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)2بخش (ها نقد و بررسی خالۀ سرگردان چشم

اثـر  »هاي سرگردان چشمخاله«، شدیممناسبت تولد یک اثر ادبی اینجا جمعبه:فریبا صدیقیم
گـیم و  تبریک مـی شزاده به خاطر چاپ اولین اثر ادبیبه خانم حاجی. زادهحاجیخانم فرخنده

خوشـبختانه در حـد   . امیدواریم که به همین زودي شاهد چاپ آثار جدیدتري از ایشون باشیم
از طریـق  ، ي از شعرا و نویسندگانی کـه در ایـن جلسـه حضـور دارن    امکان کتاب براي تعداد

به این امید که کتاب رو از قبل مطالعه بکنن و بتونن در نقد و بررسـی ایـن   ، پست ارسال شده
اي رو جلسهآقاي دکتر براهنیي کارگاه شعر و قصهست که این دومین باري. اثر سهیم باشن

اي بود مربـوط  جلسه، اولین جلسه. دهکارگاه اختصاص میبه نقد و بررسی اثر دوستان درون 
سـت و  و ایـن دومـین جلسـه   ، اثـر خـانم شـیوا ارسـطویی    »او را که دیدم زیبا شدم«به کتاب 

ي سـرگردان  خالـه «کتـاب  زاده و طور که خدمتتون عرض کردم مربوط به خـانم حـاجی  همان
کرد و در حال حاضر به فعالیت ادامـه  شروع به کار1367کارگاه شعر و قصه از سال . »هاچشم

، خونـه ي خـودش رو مـی  روال کار کارگاه بر این است که یکی از دوستان شعر یا قصه. دهمی
پردازن و در حقیقت خود نویسنده یا شاعر در نقـد اثـر   ي دوستان به نقد و بررسی کار میهیبق

بنـابراین  ، ل اجراي کار اسـت کار تنها یکی از عواماز آنجا که تصحیحِ. شهخودش شریک می
. جلسات تئـوري برگـزار شـد   ، ید و در کنار این جلساتدنیاز نکارگاه خودش را از تئوري بی

تعـدادي از جلسات عمومی رو در گذشـته برگـزار کـرده کـه در اون از     ، کارگاه، عالوه بر این
ش دوستان پاسخ به پرس، نویسندگان و شعرا دعوت به عمل آورده که آثار خودشون رو بخونن

از جمله این جلسات . را در بحث و تبادل نظر عمومی قرار بدناثر خودشانبدن و در حقیقت 
محمـد  آقـاي  ربیحـاوي قاضـی آقـاي  ، پورروانیمنیروتوانیم جلساتی را با حضور خانم می

غزالـه  خـانم  ، علـی باباچـاهی  آقاي ، سیمین بهبهانیخانم ، محمد مختاريآقاي ، محمدعلی
ي و دو جلسـه زاده کیـومرث منشـی  آقاي ، بهرام بیضاییآقاي ، منوچهر آتشیآقاي ، دهعلیزا

بـود  »جـویس «»اولیسِ«که بحث و بررسی بدیعیمنوچهرآخر هم اختصاص داشت به آقاي 
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جلسـات عمـومی   در در ضـمن  . که قسمت قابل توجهی از کار هم از طریق ایشون قرائت شد
کننـد و آثـار خودشـون رو    تانِ شاعر و نویسنده شرکت میي اول هر ماه در کارگاه دوسجمعه

و شـنیدن صـدا   در حقیقـت  بلکه ، نقد و بررسی نیست، هدف، البته در این جلسات. خوننمی
. هستو نویسنده شاعر نفسِ 

»گه کجا بودي؟ مهمونی؟راست می«روز گفت فرح»!خاله یه جوري شدي«

»شماره تلفنتون چنده؟! شمم روشنچ«مریم گفت ». ي آفتابخونه، آره«گفتم

48و 47ي صفحه

. خواممیروتوشآفتاب بی، نه«گفتم»چطوره برا تولدش عینک آفتابی بخریم؟«الله گفت

خودخـواه  اي -آبرو نـداره عشق-نگفتهاز چی؟ مگ. ترسیمی؟ ... پس چرا، گی آفتابِنمی
ات کجاست؟ چه جایی؟ج. هاشو ندیده بوديتا همین دیروز که خواب بوسه

یچـ ، هـا ؟دنیـا اومـده  ، وقتی من اون پـایین بـودم  ، ن باالي صخرهوا، اصالً چرا این قدر زود
شاید هنوزم متولد ، شاید؟یادم باشه بپرسم کی متولد شده. بعد من، شایدم خیلی دور، دونممی

م تولـدمو جشـن   خـوا مـی ، مهم تولد خودمه. به من چه مگه فضولم، شاید منتظر آفتابِ، نشده
یـادم باشـه شـمع    . تنهـایی ، برا خودش؟ایرادي مگه داره آدم تولد خودشو جشن بگیره. بگیرم
شـمع  ، ؟ نـه مچنـد سـالگی بـود کـه متولـد شـد      ! چند سالمه؟ چه سختهچند تا بخرم؟ . بخرم
». کنمخود خورشید و دعوت می، کنمهارو پف میي شمعهمه، خوامنمی

از پدر و مادري نیمـه شـهري نیمـه    بزنجان کرماندر روستاي 1332زاده در سالحاجیخانم 
: خوانیممی. سالگی مادر شد14سالگی ازدواج کرد و در 13در . روستایی متولد شد

ایدمشـ . کاشتم توي رحممي یه پروانه رو میشاید پیله. زاییدمیه بچه می. اگه شوهرم نداشتم«
... اید همش، ي سرخُتخم یک اطلسی یا یه بنفشه
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از سـر  ، که به خـاطر ازدواج رهـا کـرده بـود    ، تحصیالت خود را، بعد از تولد دومین فرزندش
در حـال حاضـر هـم بـا     . به دانشگاه راه پیدا کرد و تا مقطع کارشناسی ادبیات ادامه داد. گرفت
. ي کتابداري در وزارت علوم مشغول استحرفه

نمیشه که همیشه من بیـام  . رن؟ بابا دلم برات تنگهمیها مهمونیبینی؟ مردهمیوبابا داوودي ر
هـر جـوري کـه    ، فقط نرگس که نـه . ها گل هستبابا تهرون زمستون. یه بار هم تو بیا. پیشت
زلیخا بـاز هـم جـوون شـد؟ راسـتی راسـتی شـهرزاد        ؟نرگس عاشق خودش شد مرد. بخواي

کُشـت؟ مـادر   روا سـهراب لعبت چینی؟ رستم چرپادشاهو گول زد؟ سنگ سرنوشت خورد به 
خـودت  . نامحرم چه هشیار چـه دیوونـه  . فامیل که نیست. گورباباش. زندگیتو تلخ نکن: گفت

». گفتی بنویس بابا

هـایی پـدر و بـرادران    ها و شـعرخوانی گوییزاده گرچه از کودکی تحت تأثیر قصهخانم حاجی
بـه طـور جـدي    ، ر براهنی پیوسـت که به جمع کارگاه دکت69اما با ادبیات از سال ، قرار داشت
اما مادر ، ي این نویسنده استاولین اثر چاپ شده، هاي سرگردان چشمگرچه خاله. درگیر شد

، »وهـم سـبز  «هایی مثل صفحه شعر و قصه از ایشون بودیم که قصه250کارگاه شاهد بیش از 
زاده خـانم حـاجی  . گرو تعدادي دی»خالف دموکراسی«، »ادامه«، »بخونو«، »برادرون«، »گورکن«

هاي هاي مختلف آگاهی و زبانی را تجربه کردند و نشان دادند که به لهجهدر این صفحات الیه
که شاید بتـونیم علـت   . تسلط کافی دارند، هاي لفظیمختلف محلی و زبان عامیانه و پیچیدگی

، ربایجـان آذاین امر رو ناشی از سکونت ایشون در شهرهاي مختلف ایران از قبیـل شـهرهاي   
. و نقاط دیگر ایران بدانیمشیراز، تهران

ام را مقنعه. شودند میتم یهاقدم. خدا کنه مریم اومده باشه. لرزممی. سرده. روماز سرو باال می«
ولـی  ، سدرسـته کـه خودکشـی گنـاه کبیـره     «گویـد نگهبان به آقاي رسولی مـی . کشمجلو می

». خداییش رو بخواي راحت شد
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... ی؟ اناهللا وخودکشی؟ ک

، ستبدر، تاکسی-
کجا؟ -
شون کجاست؟ راستی خونه. دونمنمی-

»... بردنش آمریکادوباره می«. شو شروع کنهره که قصهو نویسنده می

هایی کـه قـراره بعـدها شـکل     شخصیت، کننشخصیتها شروع به حرکت می، در خوابی کوتاه
مضـمونی متعـدد و ابعـاد    هـاي  بـا کـانون  قصه. رو دوباره به اول قصه رجعت بدنبگیرن و ما

کنه و از طریق گفتگـوي درونـی مـا رو بـه     باز می... کنه وزمانی و زبانی مختلفی ادامه پیدا می
چیـزي  ، شـیم وقتی به صورت مسـتمرتري وارد روایـت قصـه مـی    . کنهدرون قصه هدایت می

کـه روایـت اصـلی بـین     بل. شیم ما با یک روایت خطی سروکار نداریمگذره که متوجه میمین
شه تا دوباره با استفاده میهایی حلدر گوشه، تر مدام کش میادهاي کوچیک و کوچیکروایت

امـا  ، خـوریم گرچه اول کمی گـیج مـی  . تري قد بکشهتر به شکل درونیهاي کوچیکاز کانون
. ریم تا قصه ما رو به کانون اصلی خودش رهبري بکنهپیش می

»ا نرفتم؟ چرا؟آب روون کجاست؟ چر«

درون قصه وِرد گونه با ما ارتبـاط  ، هیابدرون ما راه میبهبا تصویرهاي روان و جاري نویسنده
تـرِ  تر و عالیکنه تا بتونیم با لحظات طبیعیتر میو ما رو به قلب نویسنده نزدیکهکنبرقرار می

. قصه تماس بهتري داشته باشیم

مـا  دیـد پیچـه و در معـرضِ  هاي انتخابیِ خودش میکلنویسنده مضامین مختلفی رو درون ش
و این مضـامین در کجاسـت؟ مضـمون    ي این مضامین کدام هستند؟ طرح و توطئه. دهقرار می

طـور و بـا چـه    اند؟ آیا مضمون دینامیک شده؟ چههم انس گرفتهاطرح و توطئه تا چه حدي ب
هاي اطراف ین قصه نسبت به قصهخاصیت ا، ست متعلق به نویسندهکیفیتی؟ هر قصه خاصیتی
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کنـه؟ در  در چی هست؟ قصه با چه تمهیدات و پارامترهایی جایگاه خـاص خـودش پیـدا مـی    
حقیقت جاي این قصه کجاست؟

کنیم کـه  خواهش می، ي کتابنویسنده، زادهدیم و در شروع از خانم حاجیجلسه رو ادامه می
بعـد از دو نفـر از   ، بـراي مـا اجـرا بکـنن    هایی از کتاب رو قسمت، با لحن و صداي خودشون

هاي خودشـون رو در  دیدگاهخوام میخانم پروشات کالمی و آقاي علی معصومی ، دوستانمون
دوستانی که مایـل هسـتند در مـورد    ، بعد تنفس داریم و در قسمت دوم. کننمورد قصه مطرح 

اگـر  داشت که احیانـاً  در خدمتشون هستیم و در انتها پرسش و پاسخی خواهیم ، قصه نظر بدن
کـنم کـه شـروع    زاده خواهش میمن از خانم حاجی. مطرح بکنند، دوستان سؤالی داشته باشند

:بفرمایند

. کـنم شـروع مـی  69ي تون از پـاراگراف دوم صـفحه  با اجازه. با سالم و تشکر از حضور همه
داري . لج نکـن دختـر  با خودت چرا؟ -گهبابا می. خورمتکان می. خوردبه هم میهایمدندان«

امم بپوشـم آفتـاب نباشـه    رهنـ دونـی بابـا تمـام پی   گم تو که مـی می-یه چیزي بپوش. لرزيمی
سردمه بابا خورشید کجاسـت؟  . شمتو چشم خورشیده که گرم می، فقط تو دل آفتاب. لرزممی

وش بـه  خـ ، تونستیاگه یوشع بودي می، تو یوشع نیستیآرهتونینمینه، تونینمی، بگو بمونه
: گفـت اگه بابام یوشع بود به خورشـید مـی  ... :به خورشید گفت. یوشع یارش بود. حال موسی

. بابا، بابا، یوشع. زنهیخ می. یاد رو آبمی، میرهاگه نباشی بازم می، یهدخترم یه ماهی

»برم تو کوچه؟. ي بعدي رازدارنهکوچه. اش کم نکنهي هیچ پدري رو از سر بچهخدا سایه«

». ممنونم، هن«

». کاري هس بمونم. ناسالمتی مام آدمیم، آبجی تعارف نداره«

». ممنونم، نه«
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». اینقدرام ندار نیستیم، هجون شوما محال، اصالً«: دهددستش را تکان می

»... اینجوري که. کنمخواهش می«

مـز  هـاي زرد و سـبز و قر  وسط المـپ داووديکمی مانده به کوچه باالي حجله عکس رنگی 
از قـاب بیـرون   . هاي سـرخ و سـفید  گالیل، هاي تسلیتآگهی، هاي شمعدانیگلدان. خنددمی
. آید توي ذهنممی

شـه؟  روز زن مـن مـی  فـرح . تلفن نزدي خاله. بذار راحت شه مادره. کنمخودمو لت و پار می«
پویـانو  بگـو بـازم   . ام بود عیب نـداره مریم شوهرشو دوس داره؟ منوچی؟ زن باشه پنجاه ساله

». بیاره

نگـاش کـن   «: کنـد عکس را روي میزم پرت مـی . شیارهاي مشکی سالم توي صورتی بیچشم
پسـر بـه ایـن خـوبی و     -گفترفت و میناموس تیمساره راه میبی. جون من نگاش کن. خاله

. ببیـنم ، بپـر ، دامـادجون -گفت، دیوث دست آخرم که کسی پیدا نشد-خوشگلی داماد خودمه
صـفا  . شـد چی می. شدماگه پرت نمی. خاله اگه برق نگرفته بودم-یااهللا بپر. ريشو داتخصص
این روزگار ، معرفتهبی. ذاشت جون تو ردخور نداشترو هر دختري که انگشت می، خوشگله

مؤمنی بنجلم برا صـفا خوشـگله نـاز    . حاال دنیارو باش. دیدیماگه اون وقتا می. معرفته خالهبی
چشـمارو بـه   ، خالـه ، کـردم؟ اصـالً  سه سال پیش بود نگاش مـی . ایم نیسهمچه تحفه. کنهمی

چشـماش  -گفـت یه بار شنیدم به مادره مـی . گمجناب سرهنگو می، بابام. بچه که بودم. سوك
-»عین خودته

». اگه کاري دارین واسم. رو دربایستی نکنین. آبجی دور زدم«

». رهبا تو کار دا. هداوودیبیا «: زندتلفن زنگ می

». چه عجب یاد ما کرديداووديسالم «
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». تلفن نداریم«

»پس تلفنتون چی شده؟، ا«

». م تلفن ندارهه خال«

»؟!خاله ت«

س رفـتم  یـه هفتـه  . مرده خالی بودشکم صاحب. شب اولی تو مسجد خوابیدم. انداختم بیرون«
، صفا برو-گهم میه حاالم خال. خواد بیاينمی، ولی نه. بلن شو یه روز بیا اینجا. مي خالهخونه

»-دختر دارم. دهطالقم می. ترسممی

»!اینم آخرش خودشو خالص کرد«: کننددو پسر جوان به عکس نگاه می

». اینو یه جایی دیده بودم«

لـت و  . از دکل بـرق ، همی که تو سربازي افتاده. همین کوچه بغلی، ه باباداوودیپسر سرهنگ «
». پار بود

». اومد سالنبعضی وقتا میهمون که«

». خودشه«

زن چاقی بـا لبـاس سـیاه و چـادر نمـاز      ، مادرشه. شوددلم کنده می. لرزدتنم می. کشمجیغ می
صـدا بـه   . گـذارم اش مـی سـرم را روي شـانه  . داووديهایش درست رنگ چشم چشم. سفید

. کنیمصداي هم گریه می

و از جیب بغل کاپشـنش  » . زداز شما حرف میصفا چقده «: گویدمیداووديهاي وفا با چشم
»... اماون یکی، بفرمایین یکی عکس خودتونه«: آورددو تا عکس بیرون می
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. گذارمکنم و توي جیبم میها را پاره میعکس

، سـتانه را بیمـ يشایدم سـردخونه . زهرانه بردنش بهشت، شونهاالن وسط حیاط خونهداوودي
شـد  کـاش مـی  . چه خداحافظی؟ سه سال پـیش خـداحافظی کـرده   ،برا خداحافظی. یارنشمی

. بیـنمش می. هرجوري شده. بینمشمی. حتماً چشمش کف دستشه، حتماً، یه بار دیگه. ببینمش
... خوام شیارهاي صورتشومی

، ش تو دستشه یا تو چشمش؟ اگه تـو دسـتش باشـه   تیله. در عقب آمبوالنس باز است. دوممی
، دارمبرمـی رو آنوقت تیله، گه چشماشو بسته باشن چکار کنم؟ آنوقتا. ذارمش تو چشمشمی

. برا خودم

»شی؟چکاره«:گیردزنی دستم را می. زنمپارچه سیاه را کنار می

». همکارشم«

». خدا مرگم بده«

». نامحرم چیه«: زنمدست زن را کنار می

». گین هسخود به خود بارش سن. ؟ برو کنار ببینم!چطو نامحرم چیه، اوا«

». بذارینش زمین، سنگینهداووديآقاي «: گویدمریم می

». یه ساده یه کاکائویی. دوتا از اونا براش بیار«: کندروز نگاه میبه فرحداوودي

. کندروز دستش را به طرف پویان دراز میفرح

»نارحت که نشدي؟ جون من«

 ...
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. زاده و آقاي معصومیبا تشکر از خانم حاجی

ین بخش به صورت دوزبانه اجرا شدا

علی معصومی

آقـاي  . شون رو در مورد این قصه مطـرح بکننـد  کنیم تا نظرحاال از آقاي معصومی خواهش می
تحصـیالت ابتـدایی رو در همـدان تمـام     . در همدان متولد شدند1324علی معصومی در سال 

در گـردآوري فرهنـگ   1345ل از سا. ي ادبی را در تهرانکردند و تحصیالت متوسطه در رشته
ي کارهـاي ایشـون در   نمونه. عامیانه همکاري خود را با شادروان اَنجوي شیرازي شروع کردند

ي چهارساله آشنایی با ایشون یک دوره. ي فرهنگ عامه به چاپ رسیدهي ادارهآثار منتشر شده
استان آقـاي هوشـنگ   ي شعر معاصر در کارگاه شعر و دمتون کالسیک و متون معاصر در زمینه

ي آقـاي دکتـر   سال هست که در کارگاه شعر و قصهگلشیري انجام دادند و اکنون قریب به دو
حاصـل ایـن دوره پـنج    . براهنی به تحصیل ادبیات خالق و نقد تئوریک ادبی مشـغول هسـتند  

: عنوان سخنرانی ایشـون . ي کوتاه است که به صورت یک مجموعه به چاپ خواهد رسیدقصه
بردم؟ه از این اثر ادبی لذت هنري چگون

به هـم  / چند صدایی بودن/ مکتوب بودن/ :یک اثر ادبی معاصرهاي اگر بپذیریم که از مشخصه
اسـت؛  / تحریک خواننده به خواندن اثر/ و/ زدن دنیاي واقع یا معمول وساختن دنیایی قصه اي

. اثري ادبی است، »خالۀسرگردان چشم ها«کتاب 

) عـین وذهـن  (که تا نویسنده واقعیت بیرون را به درون ذهن نبرد واین دو چرا، مکتوب است
ازهردو تولید نکند وآن را ننویسد وبه هیئـت کتـاب در نیـاورد    را با هم نیامیزد وواقعیتی ادبی

فاصله گذاري وغیره به آن ندهد تا اثر به دست ما ، وشکل وشمایلی قراردادي از لحاظ نگارش
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، راوي کتاب خانم موسوي براي مخاطب فرضـی خـود  : براي مثال. شودنمیبرسد؛ اثر مکتوب
درون تاکسـی  یک بار در مسیر منزل تا محـل کـارآن هـم   . کندمیخواب شب گذشته را واگو

براي تعبیر خـواب  . داووديوبار دوم باز هم درون تاکسی از محل کار تا رسیدن به منزل صفا 
انجامدر درون تاکسیها که مدام با قطع وصلشب گذشته ودرك ذهنیت آشفتۀ خانم موسوي 

نیاید درك این مسـائل  / قراردادي که نویسنده با خواننده کرده/ اگر به صورت مکتوب، شودمی
شق دیگري اسـت کـه اثـر را نماینـدگی    ، چند صدایی یا دیا لوژیک بودن نوشته. شدنی نیست

