
 
  
  
  
  
  
  
  

 ويرانداستان كتاب  ساخت مجموعهتحليل ژرف
  

    ٭دكتر تيمور مالمير
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان

  
  چكيده

دهد نويسنده همچنـان در  و نشان مي است خسروي داستان ابوتراب آخرين مجموعهكتاب ويران 
 كلمه كمك به كه پسامدرني سبك . نويسي استپي فضا و شگردهاي تازه و تكميلي در داستان

ايـن   اسـباب  دريافـت  بـراي  .اسـت  هاي اين مجموعه شدهداستان كند، سبب پيچيدگيمي ايجاد
هـا و تقابـل    با استفاده از عناصر غيرروايي، داللت ضـمني نشـانه   متن، و تحليل فهم و پيچيدگي

 سـاخت  ژرف. ايم پرداخته ها ساخت داستان اي كه در كنش داللت وجود دارد، به تحليل ژرف دوگانه
هـا و  اعتبـار كـردن آن اسـت كـه بـا روش     ها، مقابله با زمان به منظـور برانـدازي يـا بـي    داستان

موضوعاتي چون تداوم نسل، آموزش، تكرار حادثه در تابلو و آلبوم، تكرار زندگي و مرگ در قالـب  
ن عشق با كشاندن آن بـه  بازي، خاطره در خاطره آوردن و بازسازي زندگي در ذهن، پايدار ساخت

بين، و با تركيب ويراني و آبادسازي در قالب كلمات، به تكـرار  گو و كف كتابت، روي آوردن به فال
  .پردازدهاي آن مياعتبار ساختن زمان يا تفوق بر تجلياي كردن حوادث براي نيل به بيو چرخه

  رار، ساختارابوتراب خسروي، براندازي زمان، پسامدرن، تك :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
ط ميان ترين معنا، عبارت است از شيوة جستجوي واقعيت در روابساختارگرايي در وسيع

كشـف   ،به عبارت ديگر، سـاختارگرايي، مطالعـة دقيـق يـك اثـر      .)18: 1379 اسكولز،(اشيا 
ايـن روش در كـل مـا را بـه كشـف      . عناصر سازندة آن و دريافت روابط آن عناصر اسـت 

از نظر ايگلتون، ساختارگرايي روشي تحليلي اسـت  . نمايد چارچوب كلي اثر راهنمايي مي
سـاخت آن   شود تـا ژرف  ين در اين روش، معناي آشكار اثر رد ميهمچن .كننده نه ارزيابي

   .)132: 1383 ايگلتون،(نمايان شود 
شناسي بود كه ديدگاهش در باب زبان، تـأثير زيـادي بـر سـاختارگرايان      سوسور زبان

. شناسـانة سـاختارگرايان برگرفتـه از نظريـات اوسـت      هاي زيبايي بسياري از ديدگاه. نهاد
اساس اش، بلكه بر دهنده اساس واحدهاي منفرد تشكيلبر هكه زبان را ن ور نشان دادسوس

هـاي سوسـور    انديشـه . )325: 1385 احمدي،(بررسي كرد بايد مناسبات دروني اين واحدها 
 ،ها ساختارگرا نبودند هرچند فرماليست .هاي روسي را تحت تأثير قرار داد ابتدا فرماليست

بـه   ،مصـداق  سـاختن تاري ارائـه كردنـد و بـا رهـا     اما در بررسي متون ادبي، روشي ساخ
هـا را   شناسي پراگ، انديشة فرماليسـت  نويسندگان مكتب زبان. ها پرداختند بررسي نشانه

. پرورش دادند و آن را با دقت بيشـتري در چـارچوب نظريـات سوسـور مـنظم سـاختند      
در نتيجة كارِ اين . درحقيقت آنها نمايندة نوعي انتقال از فرماليسم به ساختارگرايي بودند

  . درآميخت شناسي مكتب، واژة ساختارگرايي با واژة نشانه
پردازد، در اصل همان كـاري را انجـام    ها مي شناسي كـه به مطالعة منظم نشانه نشانه

سـاختارگرايي ادبـي   «چـون   ؛دهنـد  دهد كه ساختارگرايان در حيطة ادبيات انجام مي مي
يعنـي كشـف رمزگـان و     ،هاي هـر اثـر ادبـي   نشانه كوششي است براي راهيابي به دنياي

شناسـي   آنچـه در نشـانه  . )7: 1370احمـدي، (» هاي تازة آن و فهم روابط دروني آنهـا نشانه
. )134- 139: 1383 ايگلتـون، (هاسـت   اهميت دارد، تفاوت ميان داللت آشكار و ضمني نشانه

 )13: 1380گيـرو، (اعي اسـت  اند نشانه ساختة زباني، طبيعي يا اجتمـ  در تعريف نشانه گفته
  .)127 :همان(كه در بافت يك متن داراي معناي خاص و مورد نظر كنشگران متن است 

هـا   ، داللت ضمني نشانه)هاي آزاد مايه بن(روايي مقاله، با استفاده از عناصر غير در اين
هـاي   سـاخت داسـتان   بـه تحليـل ژرف   ،اي كه در كنش داللت وجود دارد و تقابل دوگانه
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خســروي بــا مجموعــه . ايــم نوشــتة ابــوتراب خســروي پرداختــه كتــاب ويــرانجموعــة م
ــهها«هــاي  داســتان ــوان ســومنات«، »وي از  ،رود راويو  اســفار كاتبــانو دو رمــان » دي

ــژه   ــاه وي ــه توانســته جايگ اي در عرصــة  نويســندگان بعــد از انقــالب اســالمي اســت ك
پيشين وي صورت گرفته، به ايـن  هايي كه دربارة آثار پژوهش. نويسي كسب كند داستان

خسروي از جنبـة   اسفار كاتبانتسليمي به بررسي چند داستان كوتاه و رمان : شرح است
ميرعابـديني آثـاري از دو    ).273- 274: 1383 تسليمي،(است  مـدرن پرداخته مـدرن يا پست

- 1068  :1386 ميرعابـديني، (اسـت   داستان كوتاه خسروي را بررسي اجمـالي كـرده   مجموعه
هـا و برانـدازي زمـان     حلول شخصيترئوفي به  او پويصالح حسيني . )1472- 1474 و1067

هـاي وي را بـا    و تجسد كالم در آثار خسروي پرداخته و ارتباط داسـتان  اسفار كاتباندر 
هـاي   تـديني برخـي مؤلفـه   . )15- 24 :1382 ،و رئـوفي  حسـيني (نـد  ا كتب مقدس نشان داده

. )460- 481: 1388 تـــديني،(اســـت  را توضـــيح داده تديـــوان ســـومناپسامدرنيســـم در 
. اسـت » گـرا  روايت كليـت «اسموژينسكي معتقد است ويژگي اصلي آثار خسروي، آوردن 

پـردازد و   گرا، روايتي است كه بـه تحليـل عمـل آفـرينش مـي      منظور وي از روايت كليت
مـالمير و   .)304: 1388 اسموژينسـكي، (شود  موجب فهم طرحي كلي براي تجربة انساني مي

سـاخت و سـاختار روايـت چهـار اثـر پيشـينِ        بـه تبيـين ژرف  نيز  )1389(اسدي جوزاني 
» زمـان «هـا،   ترين دغدغة خسـروي در ايـن داسـتان    اند و معتقدند مهم خسروي پرداخته

» زمـان «هـا نيـز بـا     هـا، در سـاختار روايـت    ساخت داستان عالوه بر ژرف و خسروياست 
  .هي براي ايمني از بالي آن نشان دهداست تا بتواند را درآويخته

كـه   -  رود راوينويسـي چـون ابـوتراب خسـروي پـس از       انتظار خواننـده از داسـتان  
بـا   -  )56: 1389 مـالمير، (هاي نويسـندگي اوسـت    ترين اثر وي و حاوي تمام مهارت مفصل

 گذشته متفاوت است؛ خوانندة وي جوياي فضا و شگرد تازه يـا تكميلـي اوسـت و احيانـاً    
جـا زدن پرهيـز   رسـد از تكـرار خـود و در    به نظر مياش  خودش هم با توجه به آثار قبلي

چيز به شگردهاي داستان اهميت نويسندة پركاري است كه بيش از هرخسروي . كند مي
كنـد و اصـالً    دهد و ميان انديشه و ذهن خود با شگردهايي كه دارد پيوند برقـرار مـي   مي

 كتاب ويرانبدين سبب است كه قبل از صفحة شناسة  .انديشه و ذهنيتش، شگرد اوست
از آن رو ضـروري اسـت كـه    كتـاب ويـران   نقـد و بررسـي   . است ياد شده كلمهاز اهميت 
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نـه   ،منتهي با كوششي براي پيش رفتن ؛وقت در كار نوشتن است خسروي همچنان تمام
معتقـد   را در گوش دارد كه - هوشنگ گلشيري  - سفارش استادش وي گويا  .جا زدندر

هـايش را كامـل    منظومـة نوشـته  «بود براي جلوگيري از جوانمرگي در نثر، نويسنده بايد 
گاهي، بلكه بـا   هاي درخشان و گاه نظام بيافريند تا خوانندگانش نه با لحظهكند، جهاني به

ـ    رو بشـوند، جـايي بـراي زيسـتن،      هساختماني كه هر چيزش مؤيد چيز ديگـر اسـت روب
  ).290- 291: 1388 گلشيري،( »تر شدن بزرگانديشيدن و برتر و 

  
  هانداستا ساختژرف وخالصه  - 2

، مقابله با زمان به منظور برانـدازي يـا   كتاب ويرانهاي مجموعة ساخت همة داستانژرف
هـا و   انديشة مقابله با زمان و مبارزه با وحشت تاريخ در انديشـه  .اعتبار كردن آن استبي

اي مختلـف بـه حيـات خـود ادامـه      هـ  ود داشته و به شـكل هاي كهن وج ها و تمدن آيين
خواهد با بازگرداندن دوبارة جوامع پريشان  مي«در روزگار معاصر چنين تالشي  .است داده

هاي ازلـي و تكـرار جاودانـة آنهـا، از تركتـازي حـوادث تـاريخي         بشري به قلمروي نمونه
تـرين دغدغـة ابـوتراب     ان مهـم انديشة مبارزه بـا زمـ   .)158: 1378 الياده،(» جلوگيري كند
هاي مختلف، ايـن انديشـه را   ها و روشخسروي در اين مجموعه، به شكل. خسروي است
هاي پـرورش  ها، شيوهدر اينجا پس از نقل خالصة هر يك از داستان. است تداوم بخشيده

  .است ساخت به تفكيك تحليل شدهو گسترش اين ژرف
 

  تفريق خاك  - 1- 2
شود كه به پسـر   هاي معلم مدرسه آغاز مي تان با وصف رفتار و توصيهداس :خالصة داستان

دهد تا بتواند حساب سياهة اموال كوشك مهرو را داشته باشـد   خان حساب درس مي ماه
هـاي   هـا و وسـيله   خـان بـه شـكل    مـاه . اسـت  خان از كوشك و حساب گريخته و پسر ماه

خـان كـه از كوشـك گريـزان      ماهاين پسر . متعددي در پي بازگرداندن او به كوشك است
گويد و پدرش از انتظـارش   مرد سخن مي است هنوز به دنيا نيامده با پدرش با نشان تركه

