طبقه ششم    و خانم بنديكت   راوي

ـ چنان به نوشتن يا نصب اين مطالب        م ه ،يز عادت داشته  آمتوهين  ييشـو   دسـت ر ديـوار    ب
 او  ، چـون  ه حتي امكان دارد خود او آغازكننده بوده باشد        كبار كسي    اما اين  ،دهدادامه مي 

هـاي  خـط نامـه     راوي پس از تطبيق دست     .پردازدر ديوار مي  بوهين و فحاشي     نگارش ت  به
 دو شـخص    ة نوشـت  مسلماًخط متفاوت و    داراي دو دست  ها  يابد كه اين نامه   پيشين درمي 

كه در آن مدت تنهـا او   با توجه به اين  .شود اين خود باعث تعجب شديد او مي       اند و مختلف
تواند كـار راوي    ها تنها مي  اند، نوشتن تعدادي از نامه    و بنديكت در آن طبقه حضور داشته      

: همـان ( شـود ها دچار تعجب ميخط دست خواننده از يكي نبودن  ة اما او نيز به انداز     ؛باشد
 از شخصيت بنديكت الگوبرداري شده      احتماالً گويي او شخصيت ديگري دارد كه        .)77-76

انـدازد كـه    اين موضوع حتي خواننده را به شك مي       .  آگاه نيست  آنو خود او نيز از وجود       
ر بنـديكت بـه     نوشته و اين با     شايد هميشه اين خود راوي بوده است كه اين مطالب را مي           

  . او پاسخ داده است
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   پارانويا-3-2-5
افرادي كه به ايـن بيمـاري دچارنـد سـه           . بيماري پارانويا نوعي از اختالل شخصيت است      

بـه ديگـران،      عـدم اعتمـاد و سـوءظن گـسترده و پايـدار            :سازندمنش عمده را آشكار مي    
ـ حساسيت زياد به مـسائل جز      يط و ادراك    محـ  اهميـت و تمايـل بـه موشـكافيِ        ي و بـي   ئ

كـساني  . سازندآلود آنان را معتبر مي    هاي تعصب ها و نگرش  هايي كه آرمان  گزينشي نشانه 
نـد و چنـين بـه    ا گر، در حالت تنش و بداخالق    مباحثه غالباًبرند  كه از اين اختالل رنج مي     

ه از  نـد كـ   ا  اين افراد تمايل به مبالغه دارند و بسيار مشتاق        . اند حمله ةرسد كه آماد  نظر مي 
 ديگـران   ةغرضـان هاي پنهاني و معناي خاصي در رفتـار بـي         كاهي، كوهي بسازند و انگيزه    

انـد  ند ديگران را براي مـشكالتي كـه بـا آن مواجـه شـده              ا  مايلاين افراد   همچنين  . بيابند
هـاي خـود    وليتي بـراي شكـست    ؤسرزنش كنند و قادر به پذيرش هيچ سـرزنش يـا مـس            

خود را به عوامل بيروني نسبت دهنـد،        مشكالت  د تمايل دارند    كه اين افرا   از آنجا . نيستند
   .)261: 1374آزاد،  (كنندها مراجعه مي بيمارستانوها پزشكان يا كلينيك ندرت به روانبه

شناسي است،  اي مطلع از روان   ، اهل مطالعه و تا اندازه     فكرنروش فردي    راوي كه از آنجا 
هـاي اصـلي      از ويژگـي  چـون    اما   ،بيندين بيماري مي  بار خود را در مظان اتهام به ا       چندين

جانب انگاشتن خود و در اشتباه دانـستن ديگـران اسـت، ايـن اتهـام را      بهاين بيماران حق  
  : بيماري اوستةكنندآورد، خود اثباترد اتهام مياو براي  دليلي كه .پذيردنمي

هايي بدتر     من كه خودم به بيماري     باشد،. دانم حاال فكر خواهيد كرد مبتال به پارانويا هستم        مي
 ثـروت عـدنان     ةراسـتش اگـر همـ     . پس بگذاريد تا همه چيـز را بگـويم        . اماز اين اعتراف كرده   

چـه  . خاسقچي را هم به من بدهند حاضر نيستم ريشم را بـدهم دسـت يـك اسـتاد سـلماني                   
ن جنون آني نشود و سر آدم را گـوش تـا گـوش نبـرد؟ خاصـه بـا آ                   ر  تضميني هست كه دچا   