ن راننـدة  لحـ نـوع  ، دیـد راوي درکتاب نوع زاویـۀ . باشدمیکند و دیالوگ خاصه شخصیتمی
دیگران ایـن چنـد صـدایی بـودن را     فرح روز و، مریم، الله، داوودينوع صحبت صفا، تاکسی
. کندمینمایان

پـردازد  مـی ن قسمت از ذهنیت راوي تعلق دارد که او به افشـاي درون خـود  آخیالی بودن به 
واننـده یـا شـنونده درك شـدنی     براي خ، اگر تمهید نوشتن نباشدگذرد ومیوفقط در ذهن او

. نیست

آن روابط وقراردادهاي زندگی عـامی اسـت کـه در سـطح کتـاب      دنیاي واقع یا معمول راوي
دنیاي درکه یادآور آن چشمانی است که اي ولی در مقاطعی که راوي به دنبال تیله، جریان دارد

یابـد تـا   مـی اووديدچشـم صـفا   ي ن را در تیلـه آرا گـم کـرده ورد   هـا  کودکی آني گمشده
خیـال انگیـز وغیـر    ، ما با دنیاي خصوصی موسوي که براي زندگی متعـارف دستاویزي شود و

سـازد کـه فقـط از ابـزار     مـی اي بـراي کتـاب جهـانی قصـه    ، کنـد آشـنا شـویم   میواقع جلوه
هنگـامی کـه   . کندنه از ضوابط وقرارومداردنیاي واقع وخارج از قصهمیرقصوي تبعیتوعناص
وق با تر فندهاي قصه کنار هم واقع شوندواز عادت مألوف روایت خطی که از آغاز وفعناصر

تحریـک خواننـده را بـه    ، وسط واوج وانجام در طول زمان مستمر ومکان واحد پیروي نکننـد 
ـ این به . ندنمایمیخواندن اثر تشویق وترغیب -خیر انـداختن زنـدگی در روایـت اثرتوسـط    أت
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لذتی هنري اسـت کـه در نهایـت عایـد     ، اربردشگردهاي خاص اثراز طریق ک-نویسنده/ راوي
. گرددمیخواننده

اگر چـه گفتـه   . مسلما پاسخ مثبت نیستشود؟میدرك این لذت هنري به سادگی دریافتآیا
شده نوشتن بین نویسنده وخواننده عقد یک قرارداداست ولی درك مفاد ایـن قـرارداد مسـتلزم    

قراردادو خرج تخیل اسـت در راه رسـیدن بـه آنچـه کـه نویسـنده      آگاهی خواننده از زیر وبم 
. اما اینجا نیاز به فرزانگی خواننده از واجبات است، خلق اثر نمودهمصروف

: رسدمیبه ذهن خوانندهها ابتدایی ترین سئوالدر برخورد با هر اثر ادبی

است؟چرا اثر این گونه نوشته شده-1

ید؟خواهد بگومیاثر چه-2

است؟اي نوشته) نوع(این چه -3

توانستم با این اثر ارتباط برقرار بکـنم بـه همـین جهـت از خوانـدنش      نمن: یا حتی این پاسخ
!چشم پوشیدم

دانیم کـه روایـت   میما. ن نیازمندیمازآبه روایتی اًما براي خودمانی یا صمیمی شدن با اثر قطعا
: ت دو اصل داریمافتدودر هر روایمیدر طول زمان اتفاق

. شودمیاصلی که به آن داستان گفته-1

. یعنی تبدیل داستان به طرح وتوطئه، اصلی که اجراي آن داستان است-2

که در طول زمان مستمر ودر مکـان واحـد بایـد اتفـاق افتـاده      روایت بنا به تعریف فوقولی
اول راکـه داسـتان  نویسـنده اصـلِ  در اینجا. رخ نداده است» خالۀسرگردان چشم ها«در ، باشد

مـا نـه تنهـا روایـت     . دانیممیقصهما داستان را تلخیص. سود اثر حذف کرده استه باشد بمی
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یک روز صبح خانم موسوي سـوار  «: اگر گفتیم. خطی دراین اثر نداریم بلکه داستان هم نداریم
نام زن و مـرد و بچـه   خاطر آورد که تعداديه رویاي شب قبل را بتاکسی شد و داخل تاکسی

درآن اسم برده شده بود وبعد در خیابان سرو تهران از تاکسی پیاده شـدوجلو اطالعـات محـل    
و شـنید کـه گویـا   دیـد ، هـم او را دیـده بـود   را که در خوابداووديکار آگهی تسلیت صفا 

رف طـ یک تاکسـی در بسـت گرفـت وبـه     خودکشی کرده وبعد کارت حضور نزده برگشت و
بعد در داخل تاکسی کـه گـه گـاهی    وکه خیابان پیروزي است راهی شدداووديفا صي خانه

وداووديکرد او در خیال خود دوران همکاري خود وصفا میراننده هم سر صحبت رابااو باز
، رسید متوجه شد او نمردهداووديسرانجام وقتی به منزل صفا ویاد آورده سایر همکاران را ب

کـه خـانم   ه را خلوت کرده تا خاله را بـه خلـوت بکشـد و بعـد بشـنود     خانده وزبلکه کلک 
دیگري است که صفا هم در تمناي یکی از ایـن تیلـه   هاي چشمي موسوي خود سرگردان تیله
»باشداي کند که چه تیلهنمیهاست والبته براي او فرقی

خواندن کتاب روایت ساده اما با . خطی را داشته و داستان اثر را هم گفته ایم، در اینجا روایت
بـا یـک فـیش    . ون کشـید رتوان از اثر بینمیآن است به فوریتي خالصهکه شده وداستان را 

نویسـنده در  . در این اثر آشنا شـد شخصیت وتیپ) 22(بیش از بیست و دو اتوان بمیبرداري
: توازي دو روایت اصلی کتاب

خانم موسويخاله یاراوي یا-1

ديوصفا داو-2

کوچـک وپراکنـده یـا    هـاي  یابد در جاي جاي اثر روایـت میکه از آغازتا پایان نوشته جریان
گرددچنان درهم تنیدهمی... و، وفا، راننده، پدر، ابراهیم، فرح روز، الله، مریم: شاملکهفرعی را

در ایـن  . شـده اسـت  داده که داستان تک تک آنان به سود اثر مخفـی ها نآبه حالت فرمیکو
در این کنار هـم چیـدن هامـا بـه فـرم در اثـر       توطئه گفتیم وطرح وجراي داستانی که به آنا
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ح وتوطئـه کـش   رطتوطئه وساختن اثر به صورت طرح و، فرمازبه تعریفی دیگر. رسیده ایم
، صـفا ، بگـوییم خالـه  وخالصه شده وفـوري خواهیم به صورت خطیمی. دادن موضوع است

ودر کنار هم چه مضمونی را بـه ذهـن   بطی با هم دارندواچه رهستند وکی... و، ابراهیم، مریم
روایـت را مـدام عقـب   گـوییم و نمـی کتـاب ي هفحه بـه صـ  فحکنند؛ ولی این را صمیمتبادر

اینجـا  درمـا . انـدازیم میرتأخیکنیم وبه میدهیم وباز پرانتز بازمیموضوع را کش، اندازیممی
که به منزلۀ لذت بردن از کتاب نیست به سود لذت هنـري  ي اثر رافهم ادبی یا اطالع از محتوا

تـا خواننـده بـا    ایـم  با اثر رفتاري کـرده . یماده ادور از دسترس قرار دایم توانستهتا بردن از آن 
گاه اطالعات دیگري آن روایت خطی یا داستان ساده را بیرون بکشد وآن، خواندن تمام نوشته

را هـم  یایـد و چنانچـه اثـر محتـوا یـا مضـمون      دبی را هم حاصـل نم را از کتاب بگیرد وفهم ا
. درك نماید، کندمینمایندگی

راوي و سـایر  ، در جهـان اثـر  . کشـمکش اسـت  فرم هنري مدام با فـرم بیرونـی در جـدال و   
ان در آن آنیک فرم کهنه که اکثر . ته اندفدر مقطع دو فرم بیرونی قرار گرها و تیپها شخصیت
که عـارض  اي حالت دفرمه. اند ویک فرم دیگر که جایگزین فرم کهنه شده استردهفرم بسر ب
-کنـد تـا در تعریـف مـوقعیتی    میاو را وادار به استفاده از نقاب یا شکل یا ژانري، راوي شده

دنیـاي پیرامـون را  ، باشدکه راوي از آن موقعیت یـا وضـعیت  -محصور بین دو فرم کهنه و نو
او در آن چهارچوب فرم بیرونی . آن دنیا را براي مخاطب فرضی علنی کندخواهد میبیند ومی

ـ . نمایدمیباقراردادها و ضوابط و روابط عمل ان مثـال خالـه بـیش از دیگـران بـا صـفا       وبه عن
که دیگران بنـا  ) صفاي رفتن خاله به خانه(زندمیاو دست به عملی. ایاغ واخت استداوودي
گوید که دیگران جز در خلوت خـود حرفـی   میچشمانی سخني لهاو از تی. زنندنمیبه عرف

کند در حالی مییک یک افراد را افشا، در فکر کردن خود) راوي(رانند و او نمیاز آن به زبان
انگار که این نوشته نوعی با صداي بلند فکر کردن . تمایلی به افشاي درون خود ندارندکه آنان
. کندمیرا القا
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ن چیزي باشـد کـه   آنوع یا ژانر این اثر چیست؟ ژانر اگر : این پرسش رودررو هستیمبا اکنون
مـا بـا   ، دیگر فرق داشته باشدهاي نوع خود را تولید کندونام خاصی هم به خود دهد که با نوع

در قبلـی ي ما معموال از روي انواع شـناخته شـده  . نوع یا ژانر جدیدي سروکار خواهیم داشت
م هر اثـر جدیـد کـه ژانـر جدیـدي را     دانیمیدر حالی که، کنیممیازه صحبتیک اثر تي باره
ـ . تالشی است تا تولید خود را غنی واز خود سلب روایت نوعی کند، وردآمیجودبو هاگر ما ب

یـا نـوعی   آاثر را نوع شناسی کـردیم  ، شناخته شدههاي نوعتعاریفبااین اصل توجه نکرده و
/ خیـالی / رئـال :اثـري هـا  سرگردان چشـم توان گفت خالۀمیآیایم؟اسانسور را تکلیف نکرده

ست؟بینی اونی یا مدرن یا بیناردتک گوییجریان سیال ذهن و

چون اثر تجربی ادبیاتی است که با به. شکی نیست، در این که این کتاب یک اثر تجربی است
ادبیات تجربی ي خصیصه. دکنمیادبی حرکتي یندهآمحتوا به نفع فرم وي م زدن مجموعهه

ولی این که این اثـر تجربـی تـا چـه     . برنوع قبل از خود است، وارونه کردن اصول ادبی حاکم
. بهتراست جاي بحث راباز بگذاریم، توانسته بر این امر فایق آید

: ما عناصر قصه بودن را به معناي عام در این کتاب داریم، گفته شدهحال با توجه به تعاریف

آن در جاي جـاي ایـن   که تعریف... و، مریم، ديوصفاداو، راننده، راوي یاخاله: شخصیت-1
. نوشته آمده است

، زمان کودکی راوي: فرعیهاي زمان. اصلی در قصهزمان، ول انقالباي دهه: زمان ومکان-2
هـا  تمام زمان؛ وتلفیق داووديصفا ي از اداره تا خانه: زمان حال حاکم براثر. مان خیال و رویاز

. اي در اثردریک زمان قصه

. که در سطور باال به طور متوسع بیان شده است، نوشتهاجراي ادبی-3
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نحـو زبـان راننـده بـا     / راوي باهمکاران ودر خلوت خـود ي نحو دوگانه/ دیالوژیک بودن-4
ـ نحو زبان صفا / دیگرانابراهیم وخود وي نحو زبان مریم در باره/ راوي واً اوي خصوصـ راب

ساخت و پویایی و تفرید هـر یـک در طـول    ها سخن گفتندر این گفتگو وکهاًدیگران عموم
. شودمیاثر نمایان

به عنوان مثال زبان راننده . کندمیرا نمایندگیها و تیپها دینامیک بودن زبان که شخصیت-5
رفتـاري او را بـه   ت بیـانی و داران که انـواع حـاال  رازي حضور تا رسیدن به کوچهي از لحظه
گذارد مینمایش

مـا در  . شـود مـی واین که قصه در طول زمان در اینجا زمان ادبی و در مکان ادامه و ساخته-6
را تعریـف و  هـا  هیچ یک از کاراکترها روایت خطی و مستمري که یکی از آني این اثر درباره

. شودمیشخصیت ساخته و معرفیربلکه در سراسر قصه است که ه، شناسایی کند نداریم

تاکسـی ي خط پایانی راننده، تابک27ي در صفحه. تشتت: یک اصل بر این قصه حاکم است
همـه یـه چیـزي    / :گویـد مـی او. افراد قصه مصداق داردي کند که در بارهمییی را بیانهلجم

قبلـی  ي نشین فرم کهنههمه دردنیاي حاکم برقصه وارد فرم مدرنی شده اند که جا. شهمیشون
کنـد و فـرم جدیـد بـا شـقاق      مـی ایجاد فرم جدید، مدرن بودن استي تشتت مشخصه. است

ما . گرددمیدچار شقاقناچاراًوپرتاب شده در فرم جدیدهمراه است؛ فرد محصور در تشتت
. رفتاري را در اشخاص قصه به نحو بارزي شاهد هستیماین شقاق فکري و

که مدرن یعنی تجربه با عصر حاضـروتجربه باتکنیـک هـایی کـه نویسـنده در      اگر قبول کنیم
قبل را بگیرد وانسـان بـه   هاي جدید جاي ارزشهاي برد تا این که ارزشمیعصر خود به کار

مدرن ي گاه ما در این اثر عناصر یک قصهتر باشد؛ آنتازهصورت فردي با دیگران فرق کند و
یـا قابلیـت رمـان شـدن را     فرا مـدرن و ي بلند مدرن یا قصهي اثرقصهاما این که این. را داریم

. قابل بحث است، داشته باشد
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کشیدن خواننده به طرز ناگهـانی  این قصه از نظر حسی بودن وارتباط بی واسطه با خواننده و
ف ولـی علـت پـاراگرا   . به خوبی انجام داده است، به داخل اثر و درگیر کردن خواننده با اثر را

توانـد  مـی این همه تقطیع محمل چه اصـلی قصه ومختلف درهاي جدا کردن قسمتبندي و
سـازي دسـت   خواننده به خیـال ، به این معناست که در فواصل سفید صفحاتها یا اینآباشد؟ 

هم بخواند؟ یا این که نویسنده آن فواصل سـفید را بـه سـود تحـرك و پویـایی      راهازند یا آن
راوي داشـته  ي ن بخش از ناخودآگاه زنانهآیا فواصل سفید تعلق به / استبیش ترحذف کرده 

هست که جنـگ و جـدال بـا    اي که هنوز به زبان کتابت درنیامده است؟ در قصه زبان نرم زنانه
قبلـی  ي گی راوي دردنیاي فُرمیک کهنـه زندما این زبان ورفتار نرم راکه وارث. نداردرامردان
، اللـه ، که حتی با مریم، هد یم او نه تنها هیچ چالشی با اهل خانوادهدر فرم جدیدهم شا، است

رسـد جـاي خـالی فـردي کـه در تقابـل بـا        به نظرمی. دي هم نداردووصفا داو، پدر، فرح روز
واگـویی هـا  لحظـه تـرین چرا که در کلیـدي ، گیرد خالی استراوي قراري ذهنیت نوشته شده

ـ   ، درونی راوي ن دو آ، چـرا آن دو تیلـه  66و 65و 64ص: ون نیسـت تنها با پدر اسـت کـه اکن
چشـم صـفا   ي در تیلهراها آناکنون ردچشمی که خاله عمري را سرگردان یافتن شان بوده و

ن فرد سـاکت  آاند؟ آیا صفا بخشی از مخفی نگاه داشته شدهساکت و، پیدا کرده استداوودي
جاي خالی این سـئواالت اسـت   . فردن آي مثله شدهشقه شده وي است؟ آن هم تکهو مخفی

کند که انگار کتاب بی اصول نوشته شـده  میاین فکر را به ذهن متبادرکه با نگاهی کلی به اثر
ولی بی اصولی در کنار ایرادهایی که در بـاال  . اصول خود شوددر کنار انواع خود کاشفاًتا بعد

سراسـر قصـه مـا انـواع     هـاي  وصـل چرا کـه در قطـع و  . اثر نیستشکل غالب بر، گفته شده
: را پیش رو داریمها تداعی

خنده صفا / خنده راوي: 28ص -1

کوبیدن روي میز/ کوبیدن روي ترمز: 44ص -2
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استخدام ي دیدن لحظه/ دیدن عکس صفا: 45ص -3

کاغذي دسته، خط اول57ص / نام کاغذ، خرآخط : 56ص -4

... .و

ولـذتی را  رنـج در خواندن اثر به مقام نویسنده برسـد و ، عاریف باالاگر خواننده با عطف به ت
به تعبیري اثر را امضا کرده ، از کتاب ببرد، هاضمن وقوف بر آن، که او در آفریدن اثر خود برده

من به سهم خود از این قصه لذت داده شده را بردم. است

1374اردیبهشت 

جدید سال ششم بـه  ي دوره22ي شماره)ویژه هنر وادبیات ( بررسی کتاب ي هدر نشری1375این مطلب نخستین بار در سال 
رهنري گفتمان صف-در جنگ ادبی1377چاپ رسید و در سال 

پروشات کالمی 

لیسـانس  قدر تهـران متولـد شـده و فـو    1348خان پروشات کالمـی در سـال   :فریبا صدیقیم
خـانم  . گـن اه هستند و شعر و قصـه مـی  ایشان چهار سال عضو کارگ. هستندادبیات انگلیسی 

. کنندکالمی این قصه را از دیدگاه ساختارهاي فرهنگی نگاه می

رسد که کلیـد ورد بـه   میظهوري جهانی به عرصه» سرگردان چشم هاي خاله«ي باشروع قصه
اسـتوار  ، روابط حسی ونه روابط فرادست وفرودستي با نظامی که برپایه، صمیمیت است، آن

مجد د وشـکافتن پوسـته و ورود بـه    ي مطالعه، است ودر پی آن هجوم وسوسه بازنگريشده 
. گیردمیگریبان خواننده را، تپدمیهستی که زیر این پوسته
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در جسـتجوي  ، خواسـتم از اثـر لـذ ت ببـرم    مینه تنهااي مثل هر خواننده، با خواندن این اثر
بـه دنبـال   ، به دنبال همـان درد مشـترك  ، شدنشاید به دنبال هم هویت. چیزي فراتر هم بودم

هـا  قراردادهاي فرهنگی که بر این قصه حکفرماست سال. توان شدمیجهانی که با آن همخوان
هـاي  یک زن اسـت وشخصـیت  ، آنجا که نویسندهاز. در بطن جامعه بشري وجود داشته است

در برخـورد بـا فرهنـگ ایـن     فکر کردم بهتر اسـت  ، اندتشکیل دادهها جاري قصه را عموماً زن
فرهنـگ و دنیـا   ، همراه با مرد، زن، در چنین نظامی. داشته باشیمها دید باز تري به ارتباط، قصه

امـروزه جـز در بعضـی    ، چرا کـه فرهنـگ مونـث   . نگردمیمشترك فرهنگ مذکري را از زاویه
. مراسم بدوي بخش بسیار اندکی از ذهن آگاه بشر رااشغال کرده است

ارزش نهـادن بـه   ي قضاوت برپایه، نقد چنین اثري که توسط یک زن نوشته شدهررسی ودر ب
شناساندن چنـین وجـودي   . موقعیت و دیدگاه نویسنده از آن است، حقیقت ذاتی شخصیت زن

سوال این است کـه آیاخـانم   . کار چندان آسانی نخواهد بود، که همواره فرعی نگاه داشته شده
دیـد ایشـان بـه    ي زاویـه انـد و ناسا ندن شخصیت زن توفیق داشـته در معرفی وش، زادهحاجی

گیرد؟میعنوان یک زن نویسنده چه عناصري را در بر

جزیـی  ، نه احساسـاتی و» حسی«خوریم برخورد میاولین خصوصیتی که در این کار به آن بر
وجـوداتی  مي با همـه ، چنان که راوي قصه. وحلول روحی زن به درون هر پد یده استي نگر

درصحفه . کندمیحلولها شود وهر بار به درون آنمیکه فرعی نگه داشته شده اند هم هویت
:خوانیممی66ي

. فروشـم نمـی بابـا تـو رو  . حاالمن کوچیکم با زندگی چکار کنم؟ به داداش گفتم آبـش دادن «
..نون آبغوره خیلی بهتره. آبگوشت گنجشک دوست ندارم