خواهد اسير  شمارد كه نمي مرد خود را سايه مي تركه .گويد براي به دنيا آمدنش سخن مي
اسـت پسـر   شود كه آرزومنـد   رو مي هروب گراني به نام يمرد با كولي زيبا تركه. خاك شود

خواهد با تـن   گويد دلش مي مي ،پسر خان كه اكنون سايه است .خان را به دنيا بياورد ماه
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نشـاني سـخن گفـتن     ،مرد كه اكنون سايه اسـت  پسر خان يا همان تركه .او به دنيا بيايد
چنـان  . دهد تا به كمك آن نشاني به درگـاه خـان راه بيابـد    مي »گران«به  را خود با پدر

رط آنكه گران بتواند پسر خان را در تن خود بياورد و بپرورد، خـان او را زن  شود به ش مي
) كيـا (اما به سـبب گريـز راوي    ،آورد گران اين پسر را با نام كيا به دنيا مي. سازد خود مي

گـران او را در زهـدان خـود پنهـان      .كنند تا ديگر نتوانـد بگريـزد   يك پاي او را قطع مي
  .بازد شود و گران شرط را مي كند، راوي سايه مي دفن مي كند و پايش را در خاك مي

بيانگر گفتگوي پدر بـا خـود اسـت بـراي     » تفريق خاك«داستان  :ساخت داستان ژرف
را بعد از تولـد بـه مدرسـه بفرسـتد، منتهـي داسـتان از        ويآرزو دارد او  .فرزنددار شدن

را از پـدر شـنيده و    همـين مطالـب  ) پسر(به اين سبب كه راوي  ،است مدرسه آغاز شده
گفتگوي پـدر و پسـر قبـل از    . تواند آنها را ثبت كند كه به مدرسه رفته باشدهنگامي مي
براي آن است كه همين  ،رسدرئال به نظر ميگيري پسر كه غيرعادي و سورتولد و شكل

دهـد و   روند بين پسري كه اكنون پدر است با پسر بعدي كه هنوز شكل نگرفتـه رخ مـي  
شود و صاحب پسري خواهد شد كـه او نيـز پـدر     يعني پسر، پدر مي ؛ادامه دارد اين روند

شـود يـك چيـز     پيوندد و موجب تداوم نسـل مـي  اي كه اينها را به هم مي حلقه. شود مي
هـا جلـوه   كه در اين داستان به شكل حفـظ امـوال و سـابقة كوشـك     ،حفظ هويت :است
گويي كسي در پي ربودن  كه اموال است ترين چيز همين حفظ كه لرزاناز آن ؛است كرده

جـايي پـدر و    بـه جا كردن افعال ماضي و مضارع همچنان جاتعليق زمان با جابه. آن است
  :است مثل اين جمالت كه از زبان گران نقل شده ؛سازدپسر را عيني مي

تـن مـن   اگر اين اتفاق بيفتد و تو بـه  . توانستم بخت و اقبالم را امتحان كنماي كاش من هم مي
  .)13- 14 :1388خسروي، (كردم ات را ميآمدي، يك عمر دعاگويت خواهم بود كنيزي

گيـري   يا شكل ،)15 :همـان (» هاي تو معبر است زمين«گويد كه گران به پدر ميجايي 
: گفـت گران هم هـي مـي  «: جملهاز ؛است فرزند در گفتگوهاي پدر كه چند بار تكرار شده

هـاي  مردي بودم كه با گفتگوهايش از سـايه و من تركه. مردي است شبيه توپسرت تركه
چنين مواردي، شـكلي از آرزو   ؛)16 :همان(» تن پدر درآمدم و در تاريكي تن گران نشستم
را در ديگـر آثـار   » كلمـه «گفتگـو جـاي   . و فكر كردن پدر براي صاحب پسر شدن است

بـر همـين    مبتنـي  ،دهاست، اگر هم داستان با درس گفـتن معلـم آغـاز شـ     ابوتراب گرفته
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اگر هم در پايـان داسـتان، ذكـر از دسـت     . گيري فرزند در پيكرِ گفتگوست اهميت شكل
رفتن يك پاي راوي و تدفين آن و سخن از  افتادنش در آغـوش گـران بـه ميـان آمـده      

به اعتبار همين معلمي است؛ اين پـاي از دسـت رفتـه، موجـب شـده در       ،)18- 20 :همان(
گيـري او در گفتگـوي گـران سـخن      كـه پيشـتر از شـكل    مچنـان ه ،آغوش گران بيفتـد 

است كـه    پاي از دست رفته و به خاك افتاده شكل مكتوب و نوشته. )16 :همان( است رفته
ابوتراب خسـروي  . گرفتة او، حاصل گفتگو و خواندن استپاك شده، و پايِ مانده و شكل

در گفتگـو   ،)78- 81: 1387 المير،مـ (اين بار، زمان را به عوض كتابت كه شيوة معهود اوست 
  .بين مضارع و ماضي نيز از همين است است؛ بازي با افعال و لغزيدن نهاده
  

  نيك پيك - 2- 2
موضوع اصلي داستان، مرگ مشكوك پدر و كشف جسدش توسـط يكـي    :خالصة داستان

نا و صورت او معتقدند قاتلي آشـ  خاطر حالت ست كه بهها گاه ها در يكي از بنه از عموزاده
گيرنـد و ايـن    براي كشف قاتل و مجـازت او جلسـه مـي    .استخانگي در آن دست داشته

وي نيـز در   .متهم اصلي پسر مقتـول اسـت  . جلسه مصادف با جشن عروسي در باغ است
هاي  از شمايل :است گرد مقتول بوده هاي هرزه گويد كار يكي از شمايل جلسة دادرسي مي

هـايي كـه هـر كدامشـان بـه عـادت رفتارهـاي         مايلاش؛ شـ  واند سـالگي  تا شصت  بچگي
هاي تن او هسـتند كـه گوشـه و     ها پاره اين شمايل. كنند هاي گذشتة وي كاري مي سال

نيـك و جشـن در بـاغ     پيـك . مثل شمعداني كه قلمه كـرده باشـند   ؛اند كنار باغ جا مانده
شود كه  مي هاي قديمي برگزار بزرگي با بيست هكتار وسعت و ديوارهاي سنگي و درخت

شب و روز، زمسـتان  . كند كارد و وقف اوالدش مي هاي خودش مي صاحبي بزرگ با دست
وقـت   زننـد و هـيچ   م زاد و رودش پرسـه مـي  اي بچه به اس عده باغ،  و تابستان در هر تكه
شـوند و هرزگـي    هـا نيـز دور هـم جمـع مـي      اي از شـمايل  عده. شود خالي از سكنه نمي

شوند بـه   هاشان به باغ سرازير مي نيز خاندان صاحبي و وابسته كنند و روزهاي تعطيل مي
انـد و هـركس بـه     اند و به هم پيوسته انگار فاصلة آنها را برداشته ؛ها نيك سبب تعدد پيك

انتها  نيك بلندي وارد شده و اگر نوشته شود متن روزي بي شود گويي به پيك باغ وارد مي
ستند و به بازي و سرگرمي يا خاكسپاري و تشييع افراد متعددي كه در باغ ه. خواهد بود
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هـاي   يكـي از شـمايل  . هريك شمايلي از افراد خاندان صاحبي هستند، اند پدر راوي آمده
كنـد و مـادر هميشـه دنبـالش اسـت و راوي، ردش را از       نوشي مي پدر راوي با زني پياله
نـوة دختـري    ؛لـه اسـت  راوي در باغ به دنبال دختري به نام ژا. كند چشم مادر پنهان مي

هـا گريـه و    عمـه  ،شـود  جلسة محاكمه و اجراي حكم در باغ برگزار مي. پسر عموي راوي
هـا، همـة تقصـيرها را بـه      عمه. اندازند كنند و درختان باغ هم داد و هوار راه مي زاري مي

سبب اين اتهام آن اسـت   .زند صدا مي تقصيرراوي هم او را  ؛اندازند گردن رفيق راوي مي
در جلسة محاكمـه  . شوند خوابند و بيدار مي حتي به نوبت مي ،ه مثل سايه با راوي استك

كنـد و   گـذارد و راوي را آزاد مـي   ترش وثيقه مي پس از محكوم شدن راوي، عموي بزرگ
نوبـت عروسـي راوي   . گيرد وليت حفاظت از راوي را تا زمان اجراي حكم بر عهده ميؤمس
گيرنـد و او   اما او را با كت و شلوار دامـادي مـي   ،اند ي كردهرسد كه همة باغ را چراغان مي

هـاي هجـوآميزي بـه او و     گـذارد كـه شـباهت    مـي  تقصيرهمة مصائب را به پاي رفيقش 
  .دهند شمايلي از پدر راوي باشد خانوادة صاحبي بزرگ دارد و احتمال مي

ر بـاغ اسـت   نيكـي د  هـا در پيـك  بر بازي بچه طرح داستان مبتني :ساخت داستان ژرف
ترهـا بـا شمايلشـان،     جاي بزرگ  ها به و بچه انداما عمدتاً تماشاچي ،ترها نيز هستند بزرگ

 خسـروي، (است  ترها ياد كرده مثل آنكه از توطئة سكوت بزرگ ؛كنند نقش آنها را بازي مي
 هاي متعددي بيانگر بازي بودن در آغاز داستان، نشانه» بازي«غير از ذكر لفظ  .)21: 1388

هـا و   اعم از تكرار در طرح داسـتان و واژه  -  داستان است؛ مواردي مثل تكرارهاي داستان
هاي سـطحي و ناشـيانة    ظاهرسازي در بازي، گريم - دهد هايي كه تكرار را نشان مي جمله

 و گـذاري كودكانـه  هـا و بـازي اسـت، نـام     هايي كه بيانگر تكرار صحنه بازيگران، همساني
اي پسـامدرني بـه    ورود نويسـندة راوي بـا شـيوه   . بازي بـا راوي هاي  جايي شخصيت جابه

گردانـي بـه    گرداني يا شمايل نيز نوعي حالت بازي )166: 1384 ،نياو رامين نيكوبخت(داستان 
براي نشان دادن بازي است كه نويسنده در قالب راوي به نوشـتن مـاجرا   . است راوي داده
كشـيدن خـودش را بـه عهـدة شـمايل خـود        راوي، نوشتن روايت بـر دار : كند اشاره مي

 :همـان ( و كاربرد افعال دووجهي ماضي و مضارع در كنار هم )45: 1388 خسروي،(گذارد  مي
راوي گـاهي حالـت گـزارش بـه     . نويسـي اسـت   اي همين شمايل گونه  به )55- 56و 50- 53

  :كند دهد و نقش خودش را بازتعريف مي داستان مي
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و ... پريده كه من هستم فرياد بزند تـا رفتـار معقـول داشـته باشـد     گاهي ناچار است بر سر آن ور
 طـور  او كه من هستم همـان  ؛)38 :همـان (آورد  يكي كه من هستم هم دارد داليل خودش را مي آن

  .)39 :همان(... كند آيد او كه من است فكر مي و من يادم مي... ها ايستاده كه پشت درخت

اسـت   الفاظي مثل بازي كردن چند بار تكرار شده با ذكر بازياصرار راوي بر همچنين 
بـه   ،يعني محاكمة قاتل پدر كـه خـودش اسـت    ،و در روايت اصلي داستان يا بازي اصلي