 درسـت اسـت     .كندبندد و امكان هرگونه دفاع را هم سلب مي         كه دور گردن آدم مي     يندشبيپ
 ولـي شـما حاضـريد بـه مـن           ،بار هم چنين موردي پيش نيامـده اسـت        حال حتي يك  كه تابه 

تضمين بدهيد؟ تازه چه طور انتظار داريد كـه تـضمين شـما را بپـذيرم؟ شـاهد زنـده همـين         
  .)44: 1382قاسمي، (كرد كه روزي به سرش بزند؟ مگر كسي فكر مي! پروفت

كنـد،   ها اشاره مـي   راوي چندبار ديگر نيز به وجود اين بيماري در مهاجران و تبعيدي           
گويـد كـه     او حتي يك بار ديگر نيز مـي       . پذيرد كه دچار اين بيماري است      نمي حاًيصراما  

 يـك ذهـن     ةپرداختـ  و اختهتوانـد سـ   دار او مـي   پردازي دامنه بافي و خيال  بخشي از فرضيه  
  . پردازد دادن آنها مي اما باز به توجيه فرضيات، و مستدل جلوه،)125: همان( پارانوياك باشد
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هايي كه مرز واقعيت و خيال      پردازيها و گاه خيال   ها، توهم  است از ترس   انباشتهرمان  
رد كـه پارانويـا را      دابرد و خواننـده را بـر آن مـي         كند و يا از بين مي     شدت باريك مي   را به 
به سه بيماري رواني خود اعتـراف       چندبار  كه  اما راوي با اين   . ترين بيماري راوي بداند   مهم

 در   آن را  شود كـه يكـي از داليـل       گاه حاضر به پذيرفتن اين بيماري نمي      كرده است، هيچ  
يـن  داند با پـذيرفتن ا     كه شايد راوي مي     است ديگر آن دليل  توان يافت و    خود بيماري مي  

 بـا ايـن بيمـاري و عالئـم آن     كـامالً   او .شوددار مي  خدشه پيشبيماري، روايت او بيش از      
حتي او  . دهد تشخيص مي  ،كه در اطاق كناري ساكن است     » پروفت« را در    آنآشناست و   

 نويـسندة . نمايـد  را به كشتن خود ترغيـب مـي        ، وي از اين بيماري پروفت   با سوء استفاده    
   :چنين گفته استپارانوياي راوي،  در پيوند با نيز رمان 

 ةتـرين خصيـص     پارانويا باشد، بايد گفت كه مهم      ةشداگر ترس و بدبيني از خصايص شناخته       ...
. البته پارانوياك است  » ...نوايي شبانه هم«راوي  ... جانب بودن است  بهپارانويا، همانا احساس حق   

وفت با استناد بـه كتـاب تـورات بـه او            گيرد كه پر  اگر دقت كرده باشيد ترس او زماني اوج مي        
دانيم  ما مي  .» دوازده تخت شيطان است    ة شش و تخت اتاق شمار     ةتخت اتاق شمار  «: گويدمي

 راوي اسـت كـه محـل    ة دوازده، آشپزخانة شش مال بنديكت است و اتاق شمار       ةكه اتاق شمار  
كــه از زن اي پــس منظــور پروفــت از آن دو شــيطان، بــا توجــه بــه ضــربه . تبعيــد رعناســت

كنـد، بـه     يك زندگي مـي    ةاش خورده، همين دو زن است، اما راوي كه در اتاق شمار            فرانسوي
ايـن يعنـي   . بيند دوازده به خودش، تهديد پروفت را متوجه خودش ميةصرف تعلق اتاق شمار 

  .)8 :لفا1381قاسمي، (پارانويا 
  

  گويي و پنهان كردن حقيقت  دروغ-3-2-6
ـ  آنها از نوع غيرقابل اعتماد اسـت، مخاطـب بايـد بـه             هايي كه راوي  در متن  ت مـتن را    دقّ

       هاي راوي و روايـت     ه تناقضات احتمالي در گفته    بخواند و به حافظه بسپارد تا بتواند متوج
 خـود را  ةكردن حقيقت قصد توجيه و تبرئ    كه راوي با پنهان     نيز از آنجا   در اين رمان  . شود