چرا من کوچیکم؟ چرا تو که مردي مـن  ... شنمیپختهها چقد گنجشک،چقدر سگا آ دمن... 
»... خیلی کوچیکنها چرا گنجشک/ دیدیشمردتوکه داوودينبودم؟ 
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ذهن وحافظـه را از  هاي الیه، زنانه است که) ترانسپرنت(ذهن هاي تر شفافیت الیهاز همه مهم
ر یـک نمـاي   د، درون هر یک حلول کـرده را که به منطبق بر هم هاي دهد والیهمیخود عبور

تجربیـات راوي در  ، در بخـش بـاال  . دهـد مـی خواننده یا منتقـد قـرار  ي در برابر دیده، نزدیک
صمیمی در کنار هم قرار در قالبی دموکراتیک ومختلف همزمان شده وي برخورد با سه پدیده

. اندگرفته

یا غیر رسمی تلقی نادیده انگاشته شده و،فرعی نگاه داشته شدهي به محض برخورد با پدیده
شده باید به دنبال دنیاي تخیلی نامریی باشیم که در ذهن خالق نویسنده جلوه گر خواهد شـد  

گیـرد جهـان خـواب    مـی این کتاب در برابر چشم ما قراري اولین جهان تخیلی که با مطالعهو
دفـاعی کـه   ش آرامـش دهنـده و  نـوعی واکـن  . وجود بشري ناخودآگاه ترین جنبه، راوي است

صداي خود را از پـس  کند تا بتواند از حس کوچک شمرده شدن فرا رفته ومینویسنده اتخاذ
. ادراك منطقی به گوش برساندهاي الیه

زن توانسـته انـد بـه    ي نهایتاً باید دید که آیا خانم حـاجی زاده بـه عنـوان هنرمنـد ونویسـنده     
زنانه از چه ماهیتی برخورد ار است وزن بودن یعنـی  ي ه تجربهخواننده کمک کنند تا دریابد ک

چه وچه حسی دارد؟

بهتـرین  ؛زنی باید در نظر گرفته شودي چند عامل در محک توانایی هر نویسنده، به اعتقاد من
جـنس  ي دیگر این که هردو جنبه. ظهور حقیقت ذاتی شخصیت زن استي ایجاد عرصهها آن

برساند که ایـن هـر دو در شـرایطی دموکراتیـک مسـتقر وحفـظ       اي حلهمذکر ومونث را به مر
ي از دیگر عوامل پدید آوردن جها نی خواهرانه است که درآن گروهی از زنان طی روند. شوند

ي در چنین فضا یـی سلسـله مراتـب قصـه بـر پایـه      . جمعی به هویت خود دسترسی پیدا کنند
. صمیمیت است تا قدرت وفرادستی وفرودستی
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در . دهـد مـی یابیم که راوي چند بار مارا به ذهن خود سفرمیدر جستجوي چنین عواملی در
مرگ در این اثر همراه بـا لرزیـدن   . رفتن وتعبیر آن به مرگ، خواب مسافرت، تکرار خواب ها

ي صـحفه (لـرزد  مـی ، خـورد میدر طول قصه لق لق، پویان که موجودي نیم مرده است. است
لرزد واز باالي دکـل  می، می میرداًیک بار داوودي تقریب. ا لرز همراه بوده استرفتن پدر ب. )31

. شـود مـی مر گشـان بـازگو  ي مثل همان گنجشک هایی که چند بار خاطره، شودمیبرق پرت
نشـنیدن صـداي مـردم    ، آوردمیرفتن مریم براي راوي نگرانی تعبیر شدن خوابش را به همراه

این سـوال در راه پیـروزي   . جیپ دیده بودي یم که از پشت پنجرهمرهاي ونفهمیدن مفهوم لب
چرا توي خـواب «، »؟چی گفت«، »؟خواست بگهمیمریم چی«کند که میمدام راوي را نگران

)70يصحفه(» ؟آدم صدا ندارنهاي جیغ

مریم بارها . حسرت چیزي که در پویان نیست، خوردمیمریم چند بار حسرت سالمتی تینا را
مـریم فرزنـدي دارد   . کننـد میشود وشباهت ظاهري عجیبی با هم پیدامیر این کودك تکرارد

زن صمیمیتی خاص با دنیاي خیال خود پیـدا کـرده   ، در این اثر. که به نوعی قربانی شده است
بـا  . وتصاویر ذهنی خود را روي هم مونتاژ کند واز هم عبـور دهـد  ها راوي توانسته الیه. است

، داوودي، سـفر ، مـریم ، ارتباط رفتن پدر؛توان رسیدمیعمقی ذهن راويهاي الیهیک نگاه به
، این عناصري ارتباط بین همههاي ایجاد حلقهابراهیم ووداووديقربانی شدن پویان و، مرگ

. کنیممیرا یکی یکی کشفهارویم آنمیکه هرچه در اثر پیش

درهمین جاسـت کـه دنیـاي خواهرانـه یکـی از      . و گم گشته هاستها گم کردهي قصه، قصه
نـاتوانی  31يصـحفه در. در ایـن قصـه همـه نـا تواننـد     . دهدمیخود را به دستهاي کیفیت
همان طـور کـه مـریم    ، خواهد داشته باشدمیتواند آنچه رانمیبینیم کهمیپویان راهاي دست
را داشـته  ها تواند آن چشمنمیاويهمان طور که ر، تواندنمیداووديهمان طورکه ، تواندنمی
. باشد
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خـاطرات  ، در راه پیـروزي . کند راهی است استعاري به سوي پیـروزي میراهی که راوي طی
شـود  میهر بار براي ما این سوال مطرح. کنندمییی ذهن اورا هم چون راهش قطعها وتداعی

که هرکـدام  ، شخصیت راويهاي که آیا به مقصد خواهد رسید؟ واین که آیاهریک از این جنبه
رسند؟می، به آنچه در جستجویش هستند، قصه را تشکیل داده اندهاي یکی از شخصیت

ایـن راز  . به دنبال سالمتی پویان معلول ونابینـا ، مریم به دنبال ابراهیمی است که از دست رفته
، گمشـده اش ي نیمـه به دنبال ، به د نبال سالمتیداوودي. مخفی نگه داشته شده32ي تا صحفه
فـرح روز بـه دنبـال دکتـر جهـان      . امنیت خانه وبه دنبال همسري وعشـقی ، زیباییش، چشمش

هـا  عشق وچشم هایی او که هرگـز آن ، وراهی براي بهبودي بخشیدن وراوي به دنبا ل حمایت
. رانداشته است

از سـه  ، دهندیمقصه را شکلآیند ومیفواصل مختلف بر سر راه پیروزيهایی که درروایت
ي قصه، اولین روایت. زنندمیعالم مجزا اما با حس مشترك هستند که مدام دنیاي واقع را خط

:خوانیممی57ي صحفهدر؛مریم است

کاغـذ  داوودي. رودمیداووديشود و آرام به طرف میبلند. زندمیمریم برگه دان را کنار... «
درازداووديهـایش را بـه طـرف    دسـت . ایسـتد مـی ووديدامریم روبه روي . گرداندمیرا بر
... چسبدمیبه د یوار. رودمیعقب عقب. پردمیداووديرنگ . کندمی

اللـه ي مریم تـوي سـینه  ... کردم؟مینباید سخنرانی. مگه چیکارش کردمکنه؟میچرا گریه... 
لعنتی ژسـتاش  : گویدمیالله...دیدمش. خورهمیهنوزم جلوم تاب. تونمنمی. تونمنمی:زندمی

»... اونجوري صاف که وایساد یه آن فکر کردم ابراهیمه، عین ابراهیمه

بـزرگ شـده اش   ي پویان که نمونـه ؛پویان وابراهیم استي براي مریم تجسم دوگانهداوودي
ـ ! شودمیابراهیمی که قربانی شده اما این بار آتش بر داوود گلستاناست وداوودي ین دراین ب

شهید ي کوچه. کنندمینقش مهمی بازي، انتخاب شده اندداوودياسامی که براي نشانی منزل 
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دتی کـه بـا   و شها، افتدمیمدام به تأخیرشود ورازي که در بین راه پیروزي بیان نمی، رازداران
قربانی جوان در برابـر قـدرت  . قربانی که پیشکش شود تا نسل بشر نجات یابد، ید انجام شود

. همچون شهادت عیسی براي نجات امتش، مسلم تاریخ مذ کر

یک بار به مرگ نزد یـک . اندازدمیقیامت را جلوداوودي. استداووديي قصه، دومین قصه
، خیـزد مـی بـر ، اما ناگهان بدون این که انتظار رستاخیز را بکشـد رودمیشود وبه سردخانهمی

او . شـود میاش سپريگمشدهي نیمهدر پی یافتن جفت وکند میرا که آغازي ازندگی دو باره
تبدیل به تجلی گیرد ومیبه مسخرهها راتمام زنده، براي اعتراض به فرعی نگه داشته شد نش

جنسی است که قرار بوده فرا دسـت باشـد   ي او تحقیر شده. شودمی»آوانگارد«تلخ یک عنصر 
هـاي  ت راوي راه یافته و یک بار دیگر بـا جنبـه  صمیمیوحال به سبب نزولش به دنیاي مهرو

. شودمیخاصی از شخصیت راوي هم هویت

پـدر باشـد   ي پسري را که خـالف اراده ، فرهنگ مذکر، ها نیستندها دراین قصه تنها زنقربانی
، محـض اقتـدار تجلی حکومت و، سرهنگ، پدرداوودي. کندمیورونوشتی از او نباشد حذف

. کندمیخویش از خانه حذفي و نبودن با ارادهبه دلیل همساورا

مانـد و دلتنگی اش براي پدر کـه از او دور ، یادگارهاي پدر. راوي استي قصه، سومین قصه
پدر که رفت با تعبیرخواب رفتنش که مرگ بود و تنها ییش بعـد از  ... خوابش را دید ولرزید و

راوي هم مادر اسـت  ، در این دنیا. هامچشرفتن پدر و همجواري عشق پدر باعشق مخفی او و
قانونمند با چیـره دسـتی تـا    اي روند مخفی نگه داشتن این عشق ممنوع در جامعه. وهم کودك

. شـوند مـی ويي سمبل تمام تظاهرات عاشقانه، افتد وفقط چشم هامیاواخر داستان به تعویق
ینا کـه شـباهت زیـادي بـاهم     تمریم وهاي در چشم. شوندمیچند بار در قصه تکرارها چشم
، هاي مصنوعی داوودي قبل از این که آسـیب ببیننـد  سیاه فرح روزو چشمهاي در چشم، دارند

معشـوق پنهـان ودر   هاي در چشم، داووديمصنوعی هاي در کوري پویان و اشتراکش با چشم
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ي ان درصـحفه اولین اشاره به عشق پنه. شوندمیتکرار، تیله هایی که راوي به دنبال آن هاست
:شودمیدیده21

-فامیل که نیس نامحرم چه د یوونه چه هشـیار . گور باباش، زندگیتو تلخ نکن: مادر گفت... «
»...مادراگه. اگر قسم نداده بود. ترسید. چشماش خود خود زندگی بود، چشماش بابا

:شودمیآ شکار47اي که به عشقش دارد در صحفه يدومین اشاره وقوي ترین اشاره

»... بعد اومد از صخره ها. نگام افتاد پایین، نگاش که به نگام خورد... «

. اینجا تجلی واقعی راوي است از عشقی مخفی که از بیانش هراس دارد

از ، آوردمـی راوي را بـه خـود  ، یی با واقعیـت جـاري  در البه الي این دنیاي ذهنی برخوردها
ـ  د، جمله تظاهرات بـین راه  کـه ایـن دو در بعضـی    (ا دختـرك گـداي آدامـس فـروش     یـدار ب

مختلف راننده تاکسی هاي ویا برخورد، )کندمیخیال نفوذهاي قصه مجدداً به الیههاي قسمت
اما اتفـاق جالـب   . وحشت او از گستاخی راننده و احساس عدم امنیت در حضور اوست، با او

ـ ، دهد که همان رانندهمیزمانی رخ از در اخـوت وارد شـده تـا    ، دوه راويپس از آگاهی به ان
. برخـورد د یگـراو بـا تحکـم همسـر درمنـزل اسـت       . گیردمیبه خود» لوطی« حدودي تیپ 

:می خوانیم23و22هاي درصحفه

مرگشـو ي بعـد م مـث سـنک گلـه    ، تا نصف شب که مث بز سرش تـو کتاباشـه  ! دعوا؟ ... «
... زن جماعت ظرفیت نداره... خودم کرد م، ذارهمی

»... همون مادر کثافتتیي توام لنگه. خفه شو توله سگ-

رود وبه این ترتیب نویسنده از طرفی تحت میراوي ازسنن وقراردادها یی از این دست فراتر
. کشـد میستم قرار گرفتن جنس مؤنث واز طرف دیگر تالش براي هستی یافتن اورا به تصویر
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اگه مـادرکمتر مـریض  ، رفتممیاگه« :داردمیرراوي گویی تمام مدت در افسوس گذشته گام ب
»موندممیاگه، شدمی

بسـیار بـه ذهـن راوي    ، در راه رسید ن به پیـروزي ومنـزل داوودي  ، هاواز این دست افسوس
. شودمیمتبادر

مـا را  مریم شکل خاصی گرفته وي مذهبی که بر اثر مستولی است در قصه-ساختار توحیدي
ي اندازد که آمدنش موجب نجات بود وشها د تش پـا ك کننـده  میدهندهبه یا د عیسی نجات

بسـیار آزادانـه   اي کند نیز از جنبـه میدوم کتاب جلوهي این ساختارکه از صفحه. گناه بنی آد م
. مـی کنـد  صمیمیتی عجیب برقـرار راوي در بین تمام اد یان آشتی و. وانسانی دیده شده است

صـفحه  . خـوریم مـی آیین مهر وبودیسم بر، اسالم، مسیح، دیان یهودبارها به اسامی مذاهب و ا
آیـین بـه آب دادن خاکسـتر سـگ سـوزانده      ، خورشید، مریم مقدس، یوشع، داوود، ابراهیم25

کلیـد  ، راويي کنـد کـه در جهـان خواهرانـه    مـی یک بار دیگر به ما یادآوري75صحفه ، شده
ادیـان  ي ارتبـاطی همـه  ي ب اسـت وحلقـه  مذاهي همهي اوتشنه. عشق ودوستی است، اصلی

مث مدوزما چرا هـی « : خوانیممی، صمیمیت نهفته استداند که در پناه آن امنیت ومیراعشق
؟شیمیجابه جا

دنبال آفتابم -

داره ابر میاد. بسه جمع کن-

... غصه نخور باباآفتاب زورش بیش تره-

اگه بابام یوشع بـود بـه خورشـید   ... گفتبه خورشید. یوشع یارش بود، خوش به حال موسی
... دخترم یه ماهی یه: گفتمی
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. اومـد وقتی سوخت بـوي کبـاب  . بردیمش لب رودخونه... دستوره بسوزونیمش: داداش گفت
» ... اینم رود گنگه؟: گفتم. خاکستراشو باد برد وریخت تو رودخونه

يدر صـفحه . اعتال رسـانده اسـت  ها عبور داده و به اوجشخصیتي نویسنده عشق را از همه
منشـاء  تولید نیرویی که بـراي زن منشـاء حیـات و   . گیردمیداستان او میالد عشق راجشن48

ي نویسـنده ایـن تجربـه   راوي به عنوان یک زن به تجربه خود تکیه کرده است و. خلقت است
. زنا نه را در برابر دیدگان ما قرار داده است

توفیق داشته است که حس زنانـه  ، یم این اثر در حد صفحات اندك خودتوانم بگومیدر پایان
حس عشقی که جهان شـمول اسـت وباتمـام موجـودات فرودسـت یکـی      . را به ما عرضه کند

يصـحفه و75ي صـحفه (. دهـد مـی در جهان آزاد خود به تمام این موجودات جاو، شودمی
بتـوانیم صـداي واقعـی    ز این نویسنده باشیم وتري اموفقبا امید آن که شاهد آثار بهتر و. )66

. بهتر بشنویمزن را

. چیستا چاپ شده است127-126در شماره 1374این مطلب در سال 

اصغر الهیدکتر 

من به خاطر یک دشواري که پیدا کردم یه مقدار روان پریشـی  ، دوستان ببخشیدي همه، باسالم
آشـنایی  » چشـم هـا  سرگرداني خاله«، تان مخالفمبا اسم این داس. کنممیسخت صحبت. دارم

... .علمـی داشـته باشـه   ي نه آشنایی زدایی که پایه؛اما آشنایی زدایی زورکی است، زدایی ست
فرم و ژانر بایـد اتفـاق نظـر    ، ما در مفاهیم کلی روایت... میاد وگم میشهراصال این چشما یه با

وحکایـت اردیبهشـت   فریـدون هویـدا  ي نوشـته هقرنطین. من با این اسم مخالفم. داشته باشیم
در ایـن کتـاب مسـئله بـزرگ     . در این ژانر نوشته شده اندعلی مراد فداییي نوشتهچهل ودو
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داستان این نوشته جریان سیال ذهن هست اما داستان سیال ذهن نباید این . انسانی حس نکردم
در مورد فاصـله گـذاري در   . کلمه رو، آفرینه وکلمهمیحادثه رو، سیال ذهن حادثه، گونه باشه

ولـی مـن   . ادبـی زیبـایی سـت   ي قطعـه 48ي صـفحه . آراقبالً این کار را کـرده امیر گلکتاب 
مـن  ولـی  اومـده براچی گردهمیفتابآدنبال چرا پر کرواته یا بابالشش ... آقاينفهمیدم دست 

ست خیلی قشنگکه یاد آور اساطیر مذهبی ستش بود رو دکفچشماش کتاب 72ي صفحه
. دونممی

محمود معتقدي

!واگویی یک رنج

گشـاید تـداوم و شـتاب    در برابر خواننده می» خالۀ سرگردان چشم ها«اندازي که داستان چشم
شود و بار دیگر یک ساختار کم یا بیش منتشر و مدرن است که مدام از واقعیت پیشین جدا می

. گرددتر بدل میو در جایی دیگر به واقعیت تازه

ي »تفکـر «بازتاب کلی این ساختار خواننـده را در مـرز بـاور و نابـاوري بـه سـمت و سـوي        
بـرَد  باید گفت که دیگر یک فضاي انسانی است که اثر را به جلو می، کشاند و در این راستامی
اً بـه عبـارت دیگـر همـین نظـم بعضـ      . سـازد خواننده را با نظمی دیگر آشنا می، کار» کنش«و 

. کندتر جبران مینویسنده را درایجاد فضاي هنريهاي غفلت

، امـا . رسـد در نخستین برخورد فاقد شتاب و کشش الزم به نظر مـی » خاله سرگردان چشم ها«
کند حقیقتی دیگر در البالي اثـر نهفتـه   حس می، شودتر میخواننده هرچه به عمق کار نزدیک
به ساحتی . درونش دست یافتهاي ه صداي آدمتوان بنمی، است که شاید جز با چنین ساختی

. دهدکه در آن همه چیز بوي واقعیت می
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شـوربختی خـود کـرده اسـت و     » ساختار«محوري است که ذهن زنانی را متوجه داووديصفا 
» سـیال «به شناخت این فضاي ، شودواگویی می) خاله(روایت هم که عمداً از ذهن و زبان الله 

نویسنده در بکارگیري حـسِ  . کندسنگینی میداووديهمچنان بردوش اما فشار. کندکمک می
از جملـه  -کند و به جز در چنـد مـورد  شان رجوع میهاي فرهنگیکم یا بیش به ذغدغهها آدم

ها زبان در اغلب لحظه-داووديهاي راننده تاکسی و بعضابخشی از حرفهاي بعضی از حرف
هـاي  رنـگ بـودن تناسـب موقعیـت    کـم ، ساسی این فضااما مشکل ا. رسدمتن موفق به نظر می

به » داوودي«زندگی هاي است که ناگهان بیان همه رنج) خاله(فراواقعی و رفتارهاي ذهنی الله 
بسیاري ، )داوودياز اداره تا خانه (و او ناگزیر است از یک فاصله کوتاه ! وي سپرده شده است

 د و شاید این دل مشغولی نویسنده اسـت کـه بـراي    کن، را افشاداوودياز زوایاي پنهانِ وجود
کند و در بسیاري از مواقـع هسـتی داسـتان را بـه ورطـه      این چنین سنگین عمل می، توالی کار

. کشانداغراق و پرگویی می

پریشی است که در اثر سقوط از دکل برق در ایام سربازي یـک چشـمش   موجود روانداوودي
اش در یـک  ست ودر اکنون داسـتان بـا فردیـت ویـران شـده     را از دست داده و معلول ذهنی ا

و به پشتوانه این همکاري است . مشغول به کار است، روزمریم و فرح، کتابخانه با الله موسوي
خطـاب  » خالـه «که در محاوره همه زنهـا را  داوودي. گیردکه کانون توجه این سه نفر قرار می

