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دورهھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری
د

ن

ی

ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﮔواھﯽ آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷده ،در داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﺷﺮوع ﭘﺮ درﺧﺷﺷﯽ دارد .ﻧﺧﺳﺗﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎری ﺑودن
از اﯾﺮادھﺎی ﭼﺷم ﮔﯾﺮ ،ﺑﺎ ﺻﻧﺎﻋت و ظﺮاﻓت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮔﺎرش ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در آن ﺳﺎل ھﺎ ،ﻛﻪ ﺣﺗﯽ اﻣﺮوز ﻧﯾﺰ ﭘس از
ﮔذﺷت ﭼﻧد دھﻪ ،ﺑﺎز ھم ﭼﻧﺎن ﺟﺰء ﺗﻛﻧﯾك ھﺎی ﻣدرن داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺣور ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی او از ھﻣﺎن ﺳﺎل
ھﺎ ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺗﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﺑداع ﮔﺮی در ﺷﻛل و ﺷﯾوه رواﯾت ﮔﺮی و ﻛﺷف ﺻورت ھﺎی ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺟدﯾد اﺳت .از اﯾن روﺳت ﻛﻪ او از
ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی اوﻟﯾﻪ ،ﺗﻧوع طﻠﺑﯽ در ﺗﻛﻧﯾك را در ذات ﺧود ﻧﮫﺎدﯾﻧﻪ ﻣﯽ ﻛﻧد .راز ﻧﺎھم ﺳﺎﻧﯽ ﺻورت ھﺎی رواﯾﯽ را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ
او ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺳﯾﺮه ﭘﺮ وﺳواس ﺑﻪ ﺳﯾﺮ و ﺳﻠوك در ﺳﺮزﻣﯾن ھﺎی ﻧﺎﻣﻛﺷوف ﺟﺳﺗﺟو ﻛﺮد .ﻛم ﻧوﯾﺳﯽ و ارﺟﺢ ﺷﻣﺎری ﻛﯾﻔﯾت ﺑﺮ
ﻛﻣﯾت ﻧﯾﺰ در ﻛﺎر او ﻣﺮﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻗﺎﻋده اﺳت .اﻟﺑﺗﻪ اﺑﮫﺎم و ﻛش دار ﺷدﮔﯽ و ﻧﺑود ﻛﺷش ﻻزم در ﺑﺎﻓت ﺑﻌﺿﯽ از رواﯾت ھﺎ ﺑﺮای
ﻣﺧﺎطب ،ﺑﻪ دﻟﯾل ﻧﻘض ﭘﺎره ای از ﺳﻧت ھﺎی ﻣﺮﺳوم رواﯾﯽ ،در آن ﺳﺎل ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن رواﯾت وارد
آورد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺳﭘﺮی ﺷدن آن دوره ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻋﯾب ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺮ اﯾن ﺷﯾوه از ﻧوﺷﺗن ﻋﺎرض ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﻛﻪ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن
ﻋﯾوب ﺑﻪ ﻣﻘﺗﺿﺎی ﯾﺎﻓﺗﻪ ھﺎی ﺟدﯾد ﻛﻪ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾﺮ در طﺮﯾﻘﻪ ﻧﮔﺎه ﺑﻪ ﻣوﺿوع و ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﮔﺎرش ﺷده اﺳت ،دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﻣﺮو
ﻗﺎﻋده ھﺎی ﻣﻘﺑوﻟﯾت دار وارد ﺷده اﻧد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮ َروّﯾﻪ رﯾﺷﻪ در ﻧو ﺷدن ﻧوع ﻧﮔﺮش ﺑﻪ ﻛﻠﯾت آﺛﺎر ھﻧﺮی دارد ﻛﻪ ﻗوام و ﻗدرت آن
ھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻔﻛﺮاﻧﮔﯾﺰی ،ﺗﺄوﯾل ﭘذﯾﺮی ،ھﻧﺟﺎرﺷﻛﻧﯽ و ﺑدﻋت ﮔذاری ،و ھم آواﯾﯽ در ﺻورت و ﻣﻌﻧﺎ و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻘوﻟﻪ ھﺎی