شان جلسة محاكمه  هاي معموالً در شب نشيني«: كند اشاره مي آن اي به بازي بودن گونه
م هـم كـه   مـته . ننـد ك شان نقشي ايفا مـي  هر كدام. شان شده بازي و سرگرمي. گيرند مي

   .)48 :همان( »آورند كَشند و مي جا باشم ميمعلوم است من هستم كه هر
وقتي بـا عناصـر    ،عادي داستان كه به صورت جريان سيال ذهن نوشته شدهموارد غير

 كـه راوي بعـد از مـرگش    روايتمثلِ  ؛كند ديگر تطبيق شود داللت بر بازي بودن آنها مي
دانم كه چقدر  من مي. ام حتي حاال كه مرده. ترسم وران اجرا ميمن چقدر از مأم«: گويد مي

به اعتبار . )53 :همان(» نويسد داند كه مي او خيلي خوب مي. نويسم ترسد كه مي او از آنها مي
اصـالً مسـألة    ).26 :همـان (ها را هم زنده و تكراري ببيند  تواند مرده بازي است كه مي روايت
امـا مـراد گوينـده،     ،ي ظاهري است، هرچند قيافه هم مؤثر اسـت ها ها غير از قيافه شمايل
ها و نقـاب افـراد هـم     ها حتي با صورتك هاي افراد در بازي است كه ممكن است بچه نقش

هـا   اصل داستان مربوط به مرگ پدر است و نوعي كم شدن افراد، اما در بـازي . ظاهر شوند
  : نويسد از اين است كه مي ؛رار دهندتوانند شمايل افراد را ق ها نيز مي جاي مرده به

نيك بدل شود به يك چنـين روزي طـوالني كـه هـر جـايش كـه        اند تا همة آن پيك كاري كرده
هاسـت   گذرنـد كـه سـال    ها و رفقا شانه بـه شـانه از كنـارت مـي     زني، فوجي از خويش پرسه مي

هايشـان   ، شـمايل حتي اگر مرده باشند و الحمدشان هـم خوانـده شـده باشـد    ... پيدايشان نيست
الواقع با آنهاست كه آدمي مثل پدر، حتي حاال كـه مـرده در    في. كنند هست كه دارند لودگي مي

  ). همان(چنين جايي تنها نيست 

كند و نشان  هاي آنها اشاره مي خواند و به نقش ها را همبازي خود مي بچههمچنين راوي 
  :هاي زندگي پدر است ها و دوره ها براي نشان دادن ويژگي دهد همة داستان شمايل مي

هاي شرور من، پدر شرور من، پدر عياش من، پدر مـؤمن مـن،    بازيهم. رسم ها مي به جرگة بچه
شان روي هم اگر سرشماري شوند يـك   پدر زخمي من، پدر روسياه من، پدر العفوخوان من، همه

  .)41 :همان(شوند  فوج مي
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روايـت   ، نيزشنوم شنود و مي گويم، مي ويد و ميگ مثلِ مي ،پهلو ساختن افعال با همراوي 
  : كند بازي را القا مي

البتـه  . گـويم  زنم و هيچ نمي نيشخند مي. گويد زند و هيچ نمي يكي كه من هستم نيشخند مي آن
شنوم كه رفتار آن يكي را، يعني مرا ديده و به حسـابم   شنود يا مي عموها را مي صداي يكي از زن

هـا   طور كه پشـت درخـت   شنود، او كه من هستم همان صدايش را مي. كشد نويسد و هوار مي مي
اش  كند، آنها هر بار اين قبيل كارها را در كارنامـه  ام، فكر مي طور كه اينجا ايستاده ايستاده، همين

  ).39 :همان(نويسند  مي

ماجراي قتل پدر، جلسة دادرسي و كشف قاتل و مجازات اوست و نـوعي   ،بازي اصلي
طـوالني اسـت؛    ايبازي در نقش پدر، بازي. در اين بازي قاتل همان راوي است. يعزادار
بـه   .بـازي كننـد  خواهنـد  مي - مخصوصاً از وقتي پدر است - واند سال زندگي او را  شصت

هـاي   براي همـين در شـمايل   .خواهند مجسم كنند اين سبب هر دوره از زندگي او را مي
نيز شاهد شمايل ديگري است كه به ايـن صـورت    شوند و هريك از آنان متعدد ظاهر مي

اين طوالني بودن زمان گذر . شوند يك فوج گيرند و مي نقش و نقاش در كنار هم قرار مي
مادر، لكاته، تكرار اعمـال، زن   :هاي متعدد وارد بازي شوند شود شخصيت بازي موجب مي

 .پيري و مـرگ و فرزند، گرفتن، خواستگاري براي فرزند، معرفي گذشته، معرفي باغ، تولد 
امـا   ،هـا، طنـز يـا انتقادهـاي اجتمـاعي هـم هسـت        يا بازي هاظاهر برخي از اين معرفي

ها، به بـازي در   در ادامة بازي در قتل پدر و معرفي .ساخت داستان چيزي ديگر است ژرف
رسـد، در   ي با دختر فاميل مـي ينقش فرزند و هنگام به دنيا آمدن به ادامة زندگي و آشنا

شـود، بـه    با ژاله آشنا مي )29 :همان(بعد از ظهر  چهار شود يعني ساعت نجا كه متولد ميآ
اي كـه   شود يعني بايد در آن باغ به دنبالش برود تا بازي تازه يا نقش تازه مند مي او عالقه

يكي ماجراي قتـل   ،شود بازي كمي دوگانه مي. دار شدن پدر است بازي كند نهايتاً عروس
  ).33 :همان(عالقة راوي به ازدواج با ژاله  است و ديگري

تـدفين و پيـدا كـردن     مثـلِ  ،يكي قتل و وقايع بعد از آن ؛دو بازي در داستان هست
از  ؛يابنـد  گاهي اين دو با هـم تـداخل مـي   . ديگري عروسيو مجرم و اجراي حكم اعدام، 

نـوعي  . )همـان ( رود و از سوي ديگر دعوت بـه عروسـي اسـت    سو طرح قتل پيش مي يك
خودش تمـايلش بـه نقـش دامـادي     . كشمكش بين كسي كه در هر دو، نقش اصلي دارد
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گويي ، تقصير نامش را گذاشته ؛است، رفيقي هم دارد كه شمايلي ديگر از پسر راوي است
خواهند او را بـه نقـش داسـتان قتـل      شمارند يا اينكه مي نقش ديگرش را به سبب او مي

خواهد زير پاي او  براي همين دلش مي. ي به هم بخوردبياورند و راوي مايل نيست عروس
را خالي كند تا او را به نقش داستاني ديگر غير از عروسي ببرنـد و وي در بـازي عروسـي    

آورد كه موجب وصل شدن ايـن   اين كشمكش، داستان سومي پيش مي .)36 :همان(بماند 
. بـه هـم وصـل شـود    نيـك   همين موجب شده روز بلند پيـك . شود دو داستان به هم مي

كند، انكار اين  گيرد كه كسي اين نقش را بازي نمي جا شكل مي جستجوي قاتل از همين
  .بر عدم بازي آن است جرم، مبتني

هـا در مـورد اهميـت بـازي در     هـاي پسـامدرن  انتخاب طرح بازي، با توجه به توصيه
مكانـات جديـد   شكستن فاصلة واقعيت و داستان، و وسيله قرار دادن بازي بـراي كشـف ا  

نيك با ابتكاري ديگر همراه است؛ بـدين  در داستان پيك ،)207- 210: 1383 پاينده،(مراوده 
كند و با اين كـار  نويسي مدرن را در بازي هم رعايت ميهاي داستانصورت كه چارچوب

 كه بايد نقـل حـوادث   براي مثال رعايت اين توصية فورستر .سازدخود بازي را واقعي مي
در  ،)92: 1369 فورسـتر، (با تكيه بر موجبيت و روابط علت و معلول باشـد   داستاندر طرح 

بازي داستان قابل تأمل است؛ بايد ديد چرا قاتل را از نزديكان مقتـول خصوصـاً فرزنـد او    
آغاز داستان كه قاتل كسي اسـت   كنند؟ تعبيرِ كنند و محاكمه و مجازاتش مي معرفي مي

» كشند كـه آثـار جـرم نمانـد     طوري مي«كساني كه  ،اغ استهاي ب كه بلد چم و خم راه
واندي سال عمـر   گواه آن است كه قتل، آن هم قتل مردي كه شصت ،)22: 1388 خسروي،(

همـان كـه فرزنـدان بـه      ؛گذارد نتيجة پيري است و قاتل اثري از خود بر جاي نمي ،كرده
اين فرزندي كه قاتل است كنند به همين سبب است كه  عنوان تجسم زمان با والدين مي

م دوبـارة     . شود در شمايل پدر ظاهر مي محاكمه و دادرسي و مجازات بـا نمـايش و تجسـ
هـاي متعـدد در قالـب نمـايش      اصالً بيان زندگي پدر با شـمايل  ؛زندگي پدر همراه است

  : گويد راوي مي .مقدور است
از بقايـاي  . كند باغ گردش مي يك فوج شمايل دارد كه هر روز و ساعت در تاريكي و روشنايي در

شـان هـم بـه عـادت      اش هـر كـدام   وانـد سـالگي   هاي بچگي هاش بگير تا شصـت  شكل و شمايل
   .)همان(كنند  هاش كاري مي رفتارهاي آن سال
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برانـدازي   - ساخت و انديشة مركزي ذهن نويسنده  طرح داستان و پيوندي كه با ژرف
جملـه در فرهنـگ   هـا، از  ياري از فرهنـگ در بس. است از چند جهت مناسب ،دارد - زمان
اعتقاد بر اين بوده كه آفرينش بر اثر كشته شدن موجودي نيك و دلپـذير توسـط    ،ايراني

يعنـي آشـوبي رخ داده، و    ؛)27- 33: 1383 سـن،  ريستنك(است موجودي شرير صورت گرفته
ايـن   در. اسـت  سامان شده و اين آشوب و سامان، موجـب خلـق و ايجـاد گشـته    دوباره به
ها تبيين آفرينش  هدف اين آيين. شود به صورتي آييني تكرار مياين آفرينش ها  فرهنگ
اند كه تكرار رمزي كيهان، متناوباً، موجب احيـاء زمـان    بر اين فرض مبتني«بلكه  ،نيست

  .)378: 1372 الياده،(» شود مي
رار كـردن زنـدگي و مـرگ تكـ     نيك، مرگ و خلقت دوبـاره بـا بـازي   در داستان پيك

راوي چند بـار از طـوالني بـودن روز    . شود تا با اين تكرار، زمان به حالت تعليق درآيد مي
اگر بايد نوشته شود، مـتن روزي  «و اينكه  )27: 1388خسـروي،  (نيك و گستردگي آن  پيك
يـاد   )26 :همـان (» انتها خواهد بود كه خورشيد در جايي از آسمان هميشه خواهد بـود  بي

 ،است) فرزندان(ها  والني كه تعبير ديگرش شلوغي و حضور همة شمايلروز ط. است كرده
نيـك اسـت و تكـرار     منتهي قيامتي از نوع دنيايي آن كه پيـك  ؛تكرار همان قيامت است