روز حسـاب دیگـري بـاز    امـا بـراي فـرح   ، سـت در خیالش به نوعی عاشق همه زن ها، کندمی
هـاي  از تنـاقض داووديهـاي  اما در ایـن میـان حـرف   . کند که دلیلش چندان روشن نیستمی

. کندعمل می» نامتعادل«اي چرا که وي همواره در برخوردهایش به گونه، دهدآشکاري خبر می
ـ «کنند و از منظرِ را تحمل میداوودياین سه زن ، در محیط کار خطاهـاي او را نادیـده   » رحمت

امـا نقطـه عزیمـت داسـتان از جـایی شـروع       . چرا که به رغم آنان او بی گناه اسـت . گیرندمی
، گـذرد پس از سه سال که از اخراجش مـی داووديدهند که خبر می) خاله(شود که به الله می

الله در فاصـله  . ودشبرده می» زهرابهشت«پیوندد و به در منزلش در خیابان پیروزي به مرگ می
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کـه  (نشیند و با بـه خـاطر آوردن مـرگ پـدر     اگویی میوبا خودش به، داووديي اداره تا خانه
پابـه  . البته تداخل و مقایسه این دو مرگ چندان روشـن نیسـت  ) تلفنی به او خبر داده شده بود

بـه زبـان   هاي ذهنی اعمـال و رفتـار او را  گذارد و در رفت و برگشتمیداووديدنیاي ذهنی 
کنـد و بـا وي بـه    هایی از این واگویی راه پیـدا مـی  تاجایی که راننده تاکسی به گوشه، آوردمی

راننده را به حرف ، بافی الله در داخل تاکسیآشوب درون و خیال. نشیندهمدلی و همزبانی می
ه بـه  اشـار (اش در ادارهداووديهـاي حضـور   اما نویسنده در انتخاب لحظه، )2ص (کشاند می

چنـدان دلچسـب و   ، و نحوه گفت و گویش با زنـان همکـار  ) شعر خواندن و ضرب گرفتن او
کـه از منظـر   داووديروز با حضور و رابطه مریم و فرح، از سوي دیگر. کندراهگشا عمل نمی

و » تمهیـدات «چـرا کـه   ، نیسـت » نقشـمند «چنانکه بایـد  . قابل لمس است» نوعی تعلق خاطر«
هـا را  بـه عبـارت دیگـر خواننـده پیونـد رابطـه      . شـان داده نشـده اسـت   بدرسـتی ن » مناسبات«

. یابددرنمی

دارد کـه  اي از رفتارهاي ناهمگونی را به خواننده عرضه مـی مجموعه» خاله سرگردان چشم ها«
کـه بـه   37تـا  35از جمله در صـفحات  . است» زیادي«بخشی از این رفتارها بر پیکره داستان 

گوي اللـه بـا   وشود و یا گفتمربوط میداووديتوسط -پسر مریم-شرح سواري دادن پویان
هـاي  و یا حرف» ... کاشتن پیله پروانه توي«روز در خصوص مادر بودن و داستان مریم و فرح

چنـدان  ... روشنفکري دیگـر و هاي شان به خارج و حرفمریم و فرهاد در زمینه فرستادن بچه
ح این نوع مسائل کلید کدام معضل در ایـن داسـتان اسـت؟    اصوالً طر. داستانی ندارند» محمل«
را در هـا  است که یکی از آنداووديهاي سرگردان اي از چشمکنایه» خاله سرگردان چشم ها«

اش در رفت جریان سقوط از دکل برق از دست داده و اکنون چون روحی سرگردان در گذشته
. پـردازد ه واگویی رنج این موجود پریشان مـی و در این میان الله به مدد نویسنده ب! وآمد است

امـا  ، براحتـی بـاور داشـت   » اللـه «توان از زاویـه دیـد   را میداووديگفتنی است که رفتارهاي 
بـه  داوودي» محمل«پردازد و یا آنجایی که الله از خود به واگویی خود میداووديآنجایی که 
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بـه زبـان دیگـر    . شودواننده منتقل نمیدیدگاه دلنشینی به خ... زند ومی» نقب«کودکی خودش 
بـاز هـم گفتنـی اسـت کـه نویسـنده در پـرداختن        . کندفضاي موجود خواننده را متقادعد نمی

داوودي» رنـج «کند که گویا اللـه خـود آن سـوي سـکه     چنان درونی عمل می» الله«شخصیت 
جه مشـترك هـر   پریشی وو چه بسا ممکن است که خواننده به این نتیجه برسد که روان. است

دو این هاست ولی متأسفانه دخالت نویسنده با باز کردن پاساژهاي ناهنگام تا حدودي به خـط  
خواننده شـاهد ایـن   65و 64و 62و 61مثالً در صفحات ، اصلی داستان آسیب رسانده است

. هاي طوالنی و زیادي استقبیل واگویی

نزدیک و قبـل از ایـن کـه وارد    داووديخانه اما زیباترین بخش داستان زمانی است که الله به 
پیونـدد و در اینجـا نویسـنده بـا     وقوع میدر ذهنش بهداووديتمام ماجراي مرگ ، کوچه شود

داووديو با آمدن الله به خانـه  ، کندمهارت و زیبایی همه چیز را در ذهن و زبان الله پیاده می
. شودماجرا تمام می

:زیبا و خواندنی استداووديخصوص چشم مصنوعی در این میان واگویی الله در 

اگـه چشماشـو   ، ذارمش تو چشـمش ش تو دستشه یا تو چشمش؟ اگه تو دستش باشه میتیله«
بسته باشن چکار کنم؟

)73ص (» دارم براي خودمرو برمیآنوقت تیله، آنوقت

از موقعیـت  اتفاق افتاده اسـت یـک تجربـه هوشـمندانه     » خاله سرگردان چشم ها«آنچه که در 
شـود و  شناسـی اجتمـاعی بـه حـذف فیزیکـی سـپرده مـی       کسی است که از دیـدگاه آسـیب  

. انجامدشناسی کار با اندکی پیچیدگی به ساختاري نسبتاً منسجم میزیبایی

در این داستان زاویه دید و زبان متن از فضایی پرتعلیق و موقعیت تکنیکـی خـوبی برخـوردار    
فرهنگی خاص و ضربآهنگ تندي اسـت  ها داراي ویژگیلحظهخصوصاً زبان در بعضی. است
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اما در همین داسـتان نویسـنده   ، ها از ابزار زبان بهره فراوان برده استو نویسنده در ادامه چهره
هاي نامتعارف گردد که اغلب در بیان جزئیات و واگوییگاه چنان شیفته فضاي آرمانی خود می

چرا که عناصر این داسان . انجامدعضاً به تکرارهاي ناالزم میآورد که بدستی روي میبه گشاده
آنچه که در این اثر خود را ، با این همه. توانستند در قالب و فضاي محدودتري بازتاب یابندمی
گیري از تکنیک نو و جریان سیال ذهـن بـه نشـان    کوشش آگاهانه نویسنده در بهره، نمایاندمی

مضـاعف در آن بـه خـوبی بـه     هاي هاي انسانی و رنجکه زمینهانجامددادن تلخی ماجرایی می
زن و یـک پـدر سـنگدل درون خـود را     4مردي ویران که در برابـر  . تصویر کشیده شده است

تا به کجا واقعـی  ) خاله(اما سوال اصلی این ست که در این میان نقش الله ، عرضه داشته است
ران او باید به چنین فضایی تـن بدهـد و خـود و    تواند باشد؟ و دیگر اینکه چرا بیش از دیگمی

. اش را فراموش کندخانواده

اش به دنیایی نزدیک شده است که در آن همه چیـز  در نخستین اثر داستانیزادهحاجیفرخنده
وي رفتار انسانی آشفته و شـوربخت را دسـتور   . به راحتی به دایره قضاوت کشانیده شده است

خالـه سـرگردان   «. اي دیگر دیده استزندگی این موجود را از زاویهکار خود قرار داده و عمق
خـود بـه   » اندازچشم«داراي زبان و ساختاري داستانی است و تالش نویسنده در این » چشمها

انجامد و این رفتـار یـک فرصـت    ایجاد حساسیت و ذهنیت تازه براي خواننده این روزگار می
را بایـد  » خالۀ سرگردان چشـم هـا  «هاي به یادماندنی فضا. هنري و یک قضاوت را در پی دارد

زیرا آنچه که در این اثر اتفاق افتاده است یک . اش گوش سپردانسانیانتخاب کرد و به دغدغه
نگاه آسیب شناسانه و در عین حال هنري به درون انسان معاصـر اسـت کـه فراتـر از زمـان و      

گیریم که و اما این نکته را نیز جدي می. دهدمیدر رفتاري این گونه خود را به ما نشان ، مکان
انـد و  زهرا و الله از خیابان پیروزي بـه راه افتـاده  از راه بهشتداووديقبل از آمدن ما به اینجا 

. رسندبراي پیوستن به این جمع تا لحظاتی دیگر از راه می
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ه در کنارتـان  و اللـه سـاعت هاسـت کـ    داوودي. کنم به پشت سرتان نگاه نکنیـد خواهش می
:بنابراین عبارت الله را از یاد نبریم که خود راهی است به کلیت متن. اندنشسته

. )80ص (» چشماش سرگردونم کردداوودي، چشماش«

فراواقعیتی است که ریشه در واقعیـت اینجـا و   »خالۀ سرگردان چشم ها«و حرف آخر این که 
!رهم عصر و هم روزگاهاي قلمرو آدم. اکنون دارد

عمران صالحی

، یاد یک دزدي افتادم رفته بود بانک بزنـه . حرفی هم نداریم، باالخره ما رو هم کشیدن این باال
ها هم دستاشون باال و توي جیـبش دنبـال اسـلحه    ها باال اونستدتهدید کرده بود همه رو که 

ت شـما رو  ببخشـید وقـ  : گفـت گشت به بانکیه مـی طور که میبعد همین. گشت که دربیارهمی
. گرفتم

بینم که غیـر از ایـن کـه وقـت     می، گردم یه چیزي پیدا کنم حرفی بزنمحاال من هم هرچی می
. کاري نیست، شما رو بگیرم

زاده و خیلی خوشـحالم  گم انتشار این کتاب رو به خانم حاجیمن قبل از هر چیزي تبریک می
اینـه کـه در   ، اینا من سر در نمیارمراستش از داستان نویسی و. که توي این جلسه شرکت دارم

مـن ایـن   ، فقط یه چیزي رو بگـم . ي شکل و ساختار داستان بلد نیستم حرف بزنمواقع درباره
طـور ریختـه   هاي تسبیحه که نخش پاره شـده همـین  کتاب رو که خوندم حس کردم مثل دونه

ه چیزایی دستگیرم شـد  ی، ها رو جمع کردم و اینهامن خیلی سعی کردم این دونه. ها زمیندونه
، ها رو جمع کـردن ولی اینجا که اومدم و آقاي معصومی و خانم و آقاي معتقدي یه مقدار دونه

حاال باعث میشه من دوباره بـرم  . بیشتر لذت بردم، حاال فهمیدم که قضیه چی هست، نخ کردن
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به کار بیفتـه  ن هستم که باعث شدین ذهن تنبل من یه خرده واین کتاب رو از نو بخونم و ممن
» یکی نبـود ، یکی بود«با ، خونیمش داستان که میما همه. و از این چیزاي روزمره خالص بشه

هـا کـه   اینه که اینجـور داسـتان  . ایم به همین چیزاعادت کرده، کنیم و یه روال منطقیشروع می
. کنم از این تنبلی ذهن در اومدممن به سهم خود تشکر می. کنهذهن آدمو فعال می

. طـوري لغـت و اینهاسـت   چیزهـاي همـین  . فقط یه ایرادهاي همین طوري الکی من پیدا کردم
بعضـی جاهـا هـم    ، ست که در گقتگوهاسـت یکی لحن محاوره، توي کتاب دو تا لحن هست

توي محاوره اگر کلمات به شکل شکسته بیـان  . یعنی کلمات شکسته نیست، لحن خیلی عادیه
شه یه دستی ها را میبعضی کلمه، ري که لحن غیر شکسته هستبشه اشکالی نداره ولی اینجو

» بردندشمی«کنم است که من فکر می» بردنشمی«5ي مثالً در صفحه. به سر و گوشش کشید
کـنم  هست که مـن فکـر مـی   » کاشتنم«یا توي همون صفحه . سطر اوله به نظرم، اگه بشه بهتره

معمـوالً  »کنـه قند زیر دندوناش جرجر می«بعد اون .الخطی و اینهاباشه از نظر رسم» کاشتندم«
ما تـرك  . دونمشاید اصطالح خاصی هست که من نمی. کنهمی» خرِش خرِش«زیر دندوناي ما 

»ذارهکلـۀ مرگشـو مـی   «خوریم شاید اینجوري شده یا باز همون هستیم چون چاي هم زیاد می
سـت کـه   اینا چیزایـی » ذارهي مرگشو میکپه«گیم چون ما می، کنم اصطالح محلی بودهفکر می

یـه چنـد   . فقط براي اینکه حرفی زده باشیم و خودي نشـون داده باشـیم  ، اي نیستاصالً مسئله
... خوامعذر می، اي گفتیمکلمه

جمشید محمديآقاي 

شـنیدنی  . هاي متن مورد نظر اشـاره کردنـد  دوستان به معایب و حسن. با سالم و خسته نباشید
کنم که به اعصاب مرکزي مـتن  و تالش می. کنمي متن نگاه میتنها به ناخودآگاه زنانهمن. بود

نبض قصه کـه بـه عبـارتی ناخودآگـاه قصـه در      ، 64-66ي قصه دست پیدا کنم یعنی صفحه
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راوي از دو . توان با روانشناسی اعصاب مرکزي به ناخودآگاه قصه پـی بـرد  می. اونجا قرار داره
ي ناخودآگاه قصه است که خودآگـاه  داوودي شقه. ناخودآگاه، خودآگاه. کنهمیدوربین استفاده

انـد و ایـن دو نیمـه    الله ناخودآگاه خود را از دست داده، روزفرح، مریم. خود را از دست داده
حسن از این . هاي متن به حساب آوردتوان یکی از حسنهاي قصه را میشدنِ تمام شخصیت

طبقه که خود به نیمـه  اند و به عبارتی قشر بیها از قشر میانی جامعهیتجهت که تمامی شخص
در . حسن از این نظر که پایگاه زنانه نیز در قشر میانی جامعه اسـت . کندها کمک میشدگی آن

جـانِ زنانـه   ، هـا هاي شخصیتشقّه شدن. شودشود و در پایین تحقیر میباال تحویل گرفته نمی
. ستنویسیفمینیستنویسی و به عبارتی 

خودآگاه یا قدرت مردانه را ، هابه یاد بیاوریم که تمام توان فمینیست برآنست که شقّ شخصیت
هـا پیونـد زده تـا موجـود     ها گرفته و خودآگاه زنانـه را بـه آن  از آن، که به ناحق تصاحب شده

هان سومی شخصـیت  بینیم که زن جمادر طول بحث می. ي وجود بگذاردفمینیستی پا به عرصه
هـا  یعنـی از آن ، تواننـد ذهـن خـود را آزاد بگذارنـد    الله نمـی ، مریم. اصلی خود را پنهان کرده

. به جبر خواسته شده که ناخودآگاه خود را یا آرزوهاي پنهان خود را پنهان کننـد ، خواسته شده
ین شـکلش بیـان   تـر آید که تمام ارتباطات عاطفی را با مخفیتنها از یک زنِ جهان سومی برمی

: بخوانید. کند

»چرا نمونـدم؟ ، چرا نرفتم«: خوانیمدر جاي دیگر متن می. انگشتش خورد به دستم، هاشچشم
اي نهفتـه اسـت کـه    هاي زنانهرازها یا خیال، ها»چرا نموندن«، ها»چرا نرفتم«ودر زیرِ متنِ این 

. ی زنانـه را بیـرون کشـید   هـاي مخفـ  قصه، ها نشست و از ناخودآگاه متن قصهتوان ساعتمی
ي خود به عبارتی طبقه. ابراهیم به جاي قربانی کردن فرزند بر این است که خود را قربانی کند

کند و یک مشت قـرص  داوودي دست توي جیبش می«: از متن بخوانیم. خودآگاه مردانه را، را
دانیم که ما می». مخورخیال کردن می! ارواح خیکشون. کند تو هواسفید و صورتی را پرت می

یعنی دسـت  ، تنها مرد خودآگاه از دست داده است، بگویند»نه«توانند زن و مرد شقه نشده نمی
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ي مـرد سـاالر حکـم    مگر نه اینست که حاکمیت جامعـه . »نه«تواند بگوید می، از قدرت کوتاه
پاك زدي بـه سـیم   دیگه ! گفت مبارکه«: بخوانیم از زبان شوهرِ خاله. خود را صادر کرده است

تـر از  یه نرّه غول دیوونه رو ببینی که خُـل . یعنی از این سر تهرون پاشی بري ته پیروزي! آخر
حکم اسـت  . هاراهه رفتهکج، گراهامحکوم کردن تمام ذهن»!خُل آباده، اداره که نیست! خودته

گـه بابـاش جورشـو    ا، دار باشـه اگه آدم مایـه «: در متن بخوانیم. که روي خط راست راه برویم
تمام زنـاي دنیـا   . چی حلِ حلّههمه، دکتر و مهندس بشه و یه بنز مامانی زیر پاش بندازه، بکشه

ي فاضـله اسـت   مدینه. ستي متن مانیفست نظام حاکم جهانیاین تکه». شنخاطر خواش می
عت مگـه از  زن جما«: هاي عصر است؛ در متن بخوانیمها که از قانونو یکی دیگر از این قانون

خواد همین که بتونی خرج و مخارجش رو تمام و کمال بپـردازي و اُورت پـول و   آدم چی می
یـه  . زنا عاشق طال و جـواهرن . دونیخودت که بهتر می. کارتمومه، پله تو دست و پاش بریزي

ر د، ي حـاکم را بخـوانیم  هاي اخالقی فلسفهو یکی دیگر از تئوري». گور باباي دنیا، تیکه بخر
جیـغ  . کنـد کشد و پـرت مـی  ام را میدستی مقنعه. هایشرود توي چشمصورتم دارد می«: متن

واي خـدا  . کندهایم را باز میدستی تند دکمه. بهتره بگم شکل برادرمی. بگم شوهر دارم. بکشم
، هخـدا مـرگم بـد   . اگه بگم شـوهر دارم ... .اگه. بیابون... اگه بپیچه. ترسممی... چیکار کنم؟ بابا

آبرویـی  بمیرم از بـی . رود طرف دستگیرهمی. کندام را رها میشقیقهدستم. پیچید، پیچهداره می
این مـتن را بخـوانیم   . خودآگاه زن و به یاد بیاوریم که زن ناخودآگاه ندارد، تئوري قتل. »بهتره

وشـحالِ  خ، آیـد داوودي مـی «: کسی که قدرت مردانه را از دست داده، که ناخودآگاه مرد است
داوودي چه جوري اومدي؟ داوودي رو دست کم گرفتـی خالـه؟ از   : کنمتعجب می. خوشحال

اگـر  »روي یه تپه بعدش هم از دیوار خوابگاه پریدم پایین و جیمزباندي اومـدم تـو کتابخونـه   
اي که خاله فاقد آن اسـت و  حتماً پایبند قانون اخالق بود؛ همان شقّه، داوودي خودآگاه داشت

رنگـی پوشـیدم چـی    ، بلـه :مریم گفت«: بخوانیم. مریم است، ي دوم داووديشقّه. ارِ آنخواست
کـه  ، ابـراهیمِ ، و به یاد بیاوریم کـه شـوهر مـریم   »قدر مشکی بپوشمچه! م کرديگی دیوونهمی
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و به یـاد بیـاوریم کـه    »ترسممی. جرأتمو نگیر، مریم«: گویدخودآگاه خود را از دست داده می
و قضاوت کنیم چـه  »!نخیال کرد! ارواح خیکّشون «: دآگاه از دست داده چه گفتداوودي خو

همـان  ، پیونـد دو شخصـیت زن و مـرد   ، تفاوتی بین تفکـر ابـراهیم و داوودي و مـریم اسـت    
دهـد؟  اما چرا داوودي در اثر حادثه خودآگاه خـود را از دسـت مـی   . ي فمنیستی استخواسته

هیچ مـردي  . کشداختیار دست از خودآگاه نمیاند که مرد بهها به تجربه دریافتهکه زنبراي این
سـرگردانِ  . سرگردانِ انسان آینـده اسـت  ، هاي سرگردان چشمخاله. دارددست از قدرت برنمی

در باالي طبقه جایی براي او نیست و در پایین ماهیت خـود را  ، هبین دو طبق. زنِ جهان سومی
و ، دهـد شخصیت خود را از دست مـی ، اگر قدرت را بپذیرد. دهدبه عنوان انسان از دست می

چه باید کرد؟ باید داوودي خودآگاه خود را از . خورداز طرف جامعه مهر باطل می، اگر نپذیرد
گیرد و به طرف پیروزي بـه  خاله تصمیم خود را می. د بخوردي خاله پیوندست بدهد و با نیمه