ﻣدرن دﯾﮔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎطﺮ اﺳت ﻛﻪ دﯾﮔﺮ اﺑﮫﺎم آﻓﺮﯾﻧﯽ ھﺎ ،رواﯾت ﺷﻛﻧﯽ ھﺎ ،و ﻋدول از ھﻧﺟﺎرھﺎی ﻣﻌﻣول
.داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ رواﯾت از ﺳﺎﺧت ﺑﻪ ﻧﺳﺑت ﭘﺧﺗﻪ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﻋﺎﻣل ھﺎی ﻣﺛﺑت ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺷود
ﺟﮫت دھﯽ ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﻟﮔوﮔﺰﯾﻧﯽ ھﺎ و اﻟﮫﺎم ﮔﯾﺮی ھﺎی اوﻟﯾﻪ ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن درﺟﻪ اول اﯾﺮان ﯾﻌﻧﯽ ھداﯾت ،ﭼوﺑك و ﺑﮫﺮام
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﺳﻠﻣًﺎ ﯾﻛﯽ دﯾﮔﺮ از ﻣﮫم ﺗﺮﯾن ﻣؤﺛﺮھﺎ در ﻣوﻓﻘﯾت ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺗﺄﺛﯾﺮﭘذﯾﺮی ھﺎ در ﺑﺎﻓت ﺑﻌﺿﯽ از رواﯾت
ھﺎ ﺑﻪ ﻗدری ھم ﺳﺎن ﺑﺎ ﺻورت اﺻﻠﯽ از ﻛﺎر درآﻣده اﺳت ﻛﻪ ھﺮ ﺧواﻧﻧده ای ﺑﻪ ﺳﮫوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻟﮔوی اوﻟﯾﻪ آن را ﺗﺷﺧﯾص
دھد .ﺑﺮای ﻣﺛﺎل ،داﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎر در ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮدازی ،ﺻﺣﻧﻪ ﺳﺎزی ،ﺷﺧﺻﯾت آﻓﺮﯾﻧﯽ ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺮاﺷﯽ ،و ﺣﺗﯽ ﻧوع ﻧﮔﺎه ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ
ﺗﯾپ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و درون ﻣﺎﯾﻪ ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﻪ آن ،ﺗداﻋﯽ ﻛﻧﻧده داﺳﺗﺎن اﺳب از ﺻﺎدق ﭼوﺑك اﺳت ،و ﺗﺎ ﺣدی ﻧﯾﺰ ﯾﺎدآور اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎی
ھداﯾت؛ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در آن ﺟﺎﺳت ﻛﻪ ﻋﻣق و اﻋﺟﺎب اﻧﮔﯾﺰی آن ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗﺮ از داﺳﺗﺎن ﭼوﺑك اﺳت .ﭼون ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﯾن ﺟﺎ و

در ﺷﻣﺎری از داﺳﺗﺎن ھﺎی دوره اول از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﺧود ،در ﺳوژه ﮔﺰﯾﻧﯽ ،زﺑﺎن رواﯾﯽ و ﺣﺗﯽ ﻛﯾﻔﯾت ﻧﮔﺮش ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
.ﺑﻪ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾﺮ ﺳﺑك ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ اﺳت
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺳﺎزی ﻧﻘش ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺿﻣﺣﻼل ﺟﺎﯾﮔﺎه و ﺷﺧﺻﯾت اﻓﺮاد و ﻣﻧﺿم ﻛﺮدن دﺳت ﻛﺎری ھﺎی ﺗﻘدﯾﺮ و طﺑﯾﻌت ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ
ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل ﻣﺿﺎﻋف ﻛﻧﻧده ﻣﻌﺿﻼت زﻧدﮔﯽ ،ﯾﻛﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣوری در ﻧﺧﺳﺗﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺳت ﻛﻪ ﺣﻛﺎﯾت از
ﺳﻠوك ھم زﻣﺎن او در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎورھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و دﮔﺮاﻧدﯾﺷﯽ ھﺎی ﺗﺟدد طﻠﺑﺎﻧﻪ دارد .ﺗﺮدد ﺗﺮدﯾدآﻣﯾﺰ در طﺮﯾﻘﻪ ﺟﺑﺮ و اﺧﺗﯾﺎر و
ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﻪ ﺗﺻورات ﻋواﻣﺎﻧﻪ در ﺗﺮﺟﯾﺢ ﺟﺑﺮ ﺑﺮ اﺧﺗﯾﺎر و آن ﮔﺎه اﻧﺗﺳﺎب ﻣﺻﺎﺋب ﺑﺷﺮی ﺑﻪ ﺗﻘدﯾﺮ ﯾﺎ طﺑﯾﻌت ،ﻧﺷﺎن دھﻧده آن
اﺳت ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده در اوﻟﯾن ﮔﺎم ھﺎی ﺧود ھﻧوز ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ھم ﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺮام ﻣذھﺑﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣوﺟﻪ
ﺟﻠوه دادن ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﺧود ھﻣواره ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ را ﺣواﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘدﯾﺮ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ در آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘش ﻣﺧﺮب رواﺑط ﺟﻣﻌﯽ
ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﻛﻧد ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾﺮ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼون ﻣﺎرﻛس اﺳت .ﮔﺮاﯾش ﻏﺎﻟب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯾﺰ اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﯾب
اﯾن دو ﻧﮔﺮش اﺳﺗوار اﺳت ﻧﻪ ﺗﺮﺟﯾﺢ ﯾﻛﯽ ﺑﺮ دﯾﮔﺮی .در دھﻠﯾﺰ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﻋﺗﺻﺎب ،ﺑﻪ ھﻣﺮاه دوﺳﺗش ﭘﻧﺞ ﺳﺎل در زﻧدان
ﻣﺣﺑوس ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ دوﺳﺗش ﺧﯾﺎﻧت ﻛﺎر اﺳت و او ﻛﺎﻣﻼً وﻓﺎدار .ﭘس از آزادی ،ھﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺻور آن ﻛﻪ آن ﻓﺮد وﻓﺎدار،
ﺧﯾﺎﻧت ﻛﺎر ﺑوده اﺳت او را ﻣﻧﺰوی ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .در طول اﯾن ﺳﺎل ھﺎ ﻧﯾﺰ ﻓﺮزﻧدان او ﺑﻪ ﻧﺎروا ،ﯾﻛﯽ ﯾﻛﯽ ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧد ـ
ھﻣﺮاھﯽ ﻗدرت ﻗﮫﺎر ﺗﻘدﯾﺮ ،ﺑﺎ ﻋﻣل ﻛﺮد ﺗﺧﺮﯾب ﮔﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ .درون ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺷﺎﺑﮫﯽ ﻧﯾﺰ در ﻣﻠﺦ ﻣطﺮح ﺷده اﺳت  :ﺷﻣﺎری از
ﻋﺷﺎﯾﺮ ﺗﺮك زﺑﺎن ﻛﻪ در دﺷت ھﺎی اطﺮاف اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺎﻛن اﻧد ،ﺧود ﻧﯾﺰ ﺑﺮ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗﺮك ھﺎ آدم ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﮔﺮدن ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد و داﺋم آن را ﺗﻛﺮار ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .آﻣدن ﺳﯾل ﻣﻠﺦ ھﺎ ،اﻧدك آﺛﺎر زﻧدﮔﯽ را ﻧﯾﺰ ﻛﻪ در اطﺮاق ﮔﺎه اﯾل ﻣوﺟود اﺳت ﻣﯽ
روﺑد و ﺳﺧﺗﯽ ﻣﻌﯾﺷت ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑﻪ ﻛوچ اﺟﺑﺎری واﻣﯽ دارد .رﺋﯾس ﺑﺰرگ اﯾل ،اﻧوﺷﯾﺮوان اﻣﯾﺮ ﻓﺮج ـ ﻛﻪ ﻧﺎﻣش ﺗداﻋﯽ ﻛﻧﻧده
ﺷوﻛت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾﺮان اﺳت ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗن دادن ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ و ﺗﻧگ ﺳﺎﻟﯽ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺑﺎر و ﺑﯽ آب در ﭘﯾش رو ﻧدارد .در اﯾن ﺟﺎ