زندگي  ؛بازي كردن زندگي است ،به هم آميختن زندگي واقعي و بازي. آشوبي ازلي است
هاي ديگـر بـه زنـدگي واقعـي وصـل       هاي ممكن بازي است كه با بازي هم يكي از صحنه

كنـيم زهـر آن    وقتـي مـرگ را بـازي مـي     .بازي اصلي داستان، بازي مرگ است. شود مي
خصوصاً مشكل ما آن  .توانيم از آن براي بازي استفاده كنيم شود و همچنان مي گرفته مي

ها،  مايلاما در بازي به كمك ش ،توانيم در زندگي واقعي، ديروز را بازگردانيم است كه نمي
توانيم بازگردانيم و گذشته، حال و آينده را در كنار هم بگنجانيم و مثالً آن  گذشته را مي

آيـد،   ها هستند كه با گذشتن يكي، ديگري مـي  تعبير ديگر آن، فصل. را يك فوج بسازيم
اش بازي متناسب با يـك فصـل انجـام داد؛ مـرگ را      توان در هر گوشه اما در اين باغ مي

آنگاه از اين بازي بـه  . ز باغ و جاي پاييز باغ بازي كنيم و تولد را در تابستان باغفصل پايي
هـا   زمان، فصـل و هم )28 :همان(آن بازي بدويم يا جوي آبي اين دو فصل را به هم برساند 

نقـش   ،كند و بچة همين بچه طور كه بچه، نقش پدر را بازي مي همان ؛در كنار هم باشند
شكل ديگرش، بازي كردن در . ها البته با شمايل ،چه هستند هم پدرهم ب ،همه :را پدرش
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كـه نـوعي كاريكـاتوري     )53و 36 :همـان (كوله و هاي كج آينه است كه نقش ماست با شكل
در يـك بـازي ازدواج و    ؛شكل ديگرش از بازي به بازي رفـتن اسـت  . كردن زندگي است

بيايد و در آن قاتل باشد و محاكمه  آنگاه داماد را بكَشند تا به بازي ديگري ،عروسي است
  . شود و در داستاني ديگر شاهد بازي ديگران در شمايل خود شود

  
  باد ةمرثي - 3- 2

شـود، بيـان خـاطرة راوي     راوي روايـت مـي   - ديد مـن  از زاويهكه داستان  :خالصة داستان
بـه  مربـوط   ،بخشي از اين خاطره مربوط به زندگي پيش از سربازي است .است) منصور(

در دورة  .اسـت زماني كه از زنش اشرف خداحافظي كرده و به پادگان جلديان اعزام شـده 
و پس از پايان دورة آموزش به منطقـة جنگـي    يدآميآموزش چند بار زنش به مالقاتش 

سيم  بان است و حركات دشمن را با بي راوي در قرارگاه سومار ديده. شودميسومار اعزام 
شود و گاهي پرتـو منورهـا    آيد كه منفجر مي اي مي داي خمپارهگاهي ص. كند گزارش مي

 در .خوانـد  كشـد و آواز مـي   ها منصـور سـيگار مـي    در اين وقت .كند جا را روشن مي همه
شـود   كـه تنهـا مـي    همـين  .بينـد  اي مي رو پنجره هبهمين لحظات است كه در تاريكي رو

بـا زنـش سـخن    و او ب پنجره است زنش در قا ،شود آيد و پنجره باز مي قيژقيژ لوالها مي
در ايـن   .داستان بيان گفتگوهاي منصور و اشرف است با فاصله از قـاب پنجـره  . گويد مي

فهمد كـه منصـور    شنود كه صاحب پسري شده و اشرف مي گفتگوها، منصور از اشرف مي
  .كند خواند يا گريه مي آواز مي
نمـا   اطرة واقعي يـا واقـع  بخش اول يك خ :داردبخش  دو داستان :ساخت داستانژرف

در اين بخش، نويسنده روايت سربازي را در پادگان آموزشي آورده و نحوة تعامل او . است
بخـش دوم  . اسـت  با همسرش و چگونگي انتخاب و پيوند زندگي آن دو را نيز نقل كـرده 

خاطره بودنش به صورت كليشـة   و مربوط به منطقة جنگي است و همچنان خاطره است
نويسـنده،  . كنـد نمايي دور ميدر قاب پنجره در منطقة جنگي، آن را از واقع حضور زنش

ي يك سرباز را پر كنـد تـا   ياست تنها اين بار با خاطره در خاطره آوردن داستان، خواسته
براي همين وقتي زنـش بـا او    ؛، زمزمة اين سرباز استگفتم و گفتطرح . زمان او بگذرد

يـا در   ،)64 :همـان (» خواني؟چرا آواز مي«گويد به او مي ،شودرو مي هدر ذهن و خاطره روب
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شـود  اين زمزمه و گريه مـي  .)63 :همان(» كني؟چرا گريه مي«گويد انگيز آن ميشكل غم
حاصـل زمزمـة    ،شـود داستان در بخش دوم يا آنچه از قاب پنجره روايـت مـي  . مرثية باد

در اي كـه  خـاطره بلكه  ،است ذشتهاي نه از آنچه گمنتهي خاطره ؛خاطرة يك سرباز است
سو انجام وظيفـة سـربازي   از يك .گذرد اش ميياد اين سرباز و به صورت موازي با زندگي

  بـه زن و فرزنـد و خانـه     ،كنـد كه موقع مسـاعدي پيـدا مـي    است و از سوي ديگر، همين
 اسـت كـه  ) راوي(قاب پنجره كه چندين بار هم تكرار شـده، ذهنيـت سـرباز    . انديشدمي

گفتگويي هم  .)64- 65 :همان(شود آيد و باز ميهنگام تنها شدنش صداي قيژقيژ لوالها مي
» شـنيدن «بر  همواره مبتني ،شودكه از اين قابِ پنجره ميان منصور و همسرش انجام مي

  گفـتن آنـان روي   تركيب سياهي و روشني كه هنگام بـاز شـدن پنجـره و سـخن      .است
سـاختار روايـت   بنـابراين  . ر ورق خـوردن ذهـن راوي اسـت   نيز يادآو )66 :همـان (دهد مي

ساخت داستان است؛ سرباز با بازسازي زندگي در ذهن خود، در عـين   داستان بيانگر ژرف
  .كندكردن خاطرات خود، زمان را دوري مي كند و با دوره گذر زمان، آن را مهار مي

  
  قاصد  - 4- 2

كيف و كتابش را برداشته تا به دانشـكده   ،دساله به نام ناهي دختري بيست :خالصة داستان
مادرش پس از بيست سال همچنان در جستجوي و است  اما ديگر به خانه برنگشته ،برود

برادرهـا و   .اسـت  گذشـته پـدرش  از مـرگ  هي دو سه ما ،ناهيدگم شدن در زمان . اوست
وي خبـري  امـا از زنـده و مـردة     ،انـد جـا سـر زده   نزديكانشان براي يافتن ناهيد به همـه 

 گويـد راوي مـي . شـود  داستان از زبـان يكـي از برادرهـاي ناهيـد روايـت مـي      . است نشده
كـرديم، حتـي گـاهي خـوابش را      اش صـحبت مـي   هاي اول تقريباً هـر روز دربـاره   سال«

هامان را بگويد و تعبيرهـا هـم   گشتيم تا تعبير خوابديدم و در جستجوي معبري مي مي
اش صـحبت   هـاي بعـد گـاهي دربـاره     در سال. عتماد بودندكه هميشه مبهم و غير قابل ا

كـرديم، و   كرديم و طبيعي بود كه در آن لحظات غمگين مي شديم، ولي گريـه نمـي   مي
هـا بـا او    هايي را كه آن سـال  شديم، حتي ممكن بود شوخي بعدها ديگر غمگين هم نمي

اما مادر بـه دنبـال    .)70: انهم( »قاه بخنديم و بعد آه بكشيم كرديم به ياد بياوريم و قاه مي
برد تا خبـر يـا ردي از ناهيـد     رود يا برادرها را مي گو و معبرهاي متعدد مي بين و فالكف
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 .تواند ناهيد را پيدا كند بيني به نام بلقيس خبر آورده كه مي از كف مادر قاصد براي .بيابد
را هـم بـه بلقـيس    سالگي ناهيد  روند، عكس بيست اعضاي خانواده همگي نزد بلقيس مي

جـا   پردازد تا به همه دهد و او به ترسيم خطوط تن قاصدي در هوا با سرانگشتانش مي مي
فرسـتد ناهيـد را    گويد حتماً قاصدي كه بلقـيس مـي   برود و ناهيد را پيدا كند و مادر مي

  .مجاب خواهد كرد حداقل يك تلفن بزند و خبردارمان كند
گو  هاي مردمي كه به دنبال فال بر انديشه مبتني ،استان قاصدر دد :ساخت داستان ژرف
راز . خواهد تصويري عام از مبارزه با زمان به دسـت بدهـد   بين هستند، نويسنده مي و كف

بعـد يـاد و    ،هـا ابتـدا گريـه و نالـه اسـت      هنگام از دست دادن .همة اين موارد اميد است
شـماريم و   ده را گمشده ميگاهي هم مر .عاقبت عكس و تصويرو  )70 :همـان (خاطره و آه 

ايـن   .گوها هستند فال  هم يكي از اين خبرگزاران .خبري بدهد كه به دنبال كسي هستيم
داستان نقل يك سرگذشت براي نشان دادن تصوري از ديـدگاه محققـان دربـارة توجيـه     

تحقيقي دربارة مبارزه  - يعني يك روايت از تصوري تحقيقي يا توجيهي .رفتار مردم است
با زبان قصه و بـا تكيـه بـر رفتارهـاي مردمـي اسـت كـه نـام          )158: 1378 الياده،(مان با ز

در   و) مثل ناهيد يا نام بلقيس و قاصـد داشـتن وي  (اشخاص با دقت علمي انتخاب شده 
چون مادر همان بلقيس اسـت   است، عين حال سبك نويسندگي خسروي هم تكرار شده

دهد و در آخر  ر اول داستان قاصد به مادر پيام ميد ؛دهد آنها پيام مي يقاصد به هر دو و
  .كند داستان بلقيس قاصد را ترسيم مي

  
  يك داستان عاشقانه - 5- 2

اش زهره را به سفارش  عمهترراوي داستان، عشق عموي خود داوود و دخ :خالصة داستان
 خواست بـا زهـره   داوود مي. نويسد مي ،عمويش كه فقط هنگام تدفين جسدش او را ديده

فرستد كـه زهـره را بـرايش عقـد      نامه مي وكالت ،خواند وقتي خارج درس مي .ازدواج كند
زهـره  . زنـد  كند و مراسـم را بـه هـم مـي     اما روز عقد تلفن مي ،كنند و به خارج بفرستند

 .گيـرد  كند و طالق مي هاي ناموفق متعدد مي شود و به روايت ديگران، ازدواج غمگين مي
كنـد و   ماند و هر بار با زنـي اسـت و عاقبـت سـكته مـي      رج ميداوود هم سي سال در خا

ارتباط داوود بـا خـانواده و   . كنند آورند و دفن مي ميرد تا آنكه جسدش را به شيراز مي مي
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امـا   ،گويد داستان عاشـقانه بنـويس   به راوي نيز از طريق تلفن مي ؛ها با تلفن است فاميل
 اي بنويسـد  خواهد داستان عاشقانه راوي مي. آن را باور نكن، اگر نوشتي براي من بفرست