اگر چه دو دل است اما مهم راه افتادن است و دودلی خود را با ایـن جملـه پایـان    . افتدراه می
زنـدگی  ، ي قصـه را کـه کنـار بـزنیم    پوسته»ها را ببردي این نکن بکنشور همهمرده«: دهدمی

. نویسی حتا زیـر مـتن نیسـتیم   گفتم به دنبالِ جزء به جزء.بینیمتاریخی زن جهان سومی را می
را خـواب کنـیم تـا خواننـده     64-66هاي خواهیم اعصاب مرکزي قصه را یعنی صفحهتنها می

ناچارم سلسله اعصاب مرکزي را . بیرون بریزد، آنچه را که پنهان شده، بتواند از ناخودآگاه قصه
چنـد  ، ي قصه است که در چنـد تکـه  اي از حافظهتکه، ي آن سه صفحهبازگو کنم و هر جمله

. تداعی قصه در خود نهفته است

» . انگشتش خورد به دستم. بیست تومنی که داشتم. چرا نرفتم؟ چرا نموندم؟ نخریدم«: بخوانیم
. بـه دنبـال داوودي  »!چرا نرفتم«: براي نمونه. در این پنج جمله چندین متنِ قصوي نهفته است

چرا نرفتم به دیدن پدرم که در حـال مـرگ   ) . گیري مریمجریان دست(نرفتم؟ چرا دنبال مریم 
ي عشقی پنهـان کـه همچنـان در    قصه. »و انگشتش خورد به دستم«. چرا به دانشگاه نرفتم. بود

بینی؟ بابـا دلـم بـرات    بابا داوودي رو می. ترسیدچشماش می«: بخوانیم. طول متن مخفی مانده
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»بابا بیست تومنی خیلی پوله؟ چه قدر بمـب اصـالح نشـده   . ران سیاههي سنگبادیو قلعه. تنگه
ي ناخودآگاه قصه اسـت و  قسمتی از حافظه، هاي تمام و ناتمام این دو صفحهاز جملههر تکه

هـا  ترین قصه و حـرف اما اساسی. هاي نهفته در متن را در خط رئال داریممقداري از متن قصه
. مخفی مانده

بایـد قبـول   . ا در این سه صفحه ببینیم؛ به هر قصه و خاطره نوکی زده شـده هاي ذهن رپرسش
سـت و بایـد بپـذیریم کـه هنرمنـد بایـد از       هـاي مـادي  ي تمام خالقیـت حافظه، کنیم که زبان

. ي نـو سـازگار اسـت   این سه صفحه با معیارهاي قصه. هاي گذشته ساختارزدایی کندخالقیت
هـا سـاختارزدایی   ي آنبلکـه از همـه  ، ون و تعهـد نیسـت  مضـم ، طرح و توطئه، دنبال ساختار

ساختار و مضمون و تکنیک . در این سه صفحه نوشتن تنها به خاطر نوشتن به کار رفته. کندمی
میـوه نـداریم و عاقالنـه نیسـت     هاي نوشتن هستند و طبیعی است که درخـت بـی  و تعهد میوه

. درخت را فداي میوه کنیم

بـدین معنـی   ، گوییم براي نوشتن خودآگاه خود را کنار بگذاریدکه ما میاي بر این باورند عده
وقتـی از  . گرایـی نـه ذهنـی  ، گـراي کنـیم  گوییم واقعیتبرعکس ما می. گرایی نکینمکه واقعیت

هاي گذشته تمام رمان. ایمگرایی کردهما ذهن، ها استفاده کنیمهاي گذشته یعنی از دادهخالقیت
هـاي گذشـته و یـا در    داده، هاتجربه، هاهمه از خالقیت، انده خورد ما دادهرا به اسم رئالیسم ب
به عبارتی خالقیتی به . اندیعنی از آگاهی استفاده کرده، اندبا فکر نوشته. اندجریان استفاده کرده

نویسـی را در تمـام شـئون    در زمانی که نزدیک به چند دهه است که اروپـا زنانـه  . اندکار نبرده
گفتیم زنانه به معنـی خودآگـاه از دسـت    . مان هنر زنانه نداریمما در جامعه، شروع کردههنري 

باشـد تـا   جـویس نویسی کـه  گذار زنانهدر زمانی که بیشتر آثار مطرح دنیا از بنیان. دادن است
. نویسـی در ایـران مـا داریـم    تنهـا دو نمونـه زنانـه   ، هاي زیرزمینییادداشت.. .،ناباکف، مارکز
کـه نویسـندگان اکثـراً مـرد     . به آغاز فصل سردایمان بیاوریمدر فروغاز نظر رمان و رکوبوف
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مـردان تغییـر   ، ایـن چنـین  ياما زنانه نوشتن یعنی پایگاه مردانه را ترك کردن در آثـار . هستند
هـاي زن ایـن   تمـام شخصـیت  . انـد ي خود بودهشاهد تجاوز به حقوق مردانه، اندجنسیت داده

کنند و ارتباط با غیـرِ شـوهر و بـه عبـارتی     ي قرن خودشان تجاوز میمردانهقوقها به حرمان
نویسـی مـا از دیـدگاه    بـدون شـک دنیـاي هنـر در دورانِ زنانـه     . رمان مردانِ بـدونِ خودآگـاه  

زنان در اکثـر شـئوونات اجتمـاعی ماهیـت    ، نویسی است و زمانی که در جهان سومناخودآگاه
متأسفانه حتا در بین اکثر روشـنفکرهاي مـا و متأسـفانه حتـا در بـین      شان نادیده گرفته شده و 

، هنـري -زنان بایـد در تمـام شـؤون اجتمـاعی    ، نویسی از بین رفتهماهیت زنانه، هنرمندهاي ما
و مردان نیز باید دریابند که تنهـا ناخودآگـاه قـدرت خالقیـت دارد و     . بنویسند، زنانه بیندیشند

. بس

. هاي هنرمند خصوصاً صاحب اثرتمام زنبا آرزوي موفقیت براي

فرهوشیار انصاري

شاید در یکی دو ، هاي دوستاني خیلی کوتاه درباره صحبتدو سه تا نکته، ضمن عرض سالم
من تصورم این است که این اثر یک راوي . خواستم عرض کنمهر کدومشونُ میدرموردجمله
کـنم کـه   تصور می. اون به عنوان خاله سروکار داریمتر با و ما در اثر بیش، خانم موسوي، داره

دونم شاید من بد حاال نمی. دوستانی که اینجا صحبت کردن هم در این نکته متفق هستند اکثراً
اي که نکته. فرمودن چون مبناش روي یک همچنین چیزي بودمعتقديفهمیدم مطلبی که آقاي 

ولـی  ، هاي روانشناختی هم داشته باشـه نه الیهدرسته که ممک، ي داووديِخواستم بگم مسألهمی
که آیا عملـی کـه داوودي انجـام    این. ي روانشناختی نیستمسأله، مسأله، به نظر من در اساس

که این هیسـتري هسـت یـا    این، فهمیم که در پایان اثر انجام دادهیعنی ما می. ده در پایان اثرمی
کنم که در این مـورد بخصـوص   تصور می، گهکه مصداقی از افسردگی هست یا هر چیز دیاین
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دم که به نظر کنم نشون میعلتش هم اینه که من در صحبتی که می. اهمیت زیادي نداشته باشه
یعنی این که یه جمـاعتی  . نه روانشناختی، یه کار فلسفیه، کنهخودم اساساً کاري که داوودي می

این یـک علـل و موجبـاتی    ، خندهن میشوذاره به اصطالح وسط و بعد هم به ریش همهرو می
رو و شاید در واقع انسـجام اثـر رو   کنه این قضیهي قصه داره؛ در واقع توجیه میدر پس زمینه

قـرار  کالمـی هـاي خـانم   ي صحبتتر در ادامههاي من بیشصحبت. دههمون پیش زمینه می
، که خب حاال توي این اثریعنی من به نظرم رسید ، ش باشهمنتها شاید اون روي سکه. گیرهمی

توي ایـن نظـامی کـه تشـریح     ، ما مردهامون کیا هستن؟ یعنی توي این نظامی که توصیف شده
یـه چیـزي در واقـع    ، تحلیل شده و حاال شاید بنا به تفسیر مـا یـه چیـزي کوبیـده شـده     ، شده

خیلـی  ، هـا هسـتن  ایـن زن ، مردها چه جایگـاهی دارن ، وقاحتش و صراحتش نشون داده شده
طـوري  فهمیم که زن ایـن از خالل این اثر ما می، یه روابطی دارن، یه عالمِ خواهرانه دارن، خب

انداز و بـه قـول خودشـان پرسـپکتیو زنانـه چطـوري       چشم، نویسهطوري میاین، کنهحس می
تـرین  یعنـی در واقـع عمـده   ، شـیم کنم اولین مردي که ما باهاش روبرو میمن فکر می. هست

داوودي رو میشـه در  ، در عین حـال . کنم همه موافق هستندفکر می، هستشخصیت داوودي
اولین پیونـدي  ، یک نموداري ترسیم کرد که توسط چند تا فَلَش به مردهاي دیگه پیوند خورده

، یعنی آدمی کـه غایبـه  ، پیوندیه که این آدم با ابراهیم داره، رسهتر از بقیه میکه به نظر من مهم
کنم خیلـی زیبـا   اینو من فکر می، بتداي داوودیه و داوودي سرنوشت ابراهیمهابراهیم در واقع ا

کنـه و  ش مـی ه داره و این که چقـدر دلـزد  داووديیی که مریم از توي نوع رابطه و نوع تلقی 
رو اجرا بکنـه  شه براي این که کاریکاتور یک سخنرانیکنه کامال مشخصه؛ بلند میش میآشفته

داده و افته که ابراهیم توي دانشـگاه انجـام مـی   هایی میدام یاد سخنرانیو در عین حال مریم م
در واقع این ابراهیمه که به این سرنوشت دچار شده یعنی تبدیل شـده  . حتماً بار سیاسی داشته

خواد با دنیـا در بیفتـه بـا ایـن     یه آدمی که کارش به جایی رسیده که وقتی می، به یه آدم کودن
ریزه یعنی یـه عمـل   زنه و همه رو بهم میره یه آگهی تسلیت میاشگر میدنیاي مهاجم و پرخ
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ي خیلی قشنگی هم به شهید نمـایی داره کـه در   پیش پا افتاده و مسخره در عین حال یه اشاره
دونین مـا همـه   می، این قضیه خب وجود داره، مون آشنا هستیم باهاشکه ما همه، نسل ابراهیم

شاید به مذاق بعضـی  ، زنمد من از پایگاه یه نسل دیگه دارم حرف میالبته شای، سروکار داشتیم
در عـین حـال ایـن    . باپویانه، کنه داوودياي که پیدا میپیوند دیگه. از اساتید خیلی خوش نیاد

پویـان کیـه؟   . شـن یعنی پویان و ابراهیم و داوودي در یک نمودار جداگانه ترسـیم مـی  ، سه تا
بینـیم ازش و الزم  ا یه آدمی به اسم فرهاد که ما هیچ چیـزي نمـی  پویان حاصل ازدواج مریمه ب

کـه  این. فرهاد کیه؟ فرهاد کسیه که مریم به جاي ابراهیم انتخاب کرده. هم نیست شاید بدونیم
کـه مـریم و ابـراهیم    اول ایـن ، باز دو الیه داره، مریم چرا این رو به جاي ابراهیم انتخاب کرده

یعنی کـانون خـانواده اینجـا عشـق رو قربـانی      ، تونن ازدواج بکننمیي ژنتیک دارند و نمسأله
کـنن  که خانواده یک نهادیه که زن یا مردي با هم ارتبـاط برقـرار مـی   کنه یعنی اینخودش می

بینـیم کـه پویـان حاصـل یـک همچـین اتفـاقی        بنابراین می. براي این که نسلی ادامه پیدا بکنه
یی به هـر  رسه که ابراهیم خودش به یک علت دیگهه نظر میاز طرف دیگه ب، هستش که افتاده

سـازمان از  . پیونده به یـک سـازمان سیاسـی   علت اینه که ابراهیم می، شهحال از مریم جدا می
یعنی سلسله مراتبـی کـه درِش   . یکی از نمودهاي پدرساالریه، پیوندهنوعی که ابراهیم بهش می

شه در فضـاي ایـن سـازمان و دیگـه اثـري ازش      گم میره و دقیقاً رعایت شده و مردي که می
با پیوستن به ایـن سـازمان   ، حاال ببینیم ابراهیم چه چیزي رو از دست داده؛ منهاي مریم. نیست

هایی که به قول کنه و با صاحب اون چشماي هم با پدرِ راوي برقرار میابراهیم یه نسبت دیگه
کنـه؟  چه پیوندي پیـدا مـی  ، ن مبناست در طول قصهخود راوي اصالً داستانِ سرگردانیش بر او

دونم شاید گستاخی باشه این حـرف  من نمی. ي کامالً ناشناخته استي ابراهیم یه الیهاین الیه
نـدازه کـه راويِ   منو خیلی یاد برخـوردي مـی  ، زنم ولی برخوردي که راوي با مرد کردهرو می

ا اثیریهست یکنه یعنی زن یا لکاتهبا زن میکوربوف .مـرد اثیـري   . زنـه کور حرف نمیزنِ بوف
هـا  صاحبِ چشـم . زنهحرف نمی، حاال اگه مجاز به کار بردنِ همچین تعبیري باشیم، هم اینجا
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پدر هم بـه  ، پدرش در واقع. رهبوسه و میهاي راوي رو میمثل نسیم میاد پلک. زنهحرف نمی
کنه بـا  پدرش در واقع گفتگویی نمی، ي مردههي دیگه از نمودارِ اون روي سکنظر من یک الیه

بـره ولـی اون تـأملی کـه دارن     میدرسته که یه کلماتی به کار، زنهمیدرسته که حرف، کودك
بـیش  ، بیش تر شاید حسی باشه از نوعی که به هر حال آگاهی درِش شاید خیلی حضور نداره

یعنـی رجالـه   ، ورِبـاز متعلقـه بـه اون   ي تاکسی که بیش تر براساس هیجانه و راننده، تر عاطفیه
جالبه این دوتـا همسـفر   . کنهیعنی چیزي که راوي ازش فرار می، نماد کامل ابتذاله. است دیگه

مرد راننده تاکسی به خـاطر پـول ایـنُ سـوار کـرده و      ، ي داووديشن با هم به طرف خونهمی
حـاال البتـه سـعی    . هم خوردحال شما به، زنه که تظاهرات شدمرتب هم وسط راه هی غر می

همـه چیـز در   ، همه چیز قالبیـه ، اي رو هم ادا بکنه ولی همه چیز پوکهکنه یه وظایف مردانهمی
باز در ، ي مردهااي که هست دربارهي دیگهیه نکته. واقع فرمولیزه شده است در وجود این آدم

لبی که اینجا هست اینه کـه  ي خیلی جانکته. پدر داوودي، سرهنگه، ي مردهاهمین روي چهره
یـک  ، سربازخونه هم مثل سازمان سیاسی، داوودي این بال توي سرباز خونه اومده سرش دیگه

و . اون سلسـله مراتـب برقـراره   ، اسـت نهادیه که درِش بدون هیچ تردیدي روابط پدر ساالرانه 
کـه در واقـع   ، نیعنی با همون بار اول خونـد ، من بالفاصله به ذهنم رسید، پدرش هم سرهنگه

ي نظامیش جدا اصالً سرهنگ با اون رویه، ... این فرزندکشی اتفاق افتاده یعنی سرهنگ به دلیلِ
نـدازه و ایـن یـه    از نظام ارتش که نیست و همون نظام ارتشه که این آدم رو بـه ایـن روز مـی   

این ، ي مریمهخواستم بگم درباریه چیز دیگه که می. ي دیگه است که باز من برخوردکردمالیه
کنه با مریم به دلیل تشابه اسمی نیست که همانندي پیدا می، کنمکوتاه هست زحمت رو کم می

کنن به ایـن کـه   یی که میاون اشاره، حاال حتا اون اشاره هم به نظر من زائده، مریم، مریم عذرا
بـراي ایـن   یعنـی زائـد کـه الزم نیسـت واقعـاً      »موعود روخواي این مسیحايتو کی پس می«

یکـی از  ، هـاي خداسـت  ابراهیم کسیه که یکی از چهره، مریم با ابراهیم در ارتباط بوده. منظور
بینیم راوي باهاش به یـه جـور   ي کسیه که ما میتجلیات صاحب او دو چشمِ و تجلیات چهره
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ر بینه ولـی بـا  میرسه و فقط دوتا چشم ازشیعنی به یه جور ارتباط حسی می، رسهعرفان می
که حاال از ، یعنی در واقع اگه بشه یه دجال در برابر مسیح فرض کرد. گیره مریم از ابراهیمنمی

یـه  ، یعنی این وسط یه مریمِ نامراده. در واقع مریم هم ضد مریمه، یه لحاظی ممکنه پویان باشه
ولـی  ، و دارهمریمِ تو گیومه شدن ر، ي موجبات مریم شدن رو دارهمریمیه که همه، مریمِ ناکامه

زنه ابراهیم رو و پویان از این نظـر  قاپ می، دزدهدر واقع اون سازمان سیاسی ازش در واقع می
کنه با داوودي به دلیل این که هر دوشون به هر حال به یه نحوي بـا فلـج   باز یه نسبتی پیدا می

ـ  ، یعنی اگـه حـاال اون فلـجِ ذهنیـه    ، یعنی دچار فلج هستند، سروکار دارند ه جـور فلـج   ایـن ی
خواستم عرض بکنم و یکی دو تـا نکتـه از   رو میعرضم به حضورتون که من همین. جسمانیه

قبیل نکاتی که آقاي صالحی هم لطف کردن اینجا فرمودن هسـت کـه بعـداً خـودم بـه خـانم       
. خیلی ممنون. گمزاده میحاجی

کوروش معتمديآقاي 

کنم که فکر می، رسهولی تا جایی که عقلم میکنم جایز نباشه من صحبت کنم فکر می، با سالم

بـا کمـال   ، ... انّاللّـه و انّـا الیـه   «. کتابه9ي صفحه، ترین قسمتی که در کتاب هستتکان دهنده

هـاي  کنم که این خـط فکر می» هاي خالیو خط... پسرداییِداووديتأسف مرگ نابهنگام صفا 

ده کـه مـا بایـد    که به ما نشـون مـی  ، باشهادهزحاجیترین کارهاي خانم خالی یکی از اساسی

ي داستان رو خودمون بنویسیم و هیچ دنبال داستان نباشیم و دنبالِ قصه نباشـیم و سـاختار   بقیه

ي خاصـی  ضد قصه بودنِ اونه و این که راوي هیچ دنبال یـک قصـه  ، به نظر من، اصلی داستان

رو داستان، به قول معروف، تش برسهدنبال یک تمِ به خصوصی نیستش و هر جا که دس، نیست
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رو تا جایی هم موفقه ولی جاهـایی خیلـی حـس   . کنهاي شروع میکنه و از جاي دیگهقطع می

کنـه  یعنی جاهایی که انسان واقعاً بغض می، ي ضعف داستانه به نظر منکنه و این نکتهقطع می

زاده خیلی زود ایـن داسـتان   حاجیمکنم که خانمن فکر می، که بیاد با داستان ارتباط برقرار کنه

. کنــه و آدم را از اون حالــت بغــض و اون حالــت درونــی بــودن میــاره بیــرون رو قطــع مــی

تونم صحبت کنم چون من زیاد نمی. تونه درونی باشههایی هستش که خیلی راحت میقسمت

توي ایـن  الخط نیستي رسمي اصلی مسألهولی مسأله، خواستم بگم همه گفتنچیزایی که می

ي دومـی کـه   رو نوشته و زنانه نوشته و مسـأله اینه که یه زن این داستاني اصلیداستان مسأله

تونه داستان هر کسی باشـه و مـن وقتـی کـه ایـن      خیلی براي من مهمه اینه که این داستان می

،ولی وقتی که امروز اومـدم تـوي ایـن جلسـه    ، اصالً قرار نبود صحبت کنم، داستان رو خوندم

زاده و تا حـدودي هـم ابـراز    حاجیي خودم تبریک بگم به خانماحساس کردم که باید به نوبه

ولـی  ، احساسات کنم نسبت به این داستان و بگم که این داستان با این که کار اول شما هستش

رو مـا جـزو   داستانِ خوبیه و سؤالی که دارم از دوستانی که صحبت کردن اینه که ایـن داسـتان  

داستان مدرنه؟ ، داستان رئاله؟ این داستان، تونیم قرار بدیم؟ این داستانک داستانی میکدوم سب

تونه باشه؟داستانِ پست مدرنه؟ و جریان سیال ذهن از نظر شما چی می، این داستان

. اما داستان جریان سیال ذهن قانونمند نیست، داستان جریان سیال ذهن هست: الهیآقاي 

زبـانِ  ، ي بعدي هم که هستش به نظر من این زبانی که این داستان دارهلهو مسأ: آقاي معتمدي
تـونم  یه زبان بسیار روان و یک زبان درونیه و می، یعنی یه زبان بسیار ساده. بسیار بسیار خوبیه