بار به شغل خود كه نقاشـي        براي نمونه راوي يك    . نيست ها كم دارد، تناقضات و الپوشاني   
گـاه سـركار     اما او در تمام ساعات روز در منزل است و هيچ       ،كندساختمان است اشاره مي   

زنـد و بـراي     يا سينما يا كنـسرت سـر مـي        » هاي دريايي چراغ «ة تنها گاه به كاف    .رودنمي
  . كند مينيتأماش را گيشود كه او از چه راهي مخارج زندخواننده معلوم نمي
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 در جـايي گفتـه      .هـاي راوي وجـود دارد      در گفتـه   يتناقضت بنديكت نيز    در مورد كارِ  
  :شود مي

كرد كه گويي  كرد و طوري با حرص و كينه اره ميهر روز از ساعت نه صبح شروع مي]  بنديكت[
   .)100: 1382 قاسمي،(اش بود هاي زندگي بدبختيةبريد كه عامل همداشت چيزي را مي

  : گويدمينيز اما راوي در جاي ديگري 
  ). 150: همان (كار رفت سرشد و ساعت هشت مي ساعت چهار بلند مي] بنديكت[

 ساعات روز در طبقه حـضور       ةبينيم كه بنديكت هميشه و در هم      در طول داستان مي   
  . كنددارد و براي بيشتر ساكنان طبقه مزاحمت ايجاد مي

گـويي و پنهـان كـردن        خود در مقابل نكير و منكـر اقـدام بـه دروغ            ةبرئراوي براي ت       
 كـه   يابـد ، درمـي  بخواندبار   اما اگر خواننده، داستان را با دقت و يا چند            ،نمايدحقيقت مي 

بـراي مثـال او در سـطرهاي زيـر، بـدون             .دهد را لو مي   اشهراوي گاه در چند جمله نقش     
، ناخودآگاه به نقـشة خـود بـراي قـتلش بـه دسـت               اجبار نكير و منكر و در جريان روايت       

  : كندپروفت اشاره مي
اگر روياي پروفت اين بود كه روزي در هر كدام از دوازده اتاق اين طبقه يـك حـواري داشـته                     

 ام، درسـت دمِ ديـدم چيـزي كـه از آن فـرار كـرده          حاال كه مي  . يايي نداشتم وباشد، من هيچ ر   
 يهـودا را بـازي كـنم      نقـشِ  ،شدم براي اين پروفت   ه مي ام سبز شده است كم كمك وسوس       النه

   .)141: همان(
بـراي  . دهـد را لو مـي    خود هايي متفاوت،   راوي در چند بخش ديگر كتاب نيز به شيوه        

كـه انگـار    ] رعنـا [و اين را طوري گفـت       «: گويد يازده فصل دوم كتاب مي     مثال در بخشِ  
   .)70: همان( » من است سرِ اين اتفاقات زيرِةهم

روايـت   و در اثنـاي      بعـداً  پروفت به سيد دارد، كه خواننـده         ةاين عبارت اشاره به حمل    
ايـن  . اطالع بـوده اسـت     راوي است و رعنا از آن بي        سرِ  اين اتفاقات زيرِ   ة كه هم  يابددرمي
  . داند ذهن كسي باشد كه خود را متهم ميةتواند برداشت و زاييدها تنها ميجمله
  

  »راوي-من«هاي ر، گريزگاهي براي فرار از محدوديت نكير و منك-3-2-7
- اما اگر من   ،ها و تنگناهاي خاص خود را دارد      راوي روايت محدوديت  - من روايت از منظر  

 شـود، بـه   ها و تنگناهاي آن بسيار بيشتر مي      راوي از نوع غيرقابل اعتماد باشد، محدوديت      
در اين صورت رمـان  .  خواهد شدروكه حتي فهم نسبي رمان با چالشي جدي روبه      ايگونه 
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در ايـن   . شدي بـراي آن وجـود نـدارد         برون شود كه هيچ راهِ   به كالف سردرگمي بدل مي    
 ييهـا  ييگـو  هاي مربوط به بازپرسي بعـد از مـرگ و اعترافـات و تـك                بخش راگرمان نيز   

 روايت هيچ كليدي براي فهم و درك داسـتان،          ،دروني راوي در طول بازپرسي حذف شود      
  . خصوص شناخت شخصيت راوي نخواهد داشتو به