هنگـام تـدفين عمـو داوود،     ،رو از اين. باشدكه عمو داوود در حاشيه و زهره در مركز آن 
  .نويسد تا زهره را به داستان بياورد تا دوباره عمو داوود را ببيند داستان او را مي

 ،براي مبـارزه بـا زمـان   حضور نويسنده  استفاده از شيوة پسامدرنِ :ساخت داستان ژرف
اما در ايـن داسـتان منحصـراً روشـي بـراي پـرورش        ،در آثار خسروي بسامد زيادي دارد

 ،شايد عشق با وصل قربـاني شـود  . گستردة مضمون اصلي و انديشة بنيادي داستان است
امـا بـا روشـي بهتـر از      ؛دهـد  ماند و با نرسيدن به حيات خود ادامـه مـي   اما در اينجا مي

بـه   ،رسـيد  قبالً وقتـي كسـي بـه مقصـود نمـي     . يعني تركيب عشق با نوشتن ،پيشينيان
بـار   امـا ايـن   ،آورد شـعر عاشـقانه روي مـي   سـرايش  آورد يا به نوشـتن و   ديگري روي مي

نويسـد تـا عاشـق     آورد؛ عشق را مـي  نويسنده با نوشتن عاشقِ گريخته، به عشق روي مي
كـه كمـي غايـب و كمـي      اسـت  اي يسندهنو او. كند تا دچار محنت نشود نشود، بازي مي

   :حاضر است
. دويـد تـا او را ببينـد    ا هم ميتوانست تا آن سر دني وقت هم كه عمو داوود زنده بود، اگر مي همان

نويسد،  بار است داستان عاشقانه مي اي كه اولين نويسمش، نويسنده چه باشد از نظر من كه ميهر
بينـي  غايب، كـه در مسـيرهايي غيـر قابـل پـيش     نمايد كه كمي حاضر است و كمي  عاشقي مي

به همين علت، نويسـنده بايـد داسـتان را متناسـب بـا رد مسـيرهاي عبـور او بنويسـد         . دود مي
  .)90: 1388 خسروي،(

اسـت؛   نويسد كه مرده نويسنده، شرح عشق كسي دربارة عشق را به سفارش كسي مي
متعددي در داستان گواه آن  هاي عبارت. شود با مرگ اوست كه داستان عشقش ثبت مي

انسـاني كـه البتـه پوسـيدني اسـت و       ؛است كه نوشتن راهي براي مانـدن انسـان اسـت   
 :همـان (توان با جسد مكتوب، او را حفظ كرد  اما در عين حال مي ،رود جسدش از بين مي

اي براي ماندگار كردن آن عشـق   حتي به هم زدن عقد از سوي عمو داوود، شيوه .)98- 99
كه هنگام مرگ عمو داوود، زهـره پـيش از همـه آمـده و بـرايش اشـك       چنان است؛ بوده
واقع به دليل همين چيزها بود كه بايد در مركـز  در«: نويسد راوي مي .)98 :همان(ريزد  مي

اي باشد كه عمـو داوود گفتـه بـود     تا زن عاشق داستان عاشقانه. نوشتمش اين روايت مي
  ).همان(» بنويسم
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  كابوسرؤيا يا  - 6- 2
 .شودحكم اعدام آغاز مي اجرايِ داستان با وصف كار و موقعيت يك مأمورِ :خالصة داستان

آيـد تـا او را بـراي    ماشيني بـه دنبـالش مـي    ،ندا خواب مأمور شب وقتي زن و فرزند نيمه
بـاقي   و هـا كـار دارد  ماهي سه چهار بار شـب  ،كار وي كم است. اجراي حكم كسي ببرند
همكارانش او را چند ساعت قبـل از اجـراي حكـم بـه      .شودانه ميوقتش صرف باغچة خ

در  .بـرود  376 گيرد تا به اتاقاش اجازة ورود ميبا گفتن شمارة پرسنلي .برندقرارگاه مي
ها نيز خبري دربارة موضـوع  موضوع فيلم(كند ميرا تماشا مستند تلوزيون  هايآنجا فيلم

زنگ تلفن براي اجـراي حكـم بـه كارگـاه اعـدام       تا وقتي با )اجراي حكم در كارگاه است
  . فراخوانده شود

گيـرد، از  رود و دوش مـي راوي پس از پخش خبر و تصوير اجراي حكم به حمام مـي 
در اين داستان در شهري بندري به . شودآيد داستاني ديگر شروع ميحمام كه بيرون مي

ر كسـي اسـت كـه بـا رمـز      منتظ ،هيأت مسافري كه براي ديدن خويشانش به بندر آمده
بعد خودش از دري ديگر  ،كنداش مييياي راهنماكند و به خانهخاص او را شناسايي مي

مشـغول خوانـدن    .شـنود صداي آب حمام را مـي  ،شودوقتي به اين خانه وارد مي. آيدمي
   .آيـد شـود و مهمـانش از حمـام بيـرون مـي     روزنامه است كه صداي آب حمام قطع مـي 

ي ايـن دو اسـت   ياز اينجا به بعد طرحي ديگر كه ادامة آشـنا . مانش زني استبيند مهمي
شود كه اعضـاي گـروه خاصـي هسـتند كـه      با گفتگوي آن دو مشخص مي. شودآغاز مي

مأموريت دارند با ظاهر زن و شوهر زندگي كنند و اطالعاتي را از آنجا بـه سـازمان خـود    
  حتـي   .ورت واقعـي سـاخته شـده بـود    همة اسناد اين زنـدگي نيـز بـه صـ    . انتقال دهند

كـوبي  هاي عروسي آنها نيز با پدر و مـادر ناشـناس و دوسـتاني كـه رقـص و پـاي      عكس
پـا   تاجري خرده) ييسعيد ياسا(در اين نقش، راوي . وجود داشت در آلبوم زن ،كردند مي

هـاي  زهره براي پر كـردن ديوار . دار كه در خانه منتظرش بودبود و زهره بانشي زني خانه
كـرد و بـه   زهره هر روز نقاشي مي. خرد تا چند تابلو بكشدخالي خانه، وسايل نقاشي مي

. زمان تمام كرد و به ديوار نصب كـرد پرداخت تا اينكه دو تابلو را همكارهاي ديگر هم مي
اي كـه طـرح صـورت    اي با سقف دوشيب و پنجـره خانه: طرح اصلي هر دو تابلو يكي بود

ـ هـا رو ند، شـب اسعيد و زهره به تابلوها عادت كرده... . را داشت زني شبيه به زهره روي  هب
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 ،انـد شان شركت كردههاي ناشناسي كه در جشن عروسينشينند و از مردها و زنهم مي
ناگهان مهاجمي مسلح همراه هفت هشت نفر ديگر به خانة آنان هجوم  .كنندصحبت مي

كنـد و ايـن كـار را نـوعي راه      ست شليك مـي آورند كه راوي به زني كه برايش زهره امي
  .توانسته با اين كار از آن مهلكه بگريزد داند كه مينجات زهره مي

اي كـه نويسـنده در ايـن داسـتان بـراي برانـدازي زمـان         شـيوه  :ساخت داسـتان ژرف
امـا   ،كند هاي وي متفاوت است؛ در اينجا نيز حادثه را تكرار مي افگنده با ديگر داستان پي
از هراسـي   ،شـود وقتي از خواب بيدار ميراوي . ار حادثه در قالب رؤيا يا كابوس استتكر

اما دوباره خواب بعدي تكرار  ،گيرد رود و دوش مي كه در كابوس خود داشته به حمام مي
ها نيز بخشي از خواب است و نوعي تغييـر   رفتن اي كه گويي همان حمام گونه به ؛شود مي

جـا   يده و منظر خوابش كمي جابهتاز پهلويي به پهلوي ديگر غل گويي( در نحوة خوابيدن
طـرح   .است» پري«نام زنش در اين خواب راوي در آغاز زن و فرزند دارد كه . )استشده

 ،نـد اوقتي همه خوابو بر اين است كه مأمور اجراي حكم اعدام است  اصلي خوابش مبني
موقعي كـه تلفـن   «گويد  راوي مي كهاين. ممكن است او را براي اجراي حكم احضار كنند

انـد و حتمـاً روي    گويند، ديگر دخترهايم به اتاق خوابشان رفتـه  خير مي به زنند و شب مي
در  ،رود يا اينكه به اتاق خواب مـي  )103 :همان(» اند شان آرام گرفته هاي موازي خواب تخت

بد كه بيدار است به يا ميوقتي در ، وو حالت خواب و بيدار استشده حالي كه زنش دراز 
بيـانگر آن اسـت كـه زمـان شـروع      همگي  ،)104 :همـان (» تا صبح خداحافظ«گويد  او مي

زنـد و او را بـه كـار و انجـام وظيفـه       گر هر بار تلفن زنگ مـي ا. كارش هنگام خواب است
صدايي يا  ،بيند يعني كابوسي مي .دهندة تكرار خواب است همچنان نشان ،كند دعوت مي
خوابي را كـه   ،شود رود و هربار كه بيدار مي دوباره به خواب مي ،كندبيدار مي ترسي او را

اما هنگامي كـه در خـواب آن    ،است حاال كه بيدار است در حكم رؤيا .كند ديده بيان مي
خواهد رؤيا يـا   در اين داستان نويسنده مي. در حكم كابوس است ،ها برايش رخ داده اتفاق

  . منتهي تابلويي در قالب كلمات ،در قالب يك تابلو نگه دارد ،كابوس را كه فرّار است
اين دو تابلو، يكي همان كابوس  ؛)127 :همان( استگويد زهره دو تابلو كشيدهراوي مي

هـايي از آن در   است كه اول داستان نقل شده و ديگري زندگي زهره و سـعيد يـا صـحنه   
البته هر دو تـابلو داراي   .)123 :نهما(نويسد مثل صحن نمايش است  اي است كه مي خانه
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وقتـي در  « :گويد مي ،كند راوي از زبان زهره كه نقاشي مي ؛)127 :همان(يك طرح هستند 
. كند تا فكرش به جـايي برسـد   شود، روي آن يكي كار مي يكي از آن كارها بالتكليف مي

 »كنـد  مـي كند، به آن ديگري هم فكر  هاش اين بود كه وقتي دارد كاري مي معناي حرف
 ،رؤيـا . سازد كه يك تـابلو، رؤيـا اسـت و ديگـري كـابوس      ها روشن مي اين عبارت ).همان(

هاي داستان را به هـم   رفت عبارت كليدي كه پي. صحن واقعي زندگي ،و كابوس ستآرزو
هـاي راوي   بـاقي، شـرح كـابوس   . به حمام رفتن يا از حمام بيرون آمدن است ،پيوندد مي

رود و هر بار اين كابوس را ثبـت   از شدت هيبت آن به حمام مياست كه پس از كابوس، 
ايـن  . شود رود و كابوس قبلي به شكلي ديگر برايش تكرار مي دوباره به خواب مي ،كند مي

منتهـي دو   ؛دهـد  به او فرصت زندگي مـي  ،شكل رؤيا و كابوس و تردد بين رؤيا و كابوس
گـويي   ،بيند را در خواب به صورتي ديگر مياما راوي آنها  ،تابلو در خانه مثل رؤيا هستند