. زادهخیلی ممنون خانم حاجی. کنم داشته باشماي فکر نمیمن حرف دیگه. بگم زبان زنه
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زادهکیومرث منشیآقاي 

گـن کـه دو تـا ملَـک     خالصه صحبت کردن خوبه می، ي تخلیص مسائلاین تذکر شما درباره
، نویسـه یکی کارهاي بد رو مـی ، نویسهیکی کارهاي خوب رو می، هاي آدمهست روي دوش

نشسـت روي دوش آدم  گفتم کاش یه ملک دوش سومی هم آدم داشت که مـی پیش خودم می
. حرفه و حرف حرف هم پیش میارهخب دیگه ، گفت خالصه کنمی

گـن یـه   مـی ، ي خاصـی نوشـته شـده   براي یک طبقـه زادهحاجیعرض کنم که این کارِ خانم 
پول ، گفتن این بدبخت بیچاره، خوندهنوشته براي نوکرش میشاعري بوده که شعرهایی که می

نم عـوام فهـم   خـوام ببیـ  خونی؟ گفت مـی دیگه شعرات براي چی براش می، کنهدي کار میمی
هـاي  هست؟ حاال این کار رو که ایشون نوشتن یه کاریه که به اصـطالح مربـوط بـه خواننـده    

هایی که به اصطالح یک مقداري حاال حتا اگه مـا بگـیم آریستوکراسـی    خواننده. نوسواد نیست
)aristocracy(1تر به نظر من این کار هنري اومد به این علت بیش. دچار اون هستن، ذهنی

یعنـی بـاالخص نوشـتنِ    ، ... يحقیقت هم اینه که واقعاً این نوشتن رو باید وارد مقوله. تا ادبی
تـر  بـیش ، هـا ها یا کسایی که توي کارِ نوشتنِ رمان هستند یا قصه نوشتن و این2هرومنوتیست

در زبـان  . ي نوشـتنه چون حقیقت اینه کـه ادب وسـیله  ، نوشتن رو از ادب بکشن به طرف هنر
مثالً . طور گسترش ندارهطیف نویسندگی در هیچ زبانی مثل زبان فارسی این، رسی باالخصفا

.. .،نوشـت ها یکی کارهـاي اجتمـاعی مـی   یی بودند که ایني ادبیعدهکانون نویسندگانتوي 
حـاال تـوفیقش رو   . تـر از حـدود متعـارف اسـت    یه کاریه که به اصطالح متعالی، حاال این کار
این واقعاً یه جور باید به اصطالح تأثیر ، چه قدر نداره، قدر توفیق دارهکه چهکنیم صحبت نمی

ي سـرگردان  خالـه «ي اسم کتاب اون دوست ما گفتن این اسـم  درباره. هامتن کامل بشه و این

طبقه اشراف، حکومت اشرافی.1
2.hermenotist
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ي دو مقولـه ، اصـالً ایـن دو مسـأله   ، بایـد باشـه  سرگردان خالههايچشم، نباید باشه» هاچشم
اتفاقـاً بـراي گذاشـتن    ، حتماً اونُ نخواستن بگن والّا اون یه چیـز دیگـه بـوده   مختلفه و ایشون

تره براي این کنم از همه متناسبهاي مختلف فکر میزبان فارسی در بین زبان، هاطور اسماین
، خوام بگم این حسـنِ زبـان فارسـیه   البته نمی، شیمهارو توش کردن و ما متوجه میجور بازي

شه زبان فارسی درست بشه؟ گفـتم  یکی از من پرسید که کی می. خیلی زبان بدیهزبان فارسیِ
ي این که این اسم ایشون این شکلی نخواسـتن  حاال مقوله. ها عربی یاد بگیرنهر وقت کشیش

کـنم بـاالخص در   بگن و چندین نوبت ایشون صحبت کردن که چرا؟چرا؟چرا؟ من گمون مـی 
بگذاریـددرهم چون اگر شما عالمـت سـؤال جلـوي هراثرهنـري    ، وجود نداره»چرا«کار هنر 

اگـر مـن بـه شـما     . ترین اثر نقاشی مونالیزا ستمقبول، پیشروترین، ترین... االن تقریباً. ریزهمی
خوبیش اصالً چیه؟ کجاش نفعـی داره ایـن مقولـه؟ ایـن     . گینبگم خوبیش چیه؟ شما چی می

چـون آنچـه کـه    . درِش وجود نـداره »باید«ي چرا گفتن درست نیست؛ باالخص که هنر مقوله
سـت و ملموسـات زنـدگی رو بـه انسـان      مربوط به عادیات و ملموسات زندگی، هست»باید«

، شـه بهـش  ست که یک مقداري در مقابل جامعه تحمیل مـی انسان تنها حیوانی. کندتحمیل می
هـایی هسـتن کـه تـوي کـار      مها مورد توجه باشه که یـه آد این نکته شاید باالخص براي خانم

ي باید دو سال و هفت مـاه مرحلـه  ، ي انسان زود به دنیا میادها معتقدند که بچهآن، ندپزشکی 
ن بـا  ها اومدن زمـان جنینـیِ حیوانـات مختلـف رو حسـاب کـرد      چون این. جنینی رو طی کنه

یالت و بایـد رو جامعـه   ولی زبان و این تحم... گنانسان می. هامیانگینِ سنِ گاو و اسب و این
هـا بیفتـیم؟ ایـن هنـر مـدرن      »بایـد «یه دفعه دیگه ما گیـر ایـن   را بایدله اینه که چسئده و ممی

اینا اومدن گفتن ما تکرار ونگوگ ن مثل هایی که توي کار نقاشی بودآدم، در نقاشی، مخصوصاً
اومدن هاي قبلی میاشو اشتباه رو یه بار دیگه نکنیم چون نقانجام ندیم که هست روچیزهایی 

خب مـا  ، گه خطاي باصره استمییه استکان شکسته است؟، وقتی که استکان توش چاي بود
ي مون باید ایـن کـار رو بکنـیم؟ ایـن مسـأله     بینیم چرا توي نقاشیکه این خطاي باصره رو می
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ت راجع به جریان سیال ذهـن هـم کـه صـحب    . کنم خب بهتره حذف شهرو من فکر می»باید«
و هم مراعات کنیم این رو تا چه حد؟ به ، تلویحاً گفته شد که هم جریان سیال ذهن خوبه، شد

شـون فـرق بکنـه    نگـاه ، شـون ببینید دو نفر ممکنه باشن که زندگی، ها خوبهنظر من این تداعی
خـب  ، گـه یـاد مـاهی   اندازه یکی میطبیعیه که اگر بهشون بگیم که آقا آب شما رو یاد چی می

در آنِ واحـد زمـانی کـه    . کـش گه پاشنهولی یکی می. یلی ابتداییه خیلی بدویه این ذهناین خ
از ماهی یاد گاو و یا گوسـفند افتـاده   ، این از آب یاد ماهی افتاده. جواب داده این یه ذره زیادیه

از . رهتـ خب این ذهن متعالی، کشاز اون به یاد چرم افتاه از چرم به یاد کفش افتاده و به پاشنه
یکی از چیزهایی که براي من اینجا مشـخص شـد اینـه کـه     . این باید بیاییم به این شکل بیرون

ها اکثراً و توجه اصلی به هـدف  هاي دوستانِ ما خیلی راجع به هدف هنر بود؛ صحبتصحبت
کـنم کـه ایشـون    که مـن فکـر مـی   ... .یک مقدار مقوالتی، ناین کاري که ایشون کرد، هنر بود

فرم ، خوانچه کارهایی می، خواناین که چه چیزهایی میي ستن دقیقاً فکر کنن اول دربارهننش
این . هااین شده و حاال ممکنه چند بار نوشته شده باشه و این... مطلوب رو هم براش پیدا کنن

البتـه اشـکاالتی کمـی    ، راجع به زبان که دوست مون آقاي صالحی گفتن. نکار رو ایشون کرد
واقعاً همه وقتی رئیس دانشگاش، نویسیمکنم همه غلط میولی از اونجا که من فکر می. هست

، بعد شما فکر کنید که استاد دانشـگاه »لجناگ«ي اساتید چیزي هست مثل کلمه»اساتید«گه می
سـخنگوي  . استاد و محصل و میز این اولین چیزهایی هسـت کـه بایـد بدونـه    ، رئیس دانشگاه
، مرزِ ترك: گهخب راننده هم که می. طرف ایرانی، طرف مجاري: گه کهه هم میوزارت خارج

ازش بپرسـید مگـه وزن داره؟ تـرم وزن داره؟    . ها زیادهحجم این درس: گهدانشجو هم که می
گفتن که باید از زبان عدول کرد و ، یکی از دوستان... کتاب هم... در حالی. گه قطرش زیادهمی

ي دقیقیه که براي در افتـادن بـا زبـان بایـد اول زبـان رو      این خیلی نکته. فتادبا زبان گاهی در ا
کنم به هـر حـال ایـن    بعد من فکر می. یعنی آدمی مثل سعدي این کارو بکنه. خوب بدونه آدم

کار آسونی نیست و واقعاً این خانوم این ، یک کاریه که باید یکی دوبارِ دیگر خوند این کار رو
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ن من وقتی که دوستان این کتاب رو آوردن و به من گفتن این کتاب هسـت  کتاب رو که نوشت
دیدم کـه خـب ایـن    ، من وقتی که این کتاب رو دیدم. خوان تو راجع بهش صحبت بکنیو می

خیلـی  ، بعد حاال دیدم که نه. هاکتاب صحبت کردنی نیست این قدر تعدادصفحه هاکمه و این
هایی که مشهور بـه جمیزبانـدي هسـت    ر واقع این فیلمیعنی د. زیاد گفته شده توي این کتاب

توي این کتاب هـم  ، افتادنیگا بکنین کاري که توي سینما کرد این بود که خیلی وقایع اتفاق می
حاال آرزو کنیم ایشـون  . تراز به اصطالح صفحاتش کاري انجام گرفته و شدهخیلی یعنی بیش

. تر باشنشون رو بکنن و موفقکارهاي بعدي

به هر حال سؤاالتی از طرف سـخنرانان  ، در طی صحبت دوستان. خیلی متشکر:خانم صدیقیم
هایی کـه  خوام که اگر که جوابی دارن در رابطه با صحبتزاده میمطرح شد من از خانم حاجی

هـاهم ازدوسـتانی شـد کـه صـحبت کـردن       بعضی از سئوال، جواب بدن، دوستان مطرح کردن
هـا مطـرح بشـه و    شه کـه پرسـش  فرصت داده می، خوان که پاسخ بدنیچنانچه این دوستان م

. کنم که بفرماییدخواهش می. ها داده بشهپاسخ

زادهحاجی

حوصـله بـه خـرج    تک شما که تشریف آوردین و چنـدین سـاعت  من از تک. با سالم مجدد
د کتـاب نظـر   از بزرگورانی کـه در مـور  . حضورتون موهبتی بود در این جلسه. دادین متشکرم

هـاي سودمندشـان اسـتفاده    م از راهنمـایی مسلماً در نگارشِ کارهاي آینده. دادند بسیار ممنونم
. بخشینمی. کنممی
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هایی که مربوط به مسائل تئوریـک در  آقاي دکتر الهی من اون بخشهاي در ارتباط با صحبت
یی هسـت کـه در ارتبـاط بـا     ولی چیزها، دم پاسخ بدمحضور آقاي براهنی به خودم اجازه نمی

بایـد  ، گـرده بـه مـن برمـی   ، خود کتابه و خب طبیعتاً من چون مسؤول نوشتنِ این کتاب هستم
گفـتن کـه   آقاي دکتر الهی اعتراضی که داشتن مربوط بود بـه عنـوانِ کتـاب و مـی    . جواب بدم

کـنم  ر مـی من فکـ . »ي سرگردانهاي خالهچشم«شد غلطه و باید می»هي سرگردان چشمخاله«
ایـن خالـه   ، هاي خاله نیست کـه سـرگردانه  آقاي دکتر الهی توجه نکردن متأسفانه؛ چون چشم

هـا در  ایـن چشـم  ، چرا، اي هم ندارهبعد گفتن که هیچ نشان دیگه، است که سرگردانِ چشمیه
هـا  هـاي معشـوقِ؛ چشـم   چشـم ، هاهاي پویانه؛ چشمچشم، هاشه؛ چشمسراسرِ قصه تکرار می

هـاي مختلفـی کـه اون جمعیـت     اشاره بـه چشـم  ، شو از دست دادهداوودیه که یکیهايچشم
شـه بـا   ها مرتب تکرار میچشم، یه که از اون جمعیت گرفته شدهبینو اون جهان، سر ندارهبی

اي که آقـاي دکتـر الهـی اشـاره     ي دیگهبعد به مسأله. هاي مختلفی که توشون هستسرگردانی
یعنی چی؟ »روي دست آقاي عکاس پرِ کراوات بود«گن ایی که مثالً میگفتن که اونج، نکرده

یعنـی شخصـیت اجتمـاعی مـا رو بـا یـک       ، کنم توي جامعـه شـأن مـارو همیشـه    من فکر می
، براي یک دختر روستایی. گرده به نوع لباس پوشیدنسنجند که این گاهی برمیپارامترهایی می

مربـوط بـه کـودکیِ راویـه و کـراوات یکـی از       قضـییه ، ره تـوي عکاسـی  وقتی که باباش مـی 
هاي شخصیت بخشیدن به یه مرد بوده و آقاي عکاس به خاطر این کـه شخصـیت بـده    ویژگی

گه بابا تو هم این کراواته رو بـزن کـه   دختر می. به باباي اون دختربچه با دست پرِ کراوات میاد
بـا  ده در رابطـه امینـی انجـام مـی   همون کاري که آقـاي . تا تويِ عکس الاقل یه جایی پز بدي

گـه در  آقاي امینی مـی ، کنهموقعی که راوي داره با داووديِ معلول برخورد صمیمانه می، راوي
مــثالً ، هــاي باشخصــیتهمیشــه بایــد در شــأن مــا ایـن باشــه کــه بــا آدم . شـأن شــما نیســت 

هـاي  هایی کـه لبـاس  مآد، هایی که مقام دارنآدم، کنههایی کاذبی که جامعه تعیین میشخصیت
البتـه  ، نیی که آقاي دکتر الهی کرددر ضمن صحبت دیگه. پوشن ارتباط داشته باشیمخوب می
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گفتن آیا موقعی کـه  ، من اون توانایی رو ندارم که مثل ایشون از دیدگاه روانشناسی حرف بزنم
کنـه یـا   و تـداعی  بینیم درسته که این اون رکوبه روي میز و ما عینِ اون رو میطرف مشت می

تـونم راجـع بـه ایـن     نه؟ من متأسفانه با اصطالحات روانشناسی اون هم در حضور شـما نمـی  
تـا  مـنُ دونم که گـاهی رنـگ یـک پارچـه     مسأله توضیح بدم ولی از نظرِ حسی خودم اینو می

یـه  ، گاهی یه شباهت، برهبه یک دنیا دیگه میمنُگاهی یه گلِ ریز کوچولو ، برههام میکودکی
قدر نگاه کـنم گرچـه   کنه تا باالخره آنبه خودم مشغول میمنُها حرکت دست کوچک ساعت

پیدا کنم که این بـه  نُي اوتا باالخره ریشه، ها گاهی ممکنه یه جور دیگه هم تلقی بشهاین نگاه
بلـه  .هـا نبایـد دقیقـاً تقابـلِ همـدیگر باشـن      کنم تداعیمن فکر می. گردهکجايِ ذهنِ من برمی

. شمبفرمایین خوشحال می

... :آقاي دکتر الهی

البته من خیلی ممنونم از توضیح و گفتم که در حد من نیست که در برابـرِ شـما از   : زادهحاجی
. بیان کردمم من فقط حس خود، مسائل روانشناسی حرف بزنم

... :آقاي دکتر الهی

. کنمبله خواهش می: زادهحاجی

من . ها هم شدهکه این کارها قبالً در اونها ن به یک سري کتابالهی اشاره کردبعد آقاي دکتر 
هـا رو بخـونم   هـاي ایـن نویسـنده   یعنی فرصت این و امکانِ این کـه نوشـته  ، متأسفانه نتونستم

گـه  اونجایی که آقاي دکتر الهی فرمودن که ما موقعی که ایشون مـی ، بعد. با شرمندگی، نداشتم
. دونـم من نمی. آیا براي چی میاد؟ چون هیچ جاي دیگه نشانی نداره. ال آفتابیممن و بالشم دنب

اصـالً اون معشـوقی کـه    ، کنم جاهاي مختلـف هسـت  ولی من فکر می. شاید کوتاهیِ من بوده
ي آفتـاب  خونه، بابا: گهاي نیست و اینُ بارها میکسِ دیگه، آفتابِ، کنهچشماش سرگردون می

شه بخـوابم تـو دلِ   بابا می. شمتو دلِ خورشیده که گرم می، آفتابکجاست؟ من فقط تو چشمِ
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. به خورشید بگو بمونه، بابا تو یوشع نیستی: گهگرده میآفتاب تا بهار بیاد؟ یا اونجایی که برمی
ي اساطیري به یوشع و موسی و خضر و اون ماهیِ بریانی که وقتی بـه  به هر حال با یک اشاره

: گـه گرده مـی هایی به آفتابِ یا اونجایی که برمیش اشارههمه. شهنده میز، رسهآبِ حیات می
مـن  . کـنم خود خورشید دعوت می، کنمها رو فوت میي شمعهمه، گیرممن تولدمو جشن می

. زیاده، تکه بگمخوام حاال تکهنمی

. اون تکه خیلی زیباست: آقاي دکتر الهی

این آفتـاب  . شهولی گم نمی. شهاره چون میاد و گم میشما فرمودین که موردي ند: زادهحاجی
. شنها در سرتاسرِ قصه بیان میو چشم

کنیم بعداً باهم صحبت می، ستذهنم خسته: الهیدکتر

هاي مثبتـی کـه آقـاي دکتـر الهـی کـردن و آقـاي        با تشکر به هر حال از راهنمایی: زادهحاجی
کـنم  مـن فکـر مـی   . ته بودن دستشون درد نکنـه معتقدي که لطف کرده بودن و مطلبی هم نوش
. اینه که ایشون الله رو به عنـوان راوي گـرفتن  ، ابهامی که در صحبت آقاي معتقدي پیش اومد

هـاي قصـه اسـت کـه     الله یکـی از شخصـیت  . ره سراغ داووديدر حالی که الله نیست که می
وشـگله و بـه نـوعی مریمـه و     همبند مریم بوده و حاال دختري به نام تینـا داره کـه سـالم و خ   

شاید من ، ره دنبالشمیآرزويِ مریمه که در مقابلش پویانِ معلول رو داره و اون خاله است که
داوودي ، نـه ، گـه بعد گفتن که داوودي به همه خاله مـی . به هر حال پیش اومده. اشتباه شنیدم

پرسیدن چرا به فرح روز . گهبه هیچ کسِ دیگه خاله نمی، گهفقط به خانم موسویه که خاله می
گـر چـه ممکنـه    ، شـه به هر حال هر آدمی عاشقِ یه نفر مـی ، دونیمکنه؟ خب ما نمیتوجه می

داوودي هـم عاشـق   ، به دالیل مختلف بهشون توجـه کنـه  ، هستنپیرامونش کهکسانِ متعددي
تنها کسـیه  اون دیگه مشکلِ داوودیه و از طرفی فرح روز، حاال اگه اشتباه کرده، فرح روز شده

گرچـه مـریم بـه داوودي    ، الله شوهر داره، خاله شوهر داره، مریم شوهر داره، که اونجا دختره
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به خاطر شـباهت صـوریه   ، ولی توجه مریم به داوودي نه به خاطرِ خود داوودیه، کنهتوجه می
ولی یـک  ، هبیني پویانِ معلولش رو توي داوودي میکه با ابراهیم داره و به خاطر اینه که آینده

ره و دسـتش رو  مـی ، خونـه یی کـه اون خطابـه رو مـی   توجه عاشقانه نیست گرچه توي لحظه
الله هم که کالً زنیه که یه شرایط خاصـی  . شهگیره ولی باز ابراهیمه که توي ذهنش زنده میمی

دیگـه بـه   ، ي بـزرگ داره بچه، خاله هم که خب وضعیتش روشنه. مونهروز میداره و فقط فرح
چند ماهه کـه  ، ندر عین حال سه سال نیست که اخراجش کرد. خورهو سال داوودي نمیسن

. منتها سه ساله که معلول شده، ناخراجش کرد

اثـر  ، چون گـاهی اوقـات  ، این که شما اشاره کردید، زادهببخشید خانم حاجی: فرانصاريآقاي 
، کـنم توجیـه داره  من فکـر مـی  . نیستمالِ خود نویسنده ، مالِ خود نویسنده نیست یعنی اکثراً