 ايـن دو    ، اول شـخص   ديدِ راوي و زاويه  -هاي من قاسمي براي فائق آمدن بر محدوديت     
 راوي در طـول داسـتان بـراي پرهيـز از            .كندرا وارد داستان مي   ) نكير و منكر  (شخصيت  

م بـر فـراز     پوستِ فـيل  سرخ«و  » فاوستِ مورنائو «آوردن نام اصلي اين دو شخصيت، آنها را         
كـل محـدود و گـاه بـا         ديـد دانـاي    اين دو، داستان را گاه از زاويه      . نامدمي»  فاخته ةآشيان
علـت   كه بـه   از داستان هايي  درواقع بخش . كنندچيزدان روايت مي   كل همه ديد داناي  زاويه

هاي زمـاني و مكـاني و انـساني راوي و همچنـين تـالش او در پنهـان كـردن                     محدوديت
 رمان  شود و يابد، از سوي اين دو شخصيت روشن مي       قت، امكان بيان نمي   وجوهي از حقي  

  . گرددتبديل ميديد چندراوي  به روايتي با زاويه
كننـد و از آنجـا      اي ديگر از كتاب آگاه مي      خواننده را از وجود نسخه     تيدو شخص اين  

راوي بعد از مـرگ      انتشار كتاب    ةآيند، به خواننده اطالعاتي دربار    زمان مي كه از دنياي بي   
افـزون بـر ايـن،    . دهنـد مي» سيد« مرگ ةاو، خودكشي رعنا پس از خواندن كتاب، و نحو     

 آنهـا راوي را مجبـور       ؛شـود هاي رمـان از سـوي آنهـا فـاش مـي           برخي رازهاي شخصيت  
 ةرسد اين دو شخصيت زاييد    ه نظر مي   ب .سازند تا از رازهاي خود و ديگران سخن بگويد         مي

 ةزمينـ  به ايـن پـيش    .  باشد اش و توهمات او در اثر بقاياي تربيت ديني        تخيل پوياي راوي  
  :ذهني راوي دقت كنيد

اي هستم كه وقتي توي قبرم بگذراندم به جايي خواهم رفت           شده كردم نفرين حاال احساس مي  
   .)82: همان(كه به همه چيز من كار خواهند داشت 

  
پيونـدد و راوي نيـز بـه         وقـوع مـي     راوي به  تيذهن همواره   ، در منطق متن   كه از آنجا 

رسـد ايـن دو      خود هنوز اسير بسياري از اعتقادات و حتي خرافات است، به نظر مي             ةگفت
كه هنوز چـاقو در پـشت اوسـت و روي تخـت              درحالي ششخص كه بالفاصله بعد از مرگ     

  . توهم راوي باشندةكنند، زاييداز او بازخواست مي - استافتاده
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  ) راوي از روايتةنگيزا( پيرنگ راوي -3-3
  ورود خوردن آرامـش او و    هم به ، راوي از روايت   ةرسد انگيز در ابتداي فصل اول به نظر مي      

راوي در حال صـحبت     ) 2بخش  (فصل  اين  بخش بعدي از    در. وارد به طبقه است   يك تازه 
 رحاو، شـ   ةرسـد انگيـز     شود و به نظر مي    ديده مي ) بالفاصله بعد از مرگش   (با نكير و منكر     

هاي بعدي  در بخش .   خود براي فرار از مجازات است      ةماجرا براي اين دو شخصيت و تبرئ      
 او رفته و احيانـاً      ة به خان  ،خانه شرح حوادث براي صاحب     جهت شود راوي  مشخص مي نيز  

  . در حال بازگويي ماجرا براي اوست
 »نصرف كـنم؟  گويم كه تو را م    اينها را براي تو مي    «: گويددر آغاز فصل دوم، راوي مي     

   .)40: همان(
اش كه بـراي كـشتن او آمـده اسـت روايـت             سالهگويي داستان را براي فرزند چهارده     

اين شخـصيت جديـد بـراي خـود راوي نيـز           .  منصرف كند   خود كند، تا او را از كشتن      مي
 دارد و   »ر .الف .م«داند آيا اين شخص، پسرش است كه شايد از           او نمي  . مبهم است  كامالً

 سـالگي خـودش اسـت كـه پـس از غـرق               يا چهارده  ،به او اطالع نداده است    »  ر .فال .م«
  .  جاي او را غصب كرده استشدن معشوقش، سايه