  . گيرند تابلوها در خواب جان مي
غير از طرح پياپي رؤيا و كابوس، ثبت آنها در  ،ترين هنر نويسنده در اين داستان مهم

اي رؤيا و كابوس را در تابلو و آلبوم ثبـت كـرده كـه رؤياهـا،      تابلو و آلبوم است و به گونه
. آن آلبوم يـا تـابلو شـكل گرفتـه اسـت      ،ا اينكه براساس رؤياهاي هستندها  شرح آن آلبوم

زيـون و  يتصـوير تلو  ، يعنـي است يك زندگي واقعي نويسنده در پايان داستان تالش كرده
رؤيا و كابوس را از تابلو و آلبوم به يك كابوس ديگر بكشـاند و بيـداري را خـواب كنـد و     

  ).134 :همان(خواب را بيدار 
ها جالب توجه است؛ زني كه در طرح اول  ر انتخاب نام شخصيتهاي نويسنده د دقت

اما زن ناشناسي كه در كابوس يا رؤيـاي بعـدي وي    ،نامش پري است ،همسر راوي است
شود، نـامش   ها با راوي هست و زن خوانده مي شود و عكس عروسي او در آلبوم ظاهر مي

 )105- 106: 1381 آبادي،سـور (زهره است كه با داستان مسخ زهـره و بـه آسـمان رفتـنش     
  .تطابق دارد

  
  آموزگار - 7- 2

ي محتضـر بـه رمشـگ    يراوي داستان آموزگاري است كه به كمك راهنما :خالصة داستان
 ،آنان بيـاموزد  هاي ذات و معنا و صوت و حاالت انساني را به  گذاري اشيا و اسمرفته تا نام

پـدرش  . كه راهنما او را برده بـود سال به سر قراري بازگشته پس از يك واما موفق نبوده 
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و راوي در بـود  جا دفن شده ها پيش به همين قصد در قالب سالك رفته و همان نيز سال
اين آموزگار در رمشگ دسـتياري دارد كـه هـر    . استاصل براي ديدن او به رمشگ آمده

 كنـار راوي  ،شـود  زند و وقتي خسته مـي  دهد و قدم مي آيد و پاس مي شب به اتاقش مي
اين دستيار، زن جواني است كه متـولي مقبـرة پـدر راوي در رمشـگ اسـت و      . خوابد مي

هاي مربوط به پدر راوي را تكرار  كلمات روايت جزءها است؛ جزء تر از همة رمشگي سليس
چيـد و اجـزاي آن واقعـه را     مـي رزد و ب لحظة آن روايت را نـك مـي  انگار لحظه« :دنك مي

  .)148: 1388خسروي، ( »كرد مجموع مي
شنود كه پدرش در ميـان   هاي پدرش را از زبان دستيار مي راوي يك روايت از كرامت

در اين روايت يكي از اهالي رمشگ، خواسته پسرش را بـا كـارد    .آيد تكرارهاي كلمات مي
. شـود گيرد كه سالك مانع مي صداي غازغاز پسرك اوج مي ،قرباني كند و گلويش را ببرد

گـردد كـه    سينه مـي بهدر ميان اهالي رمشگ در مورد هويتشان سينه روايتي افواهي هم
  .هستند ،پرندة مالزم سليمان نبي ،گويد آنها از اعقاب هدهد مي

 ،داستان آموزگار همچنان انديشـة برانـدازي زمـان را در بـر دارد     :ساخت داستانژرف
ت؛ بـا گـردش   اسـ  زندگي انسان بر اثر گردش زمان شكل گرفتـه . منتهي در قالب آموزش

در  ،معني يا به تعبير آموزگاران، اسم معني .است زمان عينيت انسان يا ذات او نمود يافته
ولـي معنـا بـه     ،در عين حال اسم ذات فناپـذير اسـت   ؛دِل اسمِ ذات و وابسته بدان است
سخن اصلي داستان آن است كه اسم معني با آنكه بدون  .اعتبار آغازين بودن پايدار است

دشـواري كـار آموزگـار در ايـن اسـت كـه       . سم ذات قابل تصور نيست، پايدار استتصور ا
جنبة پسامدرني داستان با  .خواهد بر ناپايدار تكيه كند و آن را مبناي ماندگاري بسازد مي

شود تا بازگشت  داستان از آخر شروع مي. گيرد قوت مي )162- 163: 1389 ،الج(اين تناقض 
گويي لفظ آموزگـار، مـا را بـه     .ازگشت به زمان آغازين قرار دهداي براي ب مسافر را وسيله

تـا   )نيـز نـاموزد ز هـيچ آموزگـار    / كه نامخت از گذشت روزگارهر(كشاند  مي خانة روزگار
شود كه در نهايـت   آنگاه متن، خاطرة اين آموزگار يا آموزگاران مي ؛آموزش را قطعي كند

  . همان روزگار است
ري برود كه يك سال پيش، راهنما او را به آنجـا آورده و حـاال   آموزگار بايد به سر قرا

تـرين كـار    مهم. خواند در وصف اين راهنما او را محتضر خوانده يا مي ؛خواهد با او برود مي
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يعنـي خواسـته تلفـظ     اسـت؛ هاي معنا با تلفظ و صوت خـاص   اين آموزگار، آموزش اسم
ايـن راهنمـاي محتضـر شـايد     . ي درآيداز زوزه به شكل انسان و اهالي رمشگ اصالح شود

هاي ديگـري   البته آموزگار شكل .پنجاه سال است كه راهنماي آموزگاران به رمشگ است
ترين نكتة كليـدي   مهم .به شكل سالك كه پدر همين آموزگار است مثالً ؛است هم داشته

ه با راهنماي محتضر و البته يك شـاگرد مناسـب كـ   است داستان، ارتباط همين آموزش 
» قلـم «دهـد كـه دسـتيار،     برخي تعابير و جمالت داستان نشان مـي . همان دستيار است

كند و لهجة موروثي صداي اجدادش را از ياد  صدا گريه مي اينكه دستيار بي: آموزگار است
يـا شـباهت صـداي     ،)139: 1388 خسروي،(هاي ذات و معني را از بر است  برده و همة اسم
و شباهت شيوة روايت وي به دانه برچيدن پرنـدگان كـه بـا     )147: همان(دستيار به پرنده 

يـا ايـن بخـش از داسـتان كـه       ،)148 :همان(كند  نوك خود اجزاي آن واقعه را مجموع مي
  : دهد بودنِ دستيار را نشان مي» قلم«تري از  جنبة روشن

هـاي   ثـل تريشـه  ها و قيدهاي جاري در مرداب و آن واقعه را م دستيارم هر بار پدر و آب و صفت
آورد تا وقتي كه آن واقعه به آخر رسيد و من روايت كرامت پدر را شنيدم كـه   النة يك پرنده مي

  .)149 :همان(آيد  پدر در ميان تكرارهاي كلمات مي

هـاي   نوشتن اسم. نوشتن آنها و هاي معنا آموزش اسم :آخر داستان شرح دو چيز است    
مثل اينكـه شـكل   (است ي زندگي بشر نيز مقدور بودهذات بدون آموزش و معلم، در ابتدا

اما نوشتن اسم معنا نيازمند تعلـيم اساسـي و پيـدايش خـط و      ،)گندم يا اسب را بكشند
بـراي ايـن كـار نيازمنـد     و خواهـد انجـام بدهـد     زبان است؛ همان كاري كه آموزگار مـي 

يافتن جـاي  : است هانديشة اصلي داستان به شكلي ديگر نيز بيان شد. دستياري قلم است
هـاي ذات   نقشه نيز مثـل اسـم   .سكونت اهالي محتاج به آموزش كه در نقشه مقدور است

دوباره در حوزة معنـا   - مثل اسم روستا  - هاي خاص در نقشه  است و تصويرشدني، اما نام
بـدين   .اينهـا همچنـان نيازمنـد راهنمـا هسـتند      .چون وابسته به وجود نقشه است ،است

هر دو با عبور ميان ذات و معنا مسـافري   و شوند اهنما و آموزگار يكي ميسبب است كه ر
  . شوند هستند كه گم مي

وي . اي به دنبال يافتن رد پاي پدر خـود اسـت   راوي براي آموزش اسم معني به گونه
از سـنگ قبـر او   (است  سه سال پيش مرده اوفهمد كه  شود و مي ساكن مي پدردر مقبرة 

دهد پدرش كه اسم ذات است به اسم معني بدل شده و  تعابير نشان ميبا اين  .)فهمد مي
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دهـد   با اين وصف نشان مـي . درك اين معني با همان سنگ قبر و نوشتة آن مقدور است
 )136 :همـان ( شود گويد براي لمس شدن آن در آن گم مي كه براي درك اسم معنا كه مي

اين پـدر و پسـر يكـي    . نامد مي) شدن براي لمس كردن همان گم(و پدرش را نيز سالك 
يـابيم و   مـي م معني درفقط با جدا شدن پدر و مادر، حضور فرزند را در شكل اس ،هستند

 ،اسم ذات. گيرد هاست، اسم ذات شكل مي هنگام با هم بودنشان كه شكل ديگري از زوزه
ت بـراي دريافـ  و يعني اسم معني در درون اسم ذات است  ؛فرزند ،پدر است و اسم معني

 .بايد پدر بميرد تا او را در سنگ قبر نقر كنند و ما معني مـرگ را بفهمـيم   ،معني از ذات
شكل ديگري از ضرورت مرگ در كلمات براي آموزش اسـم   ،اگر هم راهنما محتضر است

آموزگار يا راهنما براي راوي، در حكم اسم ذات است؛ اسم ذاتي كه رسالتش . معني است
اصالً اسـم   .كنيم كه ذات نباشد ما اسم معني را زماني درك ميا ،دريافت اسم معني است

شـويم   است و ما ميان اسم ذات و معني گم مـي  معني اسمي است كه به اسم ذات وابسته
ها تا وقتي رمشگي هستند چقدر دشـوار اسـت كـه     رمشگي .)همان(تا آن را لمس كنيم 

شود كه آن را ترك كنند يـا   مي هاي معني را درك كنند وقتي اين كار مقدور بتوانند اسم
رمشگ را بايد در كفـة شـيري دغ مالحظـه    . »مرگش«نظام رمشگ به هم بريزد و بشود 

كند كه دغ، مقدمة مرگ است؛ اينكه كسي حاضر نبود حتي  همين تعبير گواهي مي .كرد
بـه  ) 151و142 :همان(و وجود كركس در آسمان رمشگ  )141 :همان(اسم رمشگ را بشنود 

  . كساني آن با مرگ استسبب ي
يـا داسـتان   ) 150- 151 :همـان (ها نيز از تبديل پرنده به انسـان   داستان خلقت رمشگي

همچنـان بيـانگر تبـديل     ،)152- 153 :همـان (خواسته فرزندش را قرباني كند  پدري كه مي
گريزد و  اسم ذات به معني، مثل راوي يا آموزگار است و البته ناموفق است كه پسرك مي

فقـط يـك نفـر از آنـان جـدا       .كننـد  كشند و زندگي مـي  ي رمشگ همچنان زوزه مياهال
گـردد كـه تعليقـي اسـت      بعد دوباره به خان اول باز مي ،گيرند شود كه برايش عزا مي مي