شون اون قربانیِ به دلیلِ این که یک جور همسان پنداري هست بین، روزتوجه داوودي به فرح
... .و اون هم یک آدمیه که

بعد . درسته من دیگه نخواستم حاال خیلی توضیح بدم، بله، ش روانشناسیهکه رشته: زادهحاجی
واقعـاً بایـد حـل    . دونمکنه؟ من نمیفتن آیا معضلی را حل مییی که آقاي معتقدي گچیز دیگه

کـنم بـه   گرچه فکـر مـی  ، ي این کتاب اینه که بیاد مشکالت جامعه رو حل کنهکنه؟ آیا وظیفه
حـاال دیگـه   ، بعد گفتن که حاال بگذریم از شـور بختـیِ خالـه   . کنهمشکالت بسیاري اشاره می

»بردنشمی«ه نکات دقیقی اشاره کردن البته من اون آقاي صالحی لطف کردن و ب. ها بمانداون
دیـدم  ، ولی موقعی که با صداي بلند خوندم. رو آقاي صالحی خودم هم دیدم»کاشتنم«و اون 

ولی اونجایی ، تون خیلی ممنونمتره و از توجهشه انگار صمیمیکه وقتی این جوري خونده می
زنـه و شخصـیت طبیعتـاً    خصیته که حرف میاون جا ش»ي مرگشو بذارهکله«گه که گفتین می

هـا مشـخص   کرمانیه و لهجه داره و اتفاقاً به عمد گذاشتم که با اون لهجه حرف بزنه کـه زبـان  
. خواستم بگم که اثر یک راوي نداره، فر فرمودن که اثر یک راوي دارهآقاي انصاري. بشه
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. من اصالً همچین چیزي نگفتم: آقاي انصاري فر-
کنم منظور شما در ارتباط با صحبت آقاي معتقـدي بـود و   البته من فکر می:زادهحاجی-

. همون تداخلی که بین خاله و الله شده بود
بعله خاله یه نفره : آقاي انصاري فر-
مـن  . نه ادبـی ، ریهزاده فرمودن که این کار هنآقاي منشی. خیلی ممنونم، بله: زادهحاجی-

. دوست دارم توضیح بدن برام. نفهمیدم
کنیم که نویسندگی یکی از اون شـش هنـر یـا هفـت هنـر      اصوالً اگر قبول می: زادهآقاي منشی

ي شـما بـیش   نوشته. خود اثر هنري هست. نوشتن به زبان فارسی اصوالً خود نوشتنشه، هست
تفکره مربوط به فکر و هنـر مربـوط بـه جنـون و     .. .به علت این که هنر وجه. تر هنریه تا ادبی

ایـن کـار کـه مـن     ... چیزي که درك شود و... .هنر رو نباید فهمید، علم رو باید فهمید. تخیل
فرق بین نظم که بیشتر مربوط به ادبیات ولـی شـعر   .. .،بعضی از شعرها.. .،گفتم بیش تر هنریه

تـرین آثـار   نیست به همین علت است که مقبولبه علت این که فهمیدنی، مربوط به هنره... در
شاید دلیل این بود که یه مقدار این اثر شـمارو  ، شه پس اثر شماهنري اوناییه که کم تر فهم می

یه سئوال کلی همیشـه مطـرح   . شهاین که فهمیده نمی. کردمنیافتنی فرض میدیریاب و دست
بتهـوون  9دیگه چرا؟ فرضاً اگـر سـمفونی   ي دوم دفعه، شده که اگر یک اثر هنري فهمیده بشه

اگـر بشـه قاعـده    ، این اثر بیش تر از قواعـد . انگیزهي دوم ماللدفعه، رو شما یک دفعه بفهمید
هـر  ، اي نداره به علت این که اگـر قاعـده داشـت   چون گفتم هنر قاعده، براش گذاشت در هنر

شـما بـین   ، کنـه هنرهـاي مختلـف   البته فـرق مـی  ... تونست هنرمند باشه و هنر اصوالًکسی می
، به علت محض بودن، ها هستهنرهاي کالسیک و هنرهاي موسیقایی و هر هنري که بین این

ي درك کنـه و جنبـه  ها فـرق مـی  طبع محتوي و محتوا در این، بسیط بودن و مرکب بودن شان
نش نبـود چـون   اثر شما اثریه که باید چندین بار خواند و به فکر فهمید. کنهشان فرق میکردن

گن استاندال آثـارش رو بـا لغـاتی نوشـت بـه زبـانِ       می... دونم شاید حاال اگرنمی، ... این یک
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، یعنی لغاتی که کامالً براي همه یک معنی داشته ولی آثار خـوب هنـري  .. .،حقوق... فرانسه که
اوالً بـه  . شهآثاري نیستن که لغاتش براي هر کسی یک معنی داشته با، شهنوشته می... آثاري که

بعد هـم  ، علت این که داراي تنوعِ لغات معنا هستند تا لغات ذات که به اصطالح یک بعد داره
اثر خیلی قشنگ اثر خیلـی  ، ... چون آثار قشنگ، به علت این که این آثار رو اصوالً نباید فهمید

ي ادبیـات  مقولهاین اثر شما من گفتم بیش تر تمایل به هنري شدن داره تا در ، فهمیدنی نیست
به همین علت دیریابه، درجا بزنه

. خیلی ممنون: زادهحاجی

... خواد پاسخ بده؛ یااگر سئوالی هست بفرماییداگه صحبتی هست کسی می: خانم صدیقیم

. کنم تشریف بیارن نظرشون بشنوییمخواهش میبراهنی از آقاي دکتر 

آقاي براهنی

قدر بـه علـت   ي ما اونکنم که جلسهمن فکر می. رمقدمي دوستان و خیبا عرض سالم به همه
هایی که بـه طـور   ي دوم به بحثي اول به ادبیات و در درجهي دوستان در درجهي همهعالقه

، ي مسائل جدي ادبی ما بشه و متأسفانه در جاهاي دیگه جاش خالیهکلی ضرورت داره درباره
صـدنفره صـورت   ، نفره یا پنجاه نفـره سی، این نوع مباحث فقط در محافلِ کوچک بیست نفره

حتا بعضی از دوستان از شـهرهاي دیگـه زحمـت    . بینه که از جاهاي مختلفگیره و آدم میمی
در ، دننظرشـون رو مـی  ، کـنن کشن و تشریف میـارن در یـه همچـون جـایی شـرکت مـی      می

ها در جامعـه  ثده که فقدان این بحطبیعیه که این نشون می، کننهاي دیگران شرکت میبحث
به صورت جدي وجود داره و این نوع جلسات حتماً باید به کرّات در جاهاي دیگه تکرار بشه 

ي تـونم بگـم کـه از همـه    شخصاً می، من. که متأسفانه جاش نیست و االن اینجا صورت گرفته
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کنم کـه اشـخاص بـا اعتقـادات    علتش اینه که فکر می. هایی که اینجا زده شد لذت بردمحرف
زنن و این اعتقادات باید در آزاديِ مطلق زده بشه تا این که ماهـا  ها رو میخودشون این حرف

از نظرِ به اصطالح چند زنه و چنـد  ، از نظر خُلق و خوي انسانیِ ادبیِ، همدیگه رو از نظرِ ادبی
اسـایی  شن، خواهیم بخونیمیا می، خواهیم به وجود بیاریممرده حالج بودنمون در آثاري که می

کارگـاه نه در ارتباط با فرض کنیـد کـه   ، بکنیم و بدونیم و از این نظر هیچ چی شخصاً من رو
، ي ماهـا قابـل بحثـه   بلکه در ارتباط بـا مطـالبی کـه بـرايِ همـه     ، که وجود دارهقصه و شعري
یک ، کنه که ببینم در یک جاییکنه و طبیعیه هیچ چیز تا این حد خوشحالم نمیخوشحال نمی

مخصوصاً براي ادبیاتی کـه بخـواد   . ي ما براي ادبیات وجود دارنجدي در جامعههاي اطبمخ
مباحـث  . خودشو جدي بگیره و براي کسانی که بخوان که بحث ادبی رو خیلی جـدي بگیـرن  

ها بحـث کـنم علـتش هـم البتـه      هایی که قاعدتاً اصالً من نباید راجع به اونمختلفی شد بحث
هـا را  تونن شرکت بکنن و این بحـث تان اینجا کردن و بعد دیگران میهایی دوسبحث، روشنه

با ما تا صبح بتونیم ادامه بدیم و طبیعیه که فرصت جلسه و در عین حـال خسـتگیِ نـه ذهنـی     
یـه همچـون مجـالی رو در اختیـارِ مـا      ، دور بـودنِ راه ، بلکه یه ذره خستگیِ جسمانیِ دوستان

خـانم  . چـاپ شـده  زادهحـاجی خوشحالم که کتاب خـانوم  من خیلی در عینِ حال . ذارهنمی
در طـول ایـن چهـار پـنج سـال      ، هایی از اون کارهایی رو که درگذشـته زاده باید بخشحاجی
قبل از اون ، ها رو هم به یه صورت دیگههایی از اونشاید بخش، ارائه دادند در کارگاه، گذشته

بینـیم  ه دلیلِ این که ما وقتی که یک اثر رو مـی ب. کردندچاپ می، که این کتاب رو نوشته بودند
ولـی خـب   ، بینـیم اي که ایشون نوشتن مییعنی کارهاي دیگه، و در عین حال پشت سرِ اثر رو

اي رو قبل از این من یک کلمه، ي فرانسوي استژانر یک کلمه، دوستان اینجا بحث کردن ژانر
، ژانرهـایی رو کـه در گذشـته وجـود داشـته     ي ما اینه که تمامکلمه گذاشتم و گفتم که وظیفه

بلکه تمام ژانرهـایی  ، کردن نیست)degenre(» دژِانرِه«دژانره کردن به معناي . بکنیم»دژانره«
بلکـه  ، هایی که درگذشته وجود داره و نه تنهـا محتواهـا  حتا تمام فرم، که درگذشته وجود داره
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همه رو به صـورت محتـوا   ، واهاي زمان معاصرما با محت، هایی رو که درگذشته وجود دارهفرم
خودمـون ژانرهـاي جدیـدي رو بـه     ، هاي جدیـد ریم داخل فرمحساب بکنیم و موقعی که می

وجود بیاریم و در نتیجه بعضی چیزها هست که مثالً در خصوص خود من مثالً در ارتبـاط بـا   
و همچنین شـعرهاي دوسـتانِ   ، هاحتا از اون، ممکنه که از چیزهایی که در گذشته گفتم، شعرم

ها بخوام براي فرا رفـتن اون  از اون، هم ممکنه عالقه داشته باشم به شعرهاشوندیگه که خیلی 
و در یـک همچـون وضـعی    . زدایی بکنن تا نوع کار خودم رو به وجود بیارمهارو از شون نوع

خانم ، الً طبیعت کارهکنم این اصشه و من فکر میها میمعموالً آدم دچار انواع مختلف ریسک
اوالً این رو باید درنظـر بگیـریم   ، هایی رو که آوردن سرِ جلسات ماقصه، زاده درگذشتهحاجی

خیلـی کمـک کـردن بـه دلیـل ایـن کـه اصـالً رفـرانس          ي مـا خیلـی  که واقعاً ایشون به جلسه
)refrence(کـی از  آوردنـد و واقعـاً ی  مـون تشـریف مـی   ي دوستانی بودند که به جلسههمه

و در عین حال یک مسأله هست که اینجا به کنهمیبه ادبیات خدمتصادقانه کسانی است که 
به اون اشـاره کـردن مـن    معتقديآقاي ، نویسنها شبیه همدیگه مین که بعضیاون اشاره کرد

دوازده سـاله کـه   -خوام اینو بگم که یکی از مسائلی که ما بحث کردیم و االن در حدود دهمی
کنم طبیعیه که در کارگاه بـه صـورت فشـرده روش کـار     جاهاي مختلف من بحثش رو میدر 

هم اومدن و یـه بحثـی رو   ، محمديآقاي ، مثالً یکی از دوستان، طور که دیدینکردیم و همون
شاید این مسأله . ها چه جوري باید بنویسنو این که زنها پیش کشیدن در ارتباط با ادبیات زن

مخصوصـاً جلسـات   ، داشته باشه که چه جوریه که جلساتی که مـا گذاشـتیم  ها وجوددر ذهن
بـراي کتـاب خـانم    ، یک سال و نـیم پـیش  ، اي که قبالً هممثل یه همچون جلسه، تقریباً بزرگ

هاشـون رو چـاپ   شه کـه دو تـا زن کتـاب   طور میچه، این جلسه گذاشته شده بودارسطویی
شه که ایـن مسـأله مطـرح    طور میچه، اارزشی هستندهاي خیلی بکه به نظر من کتاب، کننمی
در وجود خود ماهـا  ، حقیقت اینه که ناخودآگاه وحشتناکی که زن ایرونی داره باز نشده، شهمی

اي داشتیم همین دو هفته پیش در ارتبـاط  ما یک جلسه. هم باز نشده و قاعدتاً این باید باز بشه
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من سعی خواهم کرد که اون بحثـی رو  . باط با شعرِ تغزّلیبا شعرِ تغزّلی و بحث زن بود در ارت
ي آینده تنظیم بکنم تا این که هر چه زودتر به چاپ برسونم که کردم در طول این دو سه هفته

نـه  ، کنـیم العاده اساسی رو اونجا بحثش رو میي فوقکنم ما یک مسألهبه دلیل این که فکر می
هاسـت و چنـد   چند راویـه کـردن قصـه   ، ی که پیش اومدهبلکه به نظر من موضوع، هاتنها زن

تـونیم  یعنی این که ما مـی ، ي اساسیهیک مسأله، هاچند راویه کردنِ قصه، شاعره کردنِ شعرها
و از ، ذات این تنوع به نظر من در مادریه که مارو متولد کـرده ، تنوعِ عجیب غریبی داشته باشیم

در اینجـا طبیعیـه   ، مسأله براي من از این نظر خیلی اساسیه. گیریماونجا ما این قضیه رو یاد می
زاده در خـانم حـاجی  . زاده نوشتنکه مشخصات اثر به این صورت نوشته شده که خانم حاجی

بـومی بـودنِ   ، هـا ي قصـه داشـتند یکـی از مشخصـات ایـن قصـه      تصور خاصی دربـاره ، ابتدا
مربـوط بـودن بـه یـک دنیـاي      ، کرمـان یعنـی مربـوط بـودن بـه    ، ها بودي این قصهالعادهفوق

شون ایشون به این نتیجـه  طبیعیه که در طولِ حرکت ادبی، اساطیريِ اطراف کرمان-جادوگري
ي خاصـی کـه   اتفاقاً بـا حرفـه  ، کننرسیدن که بهتره که در دوران معاصري که دارن زندگی می

ك خاصِ خودشـون از دورانِ  با استفاده از ادرا، بیننهایی که در محیط خودشون میدارن و آدم
نظـر مـن   ، هـا نسبت بـه اون ، نوشتنهایی که در گذشته میبه جاي اون قصه، معاصرِ خودشون

که مـدفونِ  ، ها ژانرزدایی بکننیعنی از اون، کردن رو در پیش بگیرن»دژانره«یک موقعیت ، اینه
و بعـد کشـاندن و آوردنِ   هـا با استفاده از بعضی عناصرِ به اصطالح بومیِ اون، درگذشته است

ها به دوران معاصر و دورانی که خودشون اتفاقاً در همـین فـرض کنیـد سـن و سـالی کـه       آن
خواسـتم کـه خـدمت    این یک نکته بود کـه مـن مـی   . کنن یک ماجرایی رو بنویسنزندگی می

وقتـی کـه مـا یـه     ، خیلی مطرحهاي که براي من خیلیي دیگهمسأله. دوستان عرض کرده باشم
»دژانـره «قاعدتاً باید ببینیم که اون چیزي که اون چیزهایی قبلی رو ، کنیممی»دژانره«چیزي رو 

اي رو خواین یـک پدیـده  وقتی که شما می. العاده کار مشکلیهاین فوق. داره»ژانري«چه ، کرده
ه توش خود اون موضوع نیست که به شما اجازه بـده کـ  ، تعریف بکنین، که در حالِ پیدا شدنه
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هاي مشـابهش رو روي هـم رفتـه خیلـی کـم      اون رو تعریف بکنین به دلیلِ این که شما پدیده
بیـان یکـی از شعراشـون رو    ساعد احمديتونم مثالً خواهش کنم که آقاي من االن می. دارین

یعنـی ممکنـه   . بینین که این شعر مثل این که با یـه چیزهـایی در جنگـه   نگاه بکنین می. بخونن
قدر با اون چیزهایی که به دلیلِ این که اون. ها فکر کنین که این اصالً شعر نیستبعضی از شما

اي کـه بـینِ   همین به اصطالح فاصـله ، افته که همین فرمِ افتادنِ در تضاددر تضاد می، در جنگه
خـودش  ، افتیم و اون چیزي کـه بـه اصـطالح تضـادآفرینه    اون چیزي که ما با اون در تضاد می

حتـا  ، هـاش قـدر بـدعت  ممکنـه کـه اون  ، ن اون اثـري کـه بـه وجـود میـاریم     به عنـوا ، هست
درسته؟ که ما نتـونیم بگـیم کـه آیـا ایـن      ، قدر قوي باشههاش اونحتا خرابکاري، هاشریسک

کنیم اینه که ما بگیم که این ژانرش چیه و من اغلبِ مسائلی که ما پیدا می. شعره یا شعر نیست
شو دارین براي اگر اجازه بدین و فرصت. شما صحبت کرده باشمخوام رويِ این یه ذره بامی

اوالً این قصه ، ي بخصوصاون هم اینه که در این تردیدي نیست که در این قصه، گوش کردن
درسـته کـه در   ، این قصه یک دیدگاه خاصی رو انتخاب کـرده . صفحه است70-80در حدود 

ایـن داوودیـه کـه راويِ قصـه     ، دو سـه جـا  ، صهمثالً در آخرِ ق، کنهبعضی جاها راوي فرق می
منظرِخـانم  ، منظـرِ قصـه  . منظرِ قصه چیـه ، ولی به طور کلی میشه گفت که دیدگاه قصه، شهمی

که قصـه رو از  شاید من اینجا دارم ضمن این، وقتی که ما این منظر رو انتخاب بکنیم. موسویه
ارم به یک مشکلِ اساسیِ خـود قصـه   د، کنمساختارزدایی ازش می، به اصطالح، نظر ساختاري
دیم به داوودي که وارد معرکه بشه و صحبت اون هم اینه که اگر ما اجازه می. کنمهم اشاره می

، شـوهر ، دیـم کـه  ما اجازه نمـی ، دیم که مریم شخصاً صحبت بکنهما اجازه نمی، درسته؟، بکنه
اینجاست که بـه  . و صحبت بکنندیم که دیگران وارد بشن ما اجازه نمی، شخصاً صحبت بکنه

بـه  ، کنه که رویهمرفته منظر نـو و جدیدیـه  رو انتخاب میاز یک طرف ایشون منظري، نظرِ من
ما در ، یعنی هست، در جاهاي دیگه به صورت جدي هنوز اتفاق نیفتاده. دلیل این که منظرِ زنه

منظر از نظرِ روانی منظـرِ  کنیم ولی در جایی که ادبیات خودمون انواعِ مختلفش رو مشاهده می
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یعنی ما احساس بکنیم که این آدمی کـه داره صـحبت   ، نداریم، زن باشه نه از نظرِ فقط تکنیکی
اگر مـا  ، وقتی که این منظر هست. کنهدرونِ خودش رو به عنوان یک زن داره برمال می، کنهمی

ـ  بینیم توي قصهبالفاصله می، بکنیم... بخوایم ي کوتاهـه؟  قصـه ، ن قصـه هاي مختلف که آیـا ای
در صورتی کـه  . ي کوتاه بلنده؟ درسته؟ مجموعِ این چیزها پیش میادرمانه؟ رمانِ کوتاهه؟ قصه

ي در صورتی کـه مـریم بـه انـدازه    ، اومدي خانم موسوي راوي به حساب میداوودي به اندازه
هـايِ  کثـرت کـانون  رفتیم به طرف چی؟ به طرفوقت میما اون، گرفتدیگران راوي قرار می

کردیم و به محضِ این که ما چندین کانون بـراي رمـان   چندین کانون براي رمان پیدا می. رمان
رمـان  ، کنه که شما رمـان رئالیسـتی بنویسـین   از این نظر به نظرِ من هیچ فرقی نمی، پیدا کردیم

هاي مختلف شـما پیـدا   در صورتی که کانون. یا رمانِ پست مدرن بنویسین، مدرنیستی بنویسن
، ده در این که آیا دیدگاههاست که به طور کلی شما رو قرار میاین ارتباطات این کانون، بکنین

بینیِ فرض کنیـد کـه   جهان، بینیآیا جهان. بینینه دیدگاه به عنوان منظر بلکه به اصطالح جهان
ي پسـت مدرنیتـه یـا هـر مقولـه     ، بینیِ هر چی حاالبینیِ مدرنیته است یا جهانرئالیستیه؟ جهان