خـواني   رسد خواننده در حال بـازخواني يـا همـراه         هايي از داستان به نظر مي     در بخش 
ـ  صـاحب  -» اريـك فرانـسوا اشـميت     «پـاي   كتاب، پابـه   از  يكـي    مـثالً .  اسـت  - راوي ةخان

 كتـاب  163 ة رمان، جايي است كه فرانسوا اشميت  شروع به خواندن صـفح          يها  اوج نقطه
 گـويي   .)163: همـان (  اسـت  163 هدر حـال خوانـدن صـفح      اً  كند و خواننده نيز دقيقـ       مي

همراه با   هااركستر چوب ة  وايي شبان نهماي داستان در حال خواندن كتابِ       خواننده از ابتد  
  .گيرد  چنداليه به خود ميگونه داستان شكلياين. ه استاريك فرانسوا اشميت بود

 در جريان   زند و هايي از داستان، با خواننده يا مخاطبي مبهم حرف مي         راوي در بخش  
كند كـه بـه    يا توجيه مي ودهد را توضيح ميآن ة انگيز و آورد براي رفتارش دليل مي    آن،

  :  رمان باشدةرسد روي صحبت او با خوانندنظر مي
پرسيد دلخورم؟ بله، من هم جـاي شـما         حاال مي . زير باران . تمام شب را تا صبح قدم زده بودم       

   .)90: همان(... اما هنوز كمي صبر بايد كرد. دارمهمين خيال را هم . كندماش را ميبودم كله
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هاي روايـي مختلفـي دارنـد، بـه      هاي داستان انگيزه ها و فصلاينكه هر كدام از بخش  
 روايـت و قـرار گـرفتن در برابـر           ةبراي مثال چند انگيز   . بعاد گوناگوني داده است   داستان ا 

شـدن  پـردازد، باعـث مـبهم و نـسبي    چند مخاطب كه راوي به شرح ماوقع براي آنها مـي         
دروغ بگويـد،    راوي ممكن است به يك مخاطب        ، قاسمي ةبنابه گفت . روايت نيز شده است   

 ،ي مخاطبي ديگر اقدام به توجيه داستان نمايـد        نمايي كند و برا    براي يك مخاطب مظلوم   
 خطاب به كدام راوي است، ابهام متن        قاًيدقداند كجاي متن     كه خواننده نيز نمي    نجاو از آ  

   .)8: الف1381 قاسمي،( شودگشوده نمي
  

  خودآگاهي راوي -3-4
 نوشـته و    ها قبـل   را سال  ها اركستر چوب  ةنوايي شبان همآيد،  كه از رمان برمي    چناني،  راو

 رخ شيابـر اي تمـام اتفاقـات رمـان     طنزگونـه ة ولي به شيو،موفق به چاپ آن نشده است 
روايـت  . شـوند هايي كه او در رمان آفريده است، وارد زنـدگي او مـي            دهند و شخصيت   مي
 حتي تالش او بـراي نوشـتن روايـت     است واي افسارگسيخته او را اسير خود كرده  گونه به

گويي تنها واقعيت موجود، ادبيات و      . فايده است   بي ،و تغيير روايت قبلي   اي از داستان      تازه
  :زبان است

نـوايي   هـم «ها مربوط به كتابي اسـت بـا نـام           كنيد كه اين يادداشت   ييد مي أت:] فاست مورنائو [
   ؟ايدكه شما با امضايي دروغين منتشر كرده» ها اركستر چوبةشبان

ايـن همـان    «: دسـتي گفـت    رفيـق بغـل   . ر نشده اسـت   اين كتاب هرگز منتش   . حقيقت ندارد  -
 .)36: 1382قاسمي، (» !دهيدپاسخي است كه در كتاب مي

 از آنكـه    شتريـ پخيلي  . ها پيش نوشته بودم   ها را من سال    چوب  اركسترِ ةنوايي شبان  هم كتابِ -
را هـم  هـا   كدام از شخصيت  در آن هنگام هيچ   .  خيالي كامالًداستاني  .  آن اتفاقات رخ بدهد    ةهم

...  پروفـت  ةپـس از حملـ    . ام شبيه اين كتاب شد    بعد زندگي . حتي سيد و رعنا را    . شناختمنمي
خواسـتم  كه مـي  نخست اين : به دو علت  . كردمها اين كتاب را بازنويسي مي     درواقع، بيشتر شب  