  .ميان ذات و معني و كركس و زندگي
  

  داستان ويران - 8- 2
  هـاي   ل بچـه شـود كـه حامـ    داستان بـا خطـاب راوي بـه توبـا آغـاز مـي       :خالصة داستان

چيـز را ويـران    بايد همـه « :گويد راوي خطاب به توبا مي .است) كلمات(=خاكستري چشم
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كرد بايد شكل پيكرت را ويران كرد فارغ از داستاني كه بـود، تـو در شـكلي كـه نوشـته      
قبلـي يـاد كـرده كـه      دةشـ از داستان ويراندر اينجا . )158: همـان ( »شدي بودمت پير مي

 گذشت و توبا در قـاب پنجـره ايسـتاده    ر بر اسب از تنگ بوالحيات ميسروان شيباني سوا
نوكرهـاي كوشـك، جنـازة    . بـود  اش نوشـته شـده   دو كلمه از جنس آتش بر سينه بود و

كنـد در   كنند و توبا لباس سـياه بـه تـن مـي     آورند و شستشو ميسروان را به عمارت مي
آورد و سـوگ   نوشته نزد توبا مـي  ها در نويسنده، سعيد سپهر را همراه عمه. سوگ سروان
ايـن بـار مـرگ سـعيد سـپهر را      . نشاند كند و سعيد سپهر را در كنار توبا مي را ويران مي

داند عاشق ديگري دارد كه در بيرون  توبا مي. شود نويسد كه با دستان توبا مسموم مي مي
مـردي واقعـي    گويـد او  شود و مـي  داستان ايستاده و از يكي از معبرهاي داستان وارد مي

جـاي سـعيد سـپهر، آذر     نويسـد؛ بـه   راوي، داستان را از نو مي. است كه او را دوست دارد
از كوشك بيا پـايين و بگـو   «گويد  آيد و مي نويسد، آذر سپهر به سراغ توبا مي سپهر را مي

، شدهزن تازه نوشته ،آذر سپهر .روند كُر مي ةبه سمت رودخان. )162همان ( »كه كجا برويم
رود و بـا   ، نشـانه مـي  انـد هفنگي دارد كه به سمت فوجي تيهو كه بر آسمان نوشته شـد ت

و شـود   در ساحل كُر، آذر سپهر كلمة عرياني مـي . افتند ها پايين مينوشتن شليك، گلوله
شـود از سـپيدي كلمـاتي كـه او را      چشـمان توبـا پـر مـي     ،آيـد  وقتي از آب بيـرون مـي  

اين بار با . گردد ميتوبا به خانه باز .يد به سفر برودگويد با آذر سپهر به توبا مي. نويسند مي
جسـم  ) شـده توبـا سـپهر در آن داسـتان ويـران    (هاي ويـران شـدة آن زن عاصـي     حرف
اتوبوسي كه او را به  .شود تا در بين همسفرانش شكل آشنايي نباشد اش نوشته مي مردانه

كـه بارهـا در ايـن سـفر زاده     راننده هم مـرد جـواني اسـت     ؛مستهلك است ،برد سفر مي
جاي توبـا نوشـته    مخاطب راوي نيز ديگر توبا نيست، مسافر غريبي است كه به. است شده
شيباني و توبا سپهر، با داستان سـعيد سـپهر و آذر سـپهر در     بار داستان سروان اين. شده

كه به آميزد يا اين به هم مي ،آن هم در يك جملة بلند كه شكلي از جاده است ،قالب سفر
 از هـا را نويسـنده   جـايي  آميختگـي، تـوازي و جابـه   اين درهـم . شوند موازات هم بيان مي

  . نه از غفلت خود ،شمارد سماجت شيطاني كلمات مي
: 1389مـتس،  ( داستانداستان ويران، فراداستان يا داستاني دربارة  :ساخت داستان ژرف

پنجره در اين داستان، منظـر   قاب. دست شدن نوشته و كردار استبهو نوعي دست )216
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گـاهي   .دهد راوي شاهد گـذر و گـذرگاه اسـت    ديد راوي است و همين نشان مييا زاويه
گاهي الزم است چيـزي را  و خواهد چيزي را به عقب برگرداند يا به درون قاب بياورد  مي

ي هـا  آن را كه دوسـت دارد بـه شـكل    .خراب كند تا بتواند از اين پنجره آن را عبور دهد
اش  كنـد و بازنويسـي   نويسدش، ويرانش مـي  هاي مختلف مي به شكل ؛آوردمختلف درمي

فضايي كه در داستان بـا كمـك كلمـات در طنـز و     . پيش او بماند: كند به يك منظور مي
بخشـي از ويرانـي و آبادسـازي     ،سـرگردان اسـت   )40: 1369 تامپسـون، (تراژدي گروتسكي 

ويـران كـردن    ،گيـرد و تـا آبـادي نباشـد     مـي است؛ آبادي بـدون ويـران كـردن شـكل ن    
اين فضا از آن است كه نشان دهد نوشتن تنها راهي است كه نويسنده بـراي   .معناست بي

دلمـان  و همة ما يا غالـب مـا دغدغـة مكـان داريـم      . است تفوق بر زمان بدان روي آورده
امـا   ،اسـت سند و مركز اسناد هم براي همـين   ،خواهد مكاني كه از ماست حفظ شود مي

 :كنـد  مكان و مقصد را هم به زمان بدل مـي و نويسنده اين دغدغه را در مورد زمان دارد 
شـود، گـاهي بـه شـكل وقـت معينـي نوشـته         مقصد هميشه به شكل مكان نوشته نمي«

  . )164: 1388 خسروي،(» شود مي
مثـل اينكـه    ؛حضور نويسنده در داستان، گاهي به شكل روكردن مفهوم داستان اسـت 

هم زدن داستان يا آنگاه اين ويران كردن را با به ،دهد بايد همه چيز را ويران كردرمان ميف
آذر سوار بر « :گويدوقتي راوي دربارة آذر سپهر مي. گيرد هاي داستاني پي مي آوردن بديل

اسـب بـر پسـت و    . گذرد شود كه از جملة خيابان وسط كوشك مي اسبي سفيد نوشته مي
دهد نوشتن راهي براي وصـف افعـال   نشان مي ،)168 :همـان ( »...رودمه ميبلند كلمات يورت

 .شود زندگي، زندگي در قالب جمله بر اين اساس، نوشتن مي .زندگي ماست ،است و افعال
جمله همچون جاده است و اجزاي جمله، كلمات هستند و ما كلمات اين جمله و مسافران 

شود سوار، گـاهي مـادر يـا    رويم كه نويسنده مياين جاده، در اين جاده گاهي با اسب مي
توبـا را بـا   نويسنده اگر . خاكستري هاي چشمشود بچه آوردمان كه مياي به دنيا مي زاينده

شـود   يعنـي آذر مـي   ؛هاي خاكستري است به اعتبار همين چشم ،كندآذر سپهر عوض مي
  . ستبودن او نيز همان بچه )همان( كلمة بدوي خواندن آذر. بچة توبا

نويسنده  .گذر زمان و نتيجة آن يعني پيري است ،تواند از آن بگريزد آنچه انسان نمي
هـاي داسـتاني    بدين صورت كه شخصـيت  ؛دهد اين درد را حتي در داستان نيز نشان مي
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به اين سـبب اسـت كـه راوي     .شوند جايي و ويراني نو مي اما با جابه ،شوند پير و كهنه مي
   :كند تأكيد مي

بايد شكل پيكرت را ويران كـرد، فـارغ از   . چيز را ويران كرد بايد همه. چيز را ويران كرد همه بايد
شدي، بايد در شكلي ديگر و در داسـتاني   داستاني كه بود، تو در شكلي كه نوشته بودمت پير مي

  .)158 :همان(نوشتمت  ديگر مي

بسـنجيم بـا آخـر    كـردن را   اين ويران. كردن روش استنوعي نو هدف ديگر نويسنده
كردن در نوشتن به اميد خواندن است كه خود نـوعي هدفمنـد كـردن     داستان كه ويران

برخي براي  :بازنويسي زندگي در داستان، در ديدگاه هر كس متفاوت است .داستان است
اما خسروي با تكيه بر  ،...برخي براي سرگرمي يا تعهد و برخينويسند،  بخشي مي بصيرت

گونـه   كند، با حضور خود در داستان، زندگي را آن داستان را زندگي مي كلمات و جمالت،
همچنـان  ) مرگ( يعني مشكل اصلي ؛نويسد گونه كه زندگي است مي پسندد يا آن كه مي

جـا   سـان زنـدگي، در يـك    بـدين  .كنـد  اي براي ماندن مـي  اما مرگ را وسيله ،وجود دارد
خوانـد   گر هم كلمات را سمج و شـرور مـي  ا .پيوسته تداوم دارد و آن داستانِ كاتب است

وقتي هم خوب به اين . به سبب همين سماجت آنان در احياي زندگي است ،)171 :همان(
سـازند و كلمـات    مجموعة حروف بسيطي است كه كلمات را مي ،زندگي داستاني بنگريم

گر هـم  ا .كند فقط شكل آنها تغيير مي ،جمالت نيز متعدد نيستند. سازند هم جمله را مي
در پايان داستان از هدف جمالت براي در كنار نويسنده نشستن توبا سـخن گفتـه تـا بـا     

اهميـت خوانـدن را    ،)همـان (صدايي نه از جنس كلمات بلكه از جنس هوا سـخن بگويـد   
تـوان   تواند داستان را ادامه دهد؛ با خواندن، مي كند كه حتي بيشتر از نوشته مي تكرار مي

   .دائم آن را نو كرد
هايش  در ساختن و كند كردن را دائم به اميد ساختن تداعي مي نويسنده مسألة ويران

خواهد سـاختن را هـم بـه     سازي، مي نيز با حضور خود و تأييد داستان و دقت در داستان
 ؛)يعني ويـران كـردن بـراي آبـاد كـردن     (هم بزند و ويران كند تا ساختن هم پايان نيابد 

كنـد تـا دوبـاره جـايي و      شود پايان، اما آباد را ويـران مـي   ميشود و  منتهي به مقصد مي
همة آبـاد و ويرانـي قبلـي را تمهيـد داسـتاني      نويسنده اگر  .كردن بماند اميدي براي آباد

اند تا تو به مهلكـة آن   ها تمهيداتي داستاني همة اين جمله«: بر اين بنياد است ،خواند مي
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كـردن سـوگ و عـزا، عروسـي و      از عزا، با ويراناگر هم بعد . )168 :همـان (» جمالت برسي
نويسـنده ايـن    .شـكلي از ضـرورت زنـدگي اسـت     ،)159 :همان(شود  خواستگاري پيدا مي

آميختگي عزا و عروسي را در داستان با ويران كـردن و از نـو نوشـتن بنـا     همضرورت و به
ا از عـوارض  كنـد يـ   انگيز آن مثل مرگ جلوه مي گاهي ويران كردن در شكل غم. كند مي

: نويسـد  ان شدن توبـا در جملـه مـي   كه دربارة ويرچنان ؛آن مثل در خاك خفتن يادشده
يا اينكه پس از نقل مرگ  ،)همان(» شود هميشه، هر بار دهانت پر از طعم شور خاك مي«

كردن موهاي توبا ياد كرده كه روبان سياه بدان بسته شده و براي  از شانه ،شيباني  سروان
  : استآمدهخواستگار 