آیـا ایـن حـد    ، گیم که اگر ما به حد خود نوشته نگـاه بکنـیم  اینجاست که ما میایم می. دیگري
ده یـا  نشـون مـی  ، هایی که برايِ خودش مطرح شـده ذهنِ اون زن رو در ارتباط با داده، نوشته

در صـورتی کـه نشـون    ، یـه ي موفقگیم که قصهما می، ده؟ در صورتی که نشون بدهنشون نمی
ي یکی از طبیعیه که مثالً حرفه، هابراي نشان دادنِ این. ي موفقی نیستگیم که قصهما می، نده

آیـا ایشـون بایـد بـره دکتـراي علـوم       ، اینجا ممکنه که علوم اجتماعی باشـه ، ها یا آقایونخانم
هـاي  تـرین متخصـص  از برجستهاجتماعی بگیره تا بیاد اینو بفهمه یا مثالً آقاي دکتر الهی یکی 

چیزهـا رو از نظـرِ روانـی یـاد     زاده باید بـرن تمـامِ اون  حاجیآیا خانم، روانشناسیِ این مملکته
گردیم بـه  به همین دلیل ما برمی، بعد بیاین؟ طبیعیه که یه همچین چیزي عملی نیست، بگیرین

من معتقدم که . الِ ذهن باشهي جریانِ سیبحث این شد که این قصه ممکنه که قصه، خود قصه
کـارِ جـویس   . سیه چیزي دیگه.. .،هم از اول تا آخر جریان سیال ذهن نیستجویس حتا کار 
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جریــانِ ســیال ذهــن یکــی از ، اش جریــانِ ســالِ ذهــن نیســتهــم از اول تــا آخــر درگیــري
الِ ذهن یکی جریانِ سی، ها هم مشخصهبه کار گرفته و این3اولیسهائیه که جویس در مکانیسم

، که در یه جایی میـاد 5لئوپولد بلومیکی هم جریانِ سیالِ ذهنِ خود ، یه که در آخر میاد4مالی
تصویر هنرمند بـه عنـوان مـردي    هاي مختلف جریان سیال ذهنی و یا مثالً در سه چهار تا تیکه

»وانیتصـویر هنرمنـد در جـ   «که به نظرِ من باید روي این قضیه تأکید کـرد و ایـن کـه    ، جوان
اگـر  ، مرد جوان، رو تعیین کردهجنسش، ش را تعیین کردهgender6براي این که اول ، نیست

نوشـت  مـی ویرجینیاولفیا مثل ، نوشتمیدالوديحتماً مثل مثالً خانم ، زن جوان نوشته بود
کنه که ما ببینـیم در  اینجاست که این قضیه اهمیت پیدا می، به جاي این که مثل جویس بنویسه

جا این جریانِ سیالِ ذهنه؟ به نظر من در دو سه جا فقط جریان سیال ذهـن وجـود داره و در   ک
ها مشخصـاً حالـت جریـان    و موقعی که این تیکه، جاهاي دیگه جریان سیال ذهن وجود نداره

تونیم برگردیم بگیم که ایـن جریـان   اونجاست که ما می، کننسیال ذهنِ خودشون رو حفظ می
شناسی بررسی یا ما با اطالعات روانشناختی بررسی بکنیم یا با اطالعات ادبیاتسیال ذهن رو آ

، هاي سیال ذهنِ دیگـه طبیعیه که به نظرِ من ما باید جریان سیال ذهن رو در کنار جریان، بکنیم
، که در جاهاي مختلف ما دیدیم، هاقرار بدیم و در صورتی که با اون، که در ادبیات وجود داره

رو که چاپ شده بـرداریم  )؟(...»هیدر«... .کافیه که بریم کتاب، جریان سیال ذهنگنهی می
در صـورتی کـه   ، هاي مختلف جریان سیال ذهن اونجا وجود دارهبه دلیلِ این که تکیه، بخونیم

جریان سـیال ذهـن یـه همچـو حـالتی      ، گیم که در ادبیاتمی، اینا به همدیگه شباهتی پیدا کرد
این که در اجتماع و یا در روانشناسی و یا در هزار چیز دیگه ممکنـه کـه جریـان    به دلیل، داره

قصد مـن چیـه؟ بـاز گردانـدنِ ادبیـات بـه       ، هاي دیگه تعبیر بکننسیال ذهن رو به یه صورت

3.Ulysses

4.Molly

5.Leopold Bloom

جنسیت.6
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حتـا از  ، حتا از علـوم اجتمـاعی  ، هاي خود ادبیات و جدا کردنِ اون حتا از روانشناسیمکانیسم
درسـته؟  ، گیـره ي خود به اصطالح ادبیت ادبیات قرار مـی در خارج از حوزهتمامِ چیزهایی که 

حتـا  ، اینجا الزمه که ما بهش، مسأله سومی هم که براي من باز هم اهمیت داره، این یک مسأله
درسته کـه یـک   ، العاده مهمهاز این نظر من بگم که درسته که دیدگاه فمنیستی یک دیدگاه فوق

هـا اصـالً بـه دیـدگاه     ممکنه با اون دیدگاه بنویسه و ممکنه که مثـل بعضـی  اي که زنهنویسنده
ها هستند کـه اعتقـادي بـه دیـدگاه فمنیسـتی      فمنیستی اعتقادي نداشته باشه چون خیلی از زن

قـدر قـوي   باید اثـر ادبـی اجـراش اون   ، ولی شما بعد از اون که اثر ادبی رو اجرا کردین. ندارن
در ، باید بگه که اثر چون اثره، گه که چون این فمنیستیه من خوشم میادباشه که یه نفر از دور ن

کـه  ، ولی مثـل همـون  ، تونه بحثش رو بکنههارو میاین، ش هم اینهعین حال دیدگاه فمنیستی
پذیریم به گفتیم که این ادبیات رو نمیو می، گفتیم ادبیات فرض کنید رئالیسم سوسیالیستیمی

هاشـو بـه دلیـل ایـن کـه      ی بود؟ علتش این بود کـه طـرح شخصـیت   علتش چ، عنوان ادبیات
گفتـیم کـه ایـن    ي خاصی رو بکوبه مـی ي خاصی رو نشون بده و یه طبقهخواست یه طبقهمی

شخصـیت  ، دادیم که این به عنـوان شخصـیت  در حالی که قاعدتاً ما باید نشون می، ارزش داره
تضـاد  ، کنـه دي کـه بـا اون پیـدا مـی    تضا، درست حسابی هست در مقابلِ اون یکی شخصیت

ي بالنـده بلنـد   درست حسابی هست یا نیست؟ اگر احیاناً اینا وجود نداشت هر قدر هم طبقـه 
اتفاقـاً یکـی   ، گفتیمباز هم ما به اون اثر اثر ادبی نمی، آوردي حاکم رو درمیشد و پدرِ طبقهمی

، ون خرافـاتی کـه در ادبیـات وجـود داره    هاي دژانره کردن در ادبیات اینه کـه مـا از ا  از پروسه
ایـن  ، شناختن خـود موضـوعِ ادبـی   خودمون رو نجات بدیم و بریم به طرف به اصطالح ادبی

زدنـد و حرفـی کـه دوسـت مـا آقـاي       معصـومی  گردونه به حرفی کـه آقـاي   مسأله منو برمی
ي ایـن دو  سـیله به و، یعنی این موضوع، گرچه این دو تا موضوع، بهش اشاره کردنزادهمنشی

آیا قراره اثر ادبی ، خونیمبینیم که ما وقتی که اثر ادبی رو میمی. تا بحث نشد به صورت جدي
قراره اینو اول بفهمیم و بعد لذت ببریم؟ یا یک رمان ، خونیمرو بفهمیم؟ مثالً ما یه شعر رو می
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نـاً یـه همچـو کـاري رو     بریم؟ اگر احیافهمیم و لذت میسراپا شو می، خونیمرو موقعی که می
آیا واقعاً ما این به اصطالح ادراکات هنـريِ خودمـون رو در یـک جـاي دیگـه قـرار       ، بکنیم ما

تأکیدهاي ما بر یه جاي دیگه قرار نگرفته؟ به همین صورت که بعضـی چیزهـا هسـت    ، ندادیم
ثلـی  درسته؟ ما در ترکـی یـه م  ، مثل عاشق شدن، طلبهکه فوریت و بال واسطگی خاصی رو می

، کنـه کسی به اصطالح به سفیدش یا به اصطالح طوسی بودنش نگاه نمی... گیم کهداریم که می
ادراك هنـري  7سوزان سانتاگهحرف ، درسته؟ ادراك هنري. دیگه عاشقه دیگه، اونی که عاشقه

شـما  ، لـذت بـردنِ هنـري روي یـک فورتیـه     . فقط لذت بردن از هنر وجود داره، وجود نداره
ممکنه یـه آدمـی   ، برینشنونین و لذت میشما این رو می، ... دینسیقی گوش میموقعی که مو

چـه کـار داره   ... ش چه کار کـرده 8»کرشندو«باشین که بگه که مثالً این جا گوش کن ببین که 
، هم هستارسطوقول ، ي اصلی اینه که شما بالفاصله با اثر یک نوع به اصطالحمسأله. کنهمی

ارتبـاط  ، گیـرین رین درون اثر و داخل اثر قرار مـی یک نوع می، کنینیدا میپ... یک نوع حالت
ي یک همچـین چیـزي جزبـه اصـطالح بـه اونچـه کـه        خیلی از دوستان شنونده، کنینپیدا می

گـه  به همین دلیل سوزان سانتاگ می. به هیچ چیز دیگه شباهت نداره... .حرکت عشق به ویژه
هـاي ادبـی   مکانیسـم ، هـا فهمِ به اصطالح نقد ادبی و فالن و اینکه ما یک چیزي داریم به نامِ 

ها؛ ولی یه چیز دیگه هم داریـم کـه بـه مراتـب از اون     مجموعِ این، گنها چی میتئوري، چیه
ي مـا  ببخشین این کلمه مفهوم زشتی در جامعه»اروتیک ادبیات«گه اون هم اینه که می. ترهمهم

اگر درك به ، فوریت داره شما در درك... طور کهعنی این که همانی، اروتیک ادبیات. پیدا کرده
واسـطه و بـا   شما اثـر ادبـی رو هـم بـی    ، اصطالح در ادبیات به یک صورتی وجود داشته باشه

ها ما رو بـه  کنیم ببینیم که آیا این مکانیسمبه همین دلیل نگاه می، برینازش لذت می... فوریت
زاده بـه یـک   ي خانم حـاجی برن؟ اینجاست که ما میایم به قصهییا نم، برنطرف اون لذت می

نویسنده مسـؤولِ  ، ي خودشههر کسی مسؤول قصه، ايدر هر قصه. کنیمصورت دیگه نگاه می

7.Susan Sontag

8.Crescendo)قوي شدن صدا بطور تدریجی-اوج(
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اي کـه  مثالً ممکنه که بگیم این آدم در قصه. بریممیاون لذتي به وسیلهکه... ولی ما. رمانشه
چه مناسبت اینو به آدماي دیگه گفتـه یـا بـه بابـاش گفتـه یـا بـه        به ، ره دنبالِ داووديداره می

گیم کـه بـه چـه    می. کنیمش گفته یا به آدماي دیگه گفته؟ ما سؤال میشوهرش گفته یا به بچه
افته؟ به فکر آفتـاب و خورشـید و انـواعِ مختلـف چیزهـا      ها میمناسبت این به فکرِ اون چشم

اون هم اینه که خواننده قراره که در جریانِ بعضی چیزهـا  ، سیمریی میافته؟ بعد به یه نتیجهمی
یـک  ، پس در هر اثـرِ جـدي  ، قرار بگیره و قراره که در جریانِ بعضی چیزهاي دیگه قرار نگیره

مـا دنبـالِ ایـن    . خـونیم تـا آخـر   به این علت ما با کشـش قصـه رو مـی   ، اثرِ مخفی وجود داره
این چیزهـاي مخفـی رو آیـا    ، جریانِ بیان مخفی کردهي چیزهایی که اون درگردیم که همهمی

بعضی از اینارو هـم  ، گهزاده بعضی از اینارو میحاجییا بگه؟ خانم، قراره که در آخر به ما بده
مـا  ، با بازنویسـیِ اثـر بـه نـامِ خواننـده     ، کنیم به خوندندرسته؟ ما از این ور شروع می. گهنمی

گه حتماً مضمون جناییِ عجیب غریبی بوده که ایـن اومـده   یکی می، گیم کهکنیم میشروع می
حتماً یک جریانِ عجیب غریبی بـوده کـه راوي   . گفته که او گفت بعد دو نقطه و بعضی چیزها

در نتیجـه مـا در   . تونه که بعضی چیزهاشو بیان بکنهمی، فقط به پدرِ مرده و به اصطالح ته گور
ي ریـم داخـلِ قصـه و یـک قصـه     کنیم میته؟ شروع میدرس، پیِ یافتنِ اون چیزهاي بیان نشده

گه که حتماً یک قلمرو عجیـب غریـبِ   کنه به نوشته شدن؛ یکی میدیگه در ذهنمون شروع می
گه که حتماً اون هاست؛ یکی دیگه مینامشروعی در قصه وجود داره که این به دنبالِ اون چشم
که ایـن داوودي رو داده دمِ پـدره کـه    سرهنگ با شوهر یک ارتباط و یک همدلیِ خاصی داره 

وقتی که شما . گفت گفت گفت... راجع به اون یکی که... سرهنگه و از این ور مثالً خودش رو
ايِ ایشـون رو  ي هشـتاد صـفحه  قصـه ، کنـین در واقع شما چی کار می، دونیناین مسأله رو می

دلیلِ این که هـر کسـی   یعنی درست به . ايي هشتصد صفحهشماها تبدیل کردین به یک قصه
مـن  ، بازسـازي بـه  بخشی از چیزهایی رو که الهام گرفته بود از قصه شروع کرد بـه اصـطالح   

شخصاً در جریان این جلساتی که ما دادیم تا کامالً احسـاس نکـنم کـه یـک قصـه ظرفیـت و       
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بـد و خـوبِ  ، رو داره و به حدي رسیده که یک نفر الزمه خودش رو بر مـال بکنـه  توانایی این
و جامعه باید به اصطالح تعیـین بکنـه راضـی    ، هرچی که هست روبذاره در جمع، خودش رو

کنم که تکنیک بـه اصـطالح ایـن چیـزي کـه      تا اونجا فکر می، شم که به چاپ سپرده بشهنمی
گیـد  شـما میایـد مـی   ، شهتموم می، شهي یک اثري که ارائه میتقریباً درباره، کارگاه ما هستش

این حرف کامالً درسته که فضایی که مـا  ، اي خواهد نوشتهاي دیگه؛ ایشون قصهدرسته... که
ها هم هستند بعضی، تري خواهد شد و شدهفضاي متوسع، کنیمدر رمان امروز داریم تجربه می

بعضـی از  . درسته؟ یک شیوه اسـت در دنیـا  . کنندگیرند و کوتاهش میهاي بلندرو میکه قصه
ي مون هست که اینا رو تبدیل کـرده بـه قصـه   ها رو یکی از دوستاننویسها و رماننویسقصه
ي ادبیـات و  هاي عجیب غریبی که دربارههیجان، ي ماولی فضاي امروز در جامعه، نویسکوتاه

ي ما راه و رسـم خاصـی پیـدا    نویسی که در جامعهتئوري.. .،هاي ادبی به وجود اومدهمکانیسم
یک جریانی رو که مثالً در موسـیقی در طـول سیصـد سـالِ گذشـته      کرده و اصالً دیگه نمیشه

همیشه در ایران وجود داشته که شما موقعی که به یه نفر بخواین یـه سـاز رو یـاد بـدین بایـد      
ایـن یـه   ، فتـه ازنـدگیش اصـالً عقـب مـی    ، افتهاگر تئوري بلد نباشه عقب می، تئوري یاد بدین

. شـه تـر مـی  ها داره متوسعي ما االن از نظر تئوريجامعه، اي که هستدر نتیجه مسأله. واقعیتیه
ي مـا راجـع بـه    مثل همین جلسـه ، شهور گذاشته میور و اونجلساتی این، هاي مختلفکتاب

هـاي بلنـدتر خواهنـد    رسه که زنـانِ مـا و مردهـا رمـان    بعد از این به نظر می، مباحث مختلف
زن چـون  ، مون گفتیممون داشتیم در جلساتمشخصه که در بحث فمینیسم که ما خود. نوشت

، نویسـه بگـه؛ یادداشـت روزانـه مـی    ، خواد بگهي اون چیزهایی رو که میتونه روزانه همهنمی
نویسه در جایی کـه نتونسـته حـرف    برخوردهاش رو با اشخاص می، نویسههاش رو میخواب

ي هـا مـاده  جمـوعِ ایـن  م. کنـه هاي خودش حفظ مـی بزنه اینو به عنوان بخش مخفی یادداشت
اي کـه در دنیـا   هاي روزانهیکی از زیباترین یادداشت. اي است که باید بنویسهي این قصهاولیه

هـا رو  شـما مـوقعی کـه ایـن یادداشـت     ، ي ویرجینیـاوولف هاي روزانـه یادداشت، نوشته شده
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به اطرافیانِ خودش تونسته نمیانگلستانبینین که چیزهایی دیده که حاال اون در می، خونینمی
، به اصطالح جذب کرده که حتمـاً بنویسـه  ... بگه ولی در اونجا دقیقاً یادداشت روزانه به عنوان

جاهاي مخفیِ فرهنگیِ ماست کـه نوشـته   ، ي زن در روزگارِ ماي به اصطالح نوشتهي اولیهماده
:د بود کهي ادبیات به نظرِ من در اختیار کسانی خواهنشده و به همین دلیل آینده

... اعظم ادبیاتزن هستند؛ بخش-1

درسـته؟ یـه   ، شـون کسانی که خودشون رو در جریانِ به اصطالح باز شـدنِ فضـاي ذهنـی   -2
دونین؟ بخشِ اعظمِ می. نیست کهفرویدها مالي ناخودآگاههمه. اي هم هستناخودآگاه دیگه

، جوامـع ، تمامِ جوامـع ، ی بر زبان نیامدهیعن، ناخودآگاه بشر حتا از دید فروید هم مخفی مونده
حـرف  ... ممکنه یکی از این، ها زبون باز کنندپدر ساالرند و به همین دلیل هم هست وقتی آدم

خـب ایـن شخصـیت کـه     »جمـات «رو گفتـین  »جماعت«گفتن که شما آقایونیکی از ، بزنن
، گـه نمـی »جماعت«، گهنمی»جمات«موقع صحبت کردن میگه ، جوریهساخته شده لحنش این

، نحو زبـان پـدر سـاالري رو   ، ما باید نحو پدرساالري رو، خب اینو کی گفته که ما بگیم، خب
. رو باید ازشون ساختا زدایـی بکنـیم  ها گذشته براي ما بوجود آوردن اینهاي نحوهایی که فرم

هـاي  س آن پروسهجدید رو بر اساهاي دژِانرِه کردن بگذرونیم و فرمي رو از اون پروسهها این
گـردیم عمـالً مثـل    مـی مختلف آزادي سازي روانی وذهنی وفرمی بوجـود بیـاریم وگرنـه بـر    

خـواهیم  نمـی طبیعـی یـه کـه مـا    . نویسیممی19قرنهاي مثل رئالیست، 18قرن هاي رئالیست
ازاین نظره کـه  . گذشته رو براي خودمان تکرار بکنیمهاي گذشته رو وتمام پوسیدگیهاي قرن

دیگه قاعدتاً باید با استقبال روبـه  هاي یک زن مخصوصاً براي خانمي شتن یک اثر به وسیلهنو
براي این کـه مـا  ، این فوق العاده مهمه. همان طور که امروز به طور کامل استقبال شد؛رو بشه

هـا  زنهـاي  شه و روي نوشتهمیمردها در جاهاي مختلف تاکیدهاي بینیم مدام روي نوشتهمی
اگر بین مریم وفرح روز یک نوع دوستی وجود داره بـه  از این نظر طبیعی یه که، شهنمییدتاک
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پردازنـد دوسـتی ویـک نـوع خـواهري      میطریق اولی باید بین زن هایی که به کار نویسندگی
. کنه به تعالی ادبیات در کشور مامیخیلی خیلی جدي وجود داشته باشه و این کمک

، کنم که لطف کردید وبه یک همچون جلسه یی تشریف آوردیـن میرمن شخصاً از شما تشک
وبـا تشـکر از خـانم    ، باز هم بحث کنیم، وامیدوارم کتاب سوم به زودي آماده بشه وچاپ بشه

. حاجی زاده به خاطر نوشتن این اثر خوب

صـل  به امید این کـه فوا تشریف آوردند وبا تشکر از دوستانی که به این جلسه:خانم صدیقیم
.خیلی ممنون. این جلسات کوتاه تر بشه

. گرفته شدهزهره موسويي خانم هاي این جلسه به وسیلهعکس