نتيجـه   بـي  متأسـفانه كوششي كه   (با تغيير ماجراها سرنوشتي را كه در انتظارم بود عوض كنم            
دوم اين كه سـيد و      ). ام را  چون خيلي زود دريافتم كه يا بايد كتابم را ضايع كنم يا زندگي             ،بود

 سو داد، از يكبار كه ديداري دست ميررعنا كه به نحوي از ماجراهاي اين كتاب بو برده بودند، ه
 ايكردند ماجراه نوعي غيرمستقيم سعي مي    ام و از سوي ديگر به     كوشيدند بفهمند چه نوشته   مي

  .)131-132 : همان(كنم ر گذشته را توجيه يا تحريف كنند، تا من در قضاوتم تجديدنظ
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تـشخيص    نسبي بودن شـديد واقعيـت و قابـل         چوني  يهايژگيودر كنار   فوق،  ويژگي  
  .دهدمدرن قرار مي نبودن واقعيت از توهم، اين رمان را در كنار آثار پست

  
  راوي اول شخصي وهاي روايتي از س شكستن محدوديت-3-5

هايي را   ناخواه محدوديت  ها، خواه ديد آن  اع راوي و زاويه   هر نويسنده با انتخاب هر يك از انو       
ها عدول نكند تـا     نويسنده در طول داستان بايد از اين محدوديت       . كندبه خود تحميل مي   

هـا و   توانـد آزادانـه در زمـان       نمـي  »راوي-مـن  «بـراي نمونـه   . منطق داستان لطمه نبيند   
يرممكن منطقاً براي او غ   هاي مختلف سير كند و از جاها و اتفاقاتي سخن بگويد كه              كانم

در يـا    و   آنهـا گويـد كـه در       ها و اتفاقاتي سخن مي    اما راوي اين داستان گاه از مكان      . است
ها را نيز به قلـم       شخصيت اتيذهنو حتي گاه    ا . حوادث حضور نداشته است    روند وقوع آن  

بازي  رمان، راوي از عشق    151 ةدر صفح براي مثال   . ت جالبي نيز دارد   آورد كه توجيها  مي
  : گويدخلوت امانوئل و ژان سخن ميو 

دهـد، شـب     ژان كه از اين وضع جانش به لبش رسيده است به خودش آخرين شانس را مي                ...
 درنگ خورد و بي   گيرد، غذاي سبك مي   پيش از آمدن دوش آب سرد مي      . خوابدقبل را خوب مي   

 كار تمركزش را پاره نكند و براي         وسطِ ،اندازد، تا نفخ معده    باال مي  »كربوسيلن«و عدد قرص    د
رغـم توفـاني كـه      در متن اپراي كارمن و علـي      . كند بار هم خودش گرامافون را روشن مي      اولين

  .)151: همان(... رودچيز به دلخواه ژان پيش مي همه،ساختمان را به لرزه درآورده است
بـافي يـا     قسمتي از روايت آمده است كه راوي در حال خيـال           ة در ادام  فوقسطرهاي  

راوي كـه دچـار پارانويـا و چنـد          .  اتاقش در خيابان است    ة افتادن پنجر   عواقبِ زدنِحدس
را شود و توفان آن      اتاقش از جا كنده مي     ةكه پنجر اختالل شخصيتي ديگر است، هنگامي    

پـردازي  برد، شروع بـه خيـال     خوابي شديد رنج مي   برد، ذهن بيمارش كه از بي       با خود مي  
شود، كند و وارد حريم شخصي چند تن از ساكنان طبقه مي           عواقب اين سقوط مي    ةدربار

درواقـع انديـشيدن و يـا       . دهد مي پروبالبافي  هاي ذهني او نيز به اين خيال      زمينهو پيش 
نـز داسـتان    طاما  . رواني باشد تواند خود نوعي از اختالل       جزئيات چنين روابطي، مي    رِتصو

تواند اين توهمات را بخشي از واقعيت داسـتان بدانـد،            راحتي مي  اينجاست كه خواننده به   
. پيونـدد انديشد، بـه وقـوع مـي      نويسد يا مي    زيرا بنابر منطق رمان، هر چيزي كه راوي مي        