چيزهاي ديگري هم هست كه بايد ويران شوند؛ رفتار موهايـت وقتـي كـه جيـران آنهـا را شـانه       
ولي حاال جيران موهايت را كـه  . اسبي ببند روزي به جيران گفتي موهايم را با روبان دم. كشد مي

  ).همان(اسبي بست  شانه كشيد، با يك روبان سياه دم

اين سفرها در عين حال بـا حضـور    .است كرار شدهمسألة سفر در چند جاي داستان ت
همـين   .)171و  168، 167، 166، 165، 162، 161 :همـان ( نويسنده در داسـتان همـراه اسـت   

هـاي آن هسـتند و زنـدگي     ها، كلمه است و انسان» جمله«دهد سفر يك  موارد نشان مي
كل آوردن بازنويسـي ايـن داسـتان بـه شـ      .اش كـرد  شود بازنويسي يك متن است كه مي

كوشد با تلفيـق   دهد كه نويسنده با سبك نگارش پسامدرن مي هاي داستاني رخ مي بديل
هاي گوناگون روايتي در داستان واحد، قاعدة الزام انتخابي در دو قطـب اسـتعاري و    بديل

: 1389 ، الج(مجازي را نقض كند كه هر انتخابش مستلزم صرف نظر از چيزي ديگر است 
 ؛هاي روايتي با سفر، نوشـتن و كلمـه و داسـتان مـرتبط اسـت      اين بديل البته همة .)164

مثـل اينكـه اسـب     ،كند گاهي جاي نوشتن تغيير مي و گاهي با نوشتن و قلم همراه است
تكرار نوشتن اشخاص يا اعضاي . )164: 1388 خسروي،(شود راوي  شود قلم يا راننده مي مي

: يني آنها در قالب عناصر اين جملـه اسـت  نشاشخاص نيز در داستان بر مبناي همين هم
بـرق شـادي را كـه مـن در چشـمانت      « ؛)157 :همـان (» هايـت را نوشـتم   من شكل لـب «

تعـابيري كـه    همچنـين از  .)همـان ( »ام هايت نوشـته  لبخندي را كه من بر لب ...ام نوشته
  :شود آذر سپهر هم كلمه است كار برده روشن مي به
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هـاي   شايد به اين علت كـه چشـم  . چشمان خاكستري آذر داردسروان شيباني وحشت غريبي از 
ترين كلمة جسم آذر است كه سروان آن را در غروب آن روز در تنگ بوالحيات خوانـده   آذر كهن

  ).167 :همان(بود 

مثـل لفـظ توبـا     ؛انتخاب نام اشخاص نيز با سفر در قالب كلمه و كتابت مرتبط اسـت 
هـاي توبـا، توبـا سـپهر و آذر      با نـام  - اصلي است كه شخصيت - براي ناميدن زن داستان 

توبا از آن روي انتخاب شده كه نـام درختـي مقـدس    . سپهر كه جانشين توبا سپهر است
از او يـاد  » زنـانگي مكتـوب  «يـا بـا صـفت    دانسـته  است و اگر هم توبا را حامل مكتـوب  

وبـا در عـين   اگر هم از سفر ت. به سبب آن است كه اصل كاغذ از درخت است است، كرده
ها در چمدان و عادت آنها در سـوختن بخـاري و زمسـتان سـخن      پيوند آن با سفر كتاب

. همچنان بيانگر سفر از درخت بـه كاغـذ و از كاغـذ بـه نوشـتن و خوانـدن اسـت        ،گفته
زايد ديگـر   تغيير جنسيت توبا نيز بعد از زادن است؛ زني كه مي .خواندن، الزام سفر است

  :شود ها گاهي خوراك بخاري زمستان مي شود و البته نوشته ميمرد شده و خوانده 
ات نوشـته شـده، بنـابراين     شدة آن زن عاصي، جسـم مردانـه  هاي وجود ويران بيني كه با حرف مي

 :همـان (... اموش شده، كلمات تن تو نيز نبايـد هاي مديد آن داستان ويران شده، فر كه سال همچنان
163 .(  

اعتقاد به آفرينندگي كـالم،  . عنصري آفريننده و خالق استدر اين داستان، » كلمه«
مكتوب شدن واقعـه، آن را از   .)1216: 2002 كتاب مقدس،(ريشه در كتب مقدس دارد 

. هاي مكـرر جاودانـه شـود   شود كه واقعه در قرائتكند و باعث ميگزند زمان محفوظ مي
يل داستاني چند بار تكرار عناصري چون اتوبوس، دود آن، جاده و مسافران كه در يك بد

د نـ ده همچنان نشـان مـي   ،است شده و از ويران شدن و تكرار آنها در نوشتن سخن رفته
  : جايي عناصر جمله است كه سفر نوعي جابه

هـاي آشـنايي بودنـد، ولـي تـو       سفرانت در كنار تو جملهشدي، هم اگر تو همچنان توبا نوشته مي
چند كـه بارهـا بـه ايـن     مسفرانت آن شكل آشنا نيستي، هره اي و در بين شده حاال مردي نوشته

اتوبوسـي كـه در   . چيز از نو نوشته شده براي همين است كه همه. اي اي و به سفر رفته جاده آمده
اي سياه به هيـأت دودي از اتوبـوس زبانـه     كلمه... برد، مستهلك است تو را به سفر مياين جمله 

آسمان بارها نوشته شده و ويران شـده و  . كند سمان نگاه ميشود و به آ راننده پياده مي. كشد مي
نياز به نوشـتن  . توان هزاران سفر كرد با يك جاده مي. هاي نيلي حتي آن كوه ،دوباره نوشته شده

شود، جاده را هـم بايـد ويـران كـرد و دوبـاره       چيز ويران مي جادة ديگري نيست، ولي وقتي همه
   .)163- 165: 1388 خسروي،(... نوشت
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و در نوشـته،  ) بيان شده است گاز آخركه در داستان با عبارت (اتوبوس ايستاده است 
همان چند نقطة تعليق است و با توجه به عبارت پاراگراف بعدي كه از جاده سخن رفتـه  

جـاده   .پايان است و جاده انتهـا دارد  ،مقصد. نقطه است ،اين دود ،و جاده يك سطر است
نوشـته  » پايـان «كند تا دور ايجاد شود و  جا مي د را با نوشتن جابهكند يا افرا را ويران مي

غالباً با چنـدين  «هاي فراداستاني هماهنگ است كه با داستان ايبنديچنين پايان. نشود
 پاينـده، (» پسندد انتخاب كند رسند تا خواننده بتواند آن را كه خود مي فرجام به پايان مي

1383 :197 -196.(   
ي عناصـر جملـه   يجـا ي نيز نوعي جابـه يجا به صورت جانشيني يا جابه رار اشخاصتك
 ،)157: 1388 خسـروي، (عنوان همسر توبا معرفي شده  سعيد سپهر در آغاز داستان به .است

ت توبـا نيـز معلـوم     و شود  جا مي جايش با راوي جابهزير اما با جمالت  در عين حال هويـ
  : بطة نويسنده با كاغذ استاش با راوي مبتني بر را شود كه رابطه مي

هاي كاغـذ   اند كه بر صفحه خاكستري از نسل سعيد سپهرند، كلماتي بازيگوش هاي چشم آن بچه
تنهـا تـو   . كشـند  آويزنـد و زوزه مـي   به دامنت مـي . شكنند دوند و سكوتي را كه بايد باشد مي مي

  .)158 :همان(كند  شوي، صداشان خوانندگان داستان مرا هم كالفه مي عاصي نمي

نظيـر اينكـه كلمـات را     ،هـاي آشـكار   در عين حال با نشـانه  .سعيد سپهر، راوي است
اگر هم قاتل سروان . شود راوي نيز همان نويسنده است هاي راوي خوانده، روشن مي بچه

بـودن    بـه سـبب جانشـيني او و مكتـوب     ،)160 :همـان (شيباني، همين سعيد سپهر است 
سي و فضاي گروتسكي نيز مبتني بـر همـين جانشـيني در    به هم بودن عزا و عرو .اوست

  . كتابت است
  

  گيرينتيجه - 3
معضل يـا  . حل است هاي آن بر پاسخ يا راهاتكاء محتواي داستان كتاب ويرانويژگي اصلي 

اسـت و تمـامي   » زمان« ،رو است هببا آن روكتاب ويران اي كه ابوتراب خسروي در دغدغه
نويسـنده در موضـوعات و    .معضـل ايـن  اسخي است براي رفع هاي اين مجموعه، پداستان
هاي پسامدرن، انديشـة مبـارزه بـا    هاي مختلف و عمدتاً با استفاده از امكانات داستانروش

جا كردن پدر و پسـر، در قالـب    با جابه تفريق خاكدر داستان . است زمان را تداوم بخشيده
 داسـتان آموزگـار  . ي تعليق زمـان اسـت  است كه تداوم نسل، يك راه برا گفتگو نشان داده
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گيري  منتهي در قالب آموزش؛ آموزشِ شكل ،همچنان انديشة براندازي زمان را در بر دارد
اما اگـر تبـديل بـه اسـم      ،دهد اسم ذات فناپذير استآموزگار نشان مي. اسم ذات و معني

ي و كـار آموزگـار،   پدر، اسم ذات است و فرزند، اسم معنـ . تواند تداوم بيابدمي ،معني شود
با تكرار حادثـه   رؤيا يا كابوسدر داستان . تعليق ميان ذات و معني براي تداوم زندگي است

در قالب رؤيا يا كابوس و ثبت آن در تابلويي در پيكر كلمات، خـواب و بيـداري را بـه هـم     
با ايـن  آميزد؛ بيداري را خواب كند و خواب را بيداري تا همچنان زمان را دوري كند و مي

با تكرار زندگي و مرگ در قالب بازي، زمان بـه   ،نيكپيكدر داستان . كار، زمان را بر اندازد
آوردن و بازسازي زندگي در   با روش خاطره در خاطره باد ةمرثيدر . آيدحالت تعليق در مي

 كردن خاطرات، زمـان را دوري  كند و با دورهذهن خود، در عين گذر زمان، آن را مهار مي
- با توجه به سنت كهني كه وصـل را قربانگـاه عشـق مـي     يك داستان عاشقانهدر . كندمي

كنـد  استفاده مـي  شمارد از شيوة پسامدرن حضور نويسنده در داستان براي مبارزه با زمان
. تا با تركيب عشق با نوشتن، مانع عاشق از رسيدن به عشقش شود تا عشق را پايدار كنـد 

بـين  گـو و كـف   هاي مردمي كه به دنبال فـال  با توجه به انديشه دقاص نويسنده در داستان
بـا   داستان ويـران در همچنين او . دهدهستند، تصويري عام از مبارزه با زمان به دست مي

. كنـد  اي بـراي مانـدن مـي    تركيب ويراني و آبادسازي در قالـب كلمـات، مـرگ را وسـيله    
جا كردن اشخاص و نوشتن واقعه  يا جابه سان زندگي، در داستانِ كاتب با موضوع سفر بدين

  . شود براي جلوگيري از پاياناي مييابد و شيوهتداوم مي
تكرار انديشة واحد مبارزه با زمان در همة ايـن مجموعـه، بـه سـبب اهميـت تكـرار و       

  .هاي آن استاعتبار ساختن زمان و تفوق بر تجلياي كردن حوادث براي نيل به بيچرخه
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