رينـد و ايـن     آف   و سرنوشت خود و ديگران را مي       تيمشپردازي،  گويي او با انديشه و خيال     
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ارتبـاط  ) يـداهللا (توانـد بـا نـام او    بخشد كه ميويژگي به شخصيت او نوعي خداگونگي مي  
  . داشته باشد

 و توصـيف او در  ت اريك فرانسوا اشمياتِيذهن  راوي به بيانِ   163 ةهمچنين در صفح  
 ديـد اول   راوي و زاويه  -هاي يك من  پردازد كه از لحاظ منطق روايت، با توانايي       منزلش مي 

اين بخش درست همان قسمتي اسـت كـه فرانـسوا اشـميت در              .  نيست همخوانشخص  
  :  كتاب است163 ةحال خواندن صفح

باف كه كار ايران بود      هاي ضخيم پشمي دست   اريك فرانسوا اشميت شست پايش را در جوراب       
 ةكتابي را كه روي ميـز بـود برداشـت و الي صـفح             .  سوغات آورده بود تكان داد     شيبراو سيد   

  ... باز كرد، ميلوش عالمت گذاشته بودةنشدهاي پرداخت را كه قبالً با يكي از قبض163
پهلو غلتيده بـود خـوابش نبـرده بـود، حـرف            شب قبل، هر چه اريك فرانسوا اشميت پهلوبه       ... 

  .)163: همان( ...دادخليد و آزارش مي كالنتر مثل خاري در مغزش مي
  

. كل روايت كرده است   ا همچون يك راوي داناي    راوي داستان ر  - من فوقدر سطرهاي   
ديـد خـود راوي اسـت كـه اكنـون در جـسم سـگ                 ه كه اين بخش از زاوي      نيز اين توجيه 

 فرانـسوا  اتيـ ذهن زيـرا راوي خواننـده را از   ؛خانه متناسخ شده است، مردود اسـت      صاحب
 اوج  ةطـ كـه نق  -دو احتمال ديگر در توجيه اين بخـش از رمـان            . كنداشميت نيز آگاه مي   

 داسـتان   ة راويِ مـرد    روحِ ديدِ تواند از زاويه  اين سطرها مي  : رسد به ذهن مي   -روايت است 
توانـد بـه ذهـن اشـخاص          كنـد و حتـي مـي      باشد كه اكنون در المكان و الزمان سير مي        

 اول  داستان دانست كه قـبالً        ةتوان اين سطرها را از نسخ     مي همچنين. داستان وارد شود  
تفـاق   حتمـاً ا   اش نقل كرده اسـت    از آنجا كه آنچه راوي در روايت اوليه       . استنوشته شده   

  .فرانسوا اشميت نيز به وقوع پيوسته است او دربارة بيني  پيش،افتدمي
 كـلِ  محـدود بـه دانـاي      كلِ داناي شان از يك راويِ   نكير و منكر نيز گاه توانايي روايتي      

 اداي رفتار   نها كه آ  159 و   158هاي  صفحه در   مثالً. يابدچيزدان تغيير مي  نامحدود و همه  
تـوان  ، مـي  داسـتان ة گذشـته از منطـق طنزگونـه و شـاعران      ،آورندآنييس و سيد را درمي    

 انـد   به همه چيز آگاه بوده     ،اين دو فرشته بنابر تعلقشان به عالم ديگر       : گونه توجيه كرد   ينا
است در خدمت داستان تـا     شگردي   ،آورندكل محدود را در مي     اگر گاه اداي راوي داناي     و

. گويي دروني آشـكار سـازد       خود را با تك    يدروناحوال  راوي خود دست به اعتراف بزند و        
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 اصلي   شخصيتِ شناختيِن روا  ابعادِ گويي اين دو فرشته از كاربرد اين روش براي نماياندنِ         
  . اندداستان آگاه بوده

  
  گويي دروني   تك-3-6
» گويي درونـي روشـن و مـستقيم        تك«شود،  ن استفاده مي   ديگر روايت كه گاه از آ      وةيش

هايي از داستان كه راوي در حضور نكيـر        خصوص در بخش    به ،كارگيري اين شيوه  به. است
  :يابد نمود خاصي مي،و منكر است

اندازنم جلـوي مـار     كنند؟ فوقش مي  چه كارم مي  . به را دم حجله بايد كشت     به خودم گفتم گر   
اين بود كه   ! درهگردانند به آن جهنم   كنند؛ ديگر برم نمي   ام مي از وسط دو نيمه   ه   يا با ار   ،غاشيه

   .)36: همان(... دل به دريا زدم و با لحني پرخاشگر گفتم
گيـرد و همـواره     گاه شكل گنگ و يا سيالني به خـود نمـي           گويي دروني راوي هيچ    تك    

اش را    گـويي درونـي    وي تـك  رسـد حتـي را    اي كه به نظر مي    گونه به ؛روشن و صريح است   
  . كندبراي يك مخاطب و يا با ذهنيت حضور مخاطب بيان مي

  
 گيري  نتيجه-4

ترين علـت پيچيـدگي      مهم.  رماني پيچيده و دشوار است     ،ها اركستر چوب  ةهمنوايي شبان 
راوي ايـن رمـان شخـصي       . توان در راوي غيرقابل اعتماد آن جستجو كرد       اين رمان را مي   

ندين بيماري روانـي اسـت و هـر بيمـاري او باعـث تكنيكـي خـاص در                   است كه دچار چ   
هاي راوي ابزاري كارآمد در دست نويسنده بوده اسـت،          درواقع بيماري . داستان شده است  

  .بيني خود را به خواننده القا كندهاي خود را اعمال و جهان تكنيك، آنةوسيل تا به
  باعـث پيچيـده    ،ي جدي دچار اسـت    اي كه به چند بيماري روان     راوي-كارگيري من  به

 نبـودن يـك معيـار بـراي تـشخيص واقعيـت، و درنتيجـه نـسبي و                   ،شدن طرح داسـتان   
  . دادن حقيقت گرديده استغيرقطعي جلوه

هـاي زمـاني    اي غيرخطي و سيالن ذهني، ناشي از بيماري وقفـه         روايت رمان به شيوه   
هــا و زمــان  روايــتهمچنــين چنــدزماني بــودن داســتان و تــداخل زمــاني. راوي اســت
واقـع نويـسنده تكنيـك      در. نيـز ناشـي از همـين بيمـاري اسـت          هاي داسـتاني     شخصيت

اين بيماري راوي همچنـين     . گريز زماني روايت خود را مديون اين بيماري راوي است          نظم
هاي ديگـر داسـتان     گرفتن از روايت   راوي با فاصله   :باعث ايجاد تعليق در روايت شده است      
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بـه دنبـال خـود        خواننـده را   ،و پرش در زمـان و مكـان       ) لي يا فرعي ديگر   هاي اص روايت(
  .كه سعي در روشن نمودن مطالب گنگ كرده باشد آنكشاند؛ بي مي

هايي كه مرز واقعيـت و خيـال        پردازيها و گاه خيال   ، توهم ها  ترس است از    لبريزرمان  
 ابهـام و پيچيـدگي در رمـان         برد و باعث افزايش   كند و يا از بين مي     شدت باريك مي  را به 

  .شود كه ناشي از پارانوياي راوي است يم
هاي روايي مختلفي دارنـد كـه بـه داسـتان             انگيزهرمان،  هاي مختلف   ها و فصل  بخش

 روايت و قرارگرفتن در برابر چند مخاطب كـه راوي           ةچند انگيز . ابعاد گوناگوني داده است   
  . شدن روايت نيز شده استبهم و نسبيپردازد، باعث مبه شرح ماوقع براي آنها مي

 نـسبي بـودن شـديد واقعيـت و قابـل             چـون  ييهـا خودآگاهي راوي در كنار ويژگـي     
تشخيص نبودن واقعيت از توهم، احساس عجز راوي و اسـارت او در ديكتـاتوري مـتن و                  

  . دهدمدرن قرار مي زبان، اين رمان را در كنار آثار پست
 راوي  ،يـداهللا .  و يـا شـاعرانه اسـت       آميز منطقي طنز  هاي رمان داراي  بسياري از بخش  
 تيمـش  كـه اسـير و قربـاني         تگريمشي ؛ رمان است  تگر جهانِ  مشي ،غيرقابل اعتماد رمان  

 سـاختاري پيچيـده و      هـا  اركستر چوب  ةنوايي شبان  هم ،درنهايت. شود خود مي  ةشدنوشته
  .  بوده استاررگذيتأث بسيار موفق و ،البته منسجم دارد و انتخاب نوع راوي
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