ﺳت طﺑﯾﻌت ﺳﺮﺑﺎری ﺑﺮ ﺑﺎر ﺟﮫﺎﻟت و ﺟﻣﻊ ﮔﺮﯾﺰی ﺷده اﺳت
.ھم ﺧ ّ
طﻠوع ﺑﺎرزﺗﺮﯾن ﺑﺎرﻗﻪ ھﺎی ﻓﻛﺮی ﺑﺎ ظﮫور طﻼﯾﻪ ھﺎی ﺑﻪ ﻧﺳﺑت درﺧﺷﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﻼش ھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از
اﻧﺗﺷﺎر اوﻟﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎﻧش ـ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ ـ از ﺧود ﺑﺮوز داده ﺑود ،از ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﻛﻪ دﻻﻟت ﻗﺎطﻊ ﺑﺮ ﺗﺟﺮﺑﻪ آﻣوﺧﺗﮔﯽ،
ﺑﻠوغ و ﻧﺑوغ اﻧدﯾﺷﮔﺎﻧﯽ و ﺛﺑﺎت و ﻏﻧﺎی ﺟﮫﺎن ﻧﮔﺮی او دارد .آن ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ او ﺗﻣﺎم ﻋﻣﺮ ﺧود را ﺻﺮف ﺟدال ﺟدی ﺑﺮای
رام ﻛﺮدن آن ھﺎ ﻛﺮد ،و اﻟﺑﺗﻪ ﺗوﻓﯾﻘﺎت و ﺗﺄﺛﯾﺮات ﻣﮫم و ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ھﻣﺮاه آورد ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺳﺎﻣد و ﺑﺮﺟﺳﺗﮔﯽ در
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺮﮔﺰﯾده ﺷوﻧد ﺑﻪ ﯾﻘﯾن ﻛﺎﻧون اﻏﻠب آن ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺣور ھﻣﺎن ﺳﻪ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧد ﻛﻪ ﻣﺎده و درون ﻣﺎﯾﻪ ﻣوﺟود
در اﯾن رواﯾت ھﺎی اوﻟﯾﻪ ﺑﺮ آن ھﺎ ﻧﮫﺎده ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ :وﺳواس ﺑﻪ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧوآوری در ﻓﺮم ھﺎی رواﯾﯽ ،ﻛوﺷش
ﺑﺮای اﺳﺗﺧﺮاج اﻣﻛﺎﻧﺎت رواﯾﯽ ﻛﮫن و اﺳﺗﻔﺎده اﻣﺮوزی از آن .ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺮا ﺑودن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﺰرگ ،اﻣﺮ اﺛﺑﺎت ﺷده ای اﺳت؛
ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺳﺑﺎب ﺑﺰرﮔﯽ از طﺮﯾق ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮫم روز ﻛﻪ ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﻧده ﺗﻌﻠق ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾﺰ ھﺳت ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮫم روز ﻧﯾﺰ ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﺎ در ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳت دارﻧد .درﺑﺎره ﮔﻠﺷﯾﺮی و ھم
ﻧﺳﻼﻧش ،ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻔوذ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﺣﻔل ھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﻣﺣﯾط ھﺎی روﺷن ﻓﻛﺮی آن ﺳﺎل ھﺎ را ﻛﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺮاﯾﯽ را ﯾﻛﯽ
از ارزش ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﻧﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧد ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓت .طﺮح ﻣوﺿوع »ﺗﻌﮫد در ھﻧﺮ« ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده را ﻣﻠﺗﺰم ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﻣﺷﻛﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﺑط ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ھﺎ ﺑﻪ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی واﺑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﻛﺮد ،رﯾﺷﻪ در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻏﺎﻟب
در آن دوره داﺷت ﻛﻪ ﻣﺑﻧﺎی آن ﺑﺮ ﺳﯾﺎﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﺗوار ﺑود .ﻧﻣوﻧﻪ ای از ﻧﮔﺮش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوﯾﺳﻧده در ﭘﺮﻧده ﻓﻘط ﯾك ﭘﺮﻧده
ﺑود ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش درآﻣده اﺳت .آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺎراﻧدن ﭘﺮﻧدﮔﺎن و ﭼﺮﻧدﮔﺎن و ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود آن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،ﺣﻛم ﻣﯽ ﺷود دروازه
ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﺳﺗﻪ ﺷوﻧد و ﮔﻧﺑد ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﺮ آﺳﻣﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﻌﺑﯾﻪ ﺷود اﻣﺎ ﯾك ﻗﻧﺎری ﺧوش ﺧوان از ﺗور ﺗﻣﺎم اﯾن اﻗداﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺑﻪ ﯾك ﺑﺎره ﺷﮫﺮ ﺧﺎﻣوش را ﺑﻪ آﺷوب و ﺧﺮوش ﻣﯽ ﻛﺷﺎﻧد .ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﺗﺮ در اﯾن ﺗﻣﺛﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در آﺛﺎر دﯾﮔﺮ ﻧوﯾﺳﻧده ﺗﻛﺮار ﺷده اﺳت .ﻣوﺿوﻋﯽ ھم ﻣﺿﻣون ﺑﺎ :ﺑﺮآﯾد ﺳﺮخ ﮔل ﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ  /وﮔﺮ ﺻدھﺎ
.ﺧﺰان آرد ﺗﺑﺎھﯽ
ﻣﺻداق ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﻣﯾﺷﮔﯽ ﺑﻪ ﻧواﻧدﯾﺷﯽ ھﺎی ھﻧﺮی از ھﻣﺎن اﺑﺗدا در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ دو ﺷﯾوه ﻣﺗﻔﺎوت ﺧود را ﻧﺷﺎن داده
اﺳت  :ﯾﻛﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﺳﻧت ھﺎی رواﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻧﻣودھﺎی ﻋﯾﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺻورت ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﺮﺳوم،
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮔﺎرش داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از طﺮح و ﭘﯾﺮﻧگ ھﺎی ﻣﻧﺳﺟم و ﺑﺮﺧوردار از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻧدی ﻏﯾﺮ ﻗﺎطﻊ ﯾﺎ ﻏﯾﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای و ﺑﯽ
ھول و وﻻ و ﺣﺗﯽ ﺑﻪ دور از ﺗﻣﺎم ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی رواﯾﯽ ظﺎھﺮ ﺷده اﺳت و دﯾﮔﺮ ،ﺑﺎ ﻛﻧدوﻛﺎو در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔذﺷﺗﮔﺎن ،ﻛﻪ ﺳﻧت ﻗﺻﻪ
ﻧوﯾﺳﯽ در ﺑﯾن اﺳﻼف دور ﺑﺎﺷد و ﺗﺮﻛﯾب اﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﻓﻧون ﻧو ﯾﺎﻓﺗﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺎز اﺷﺗﯾﺎق ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ آن ﻧﯾﺰ از ﺧﻼل اوﻟﯾن
.ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ ھوﯾداﺳت
ﻧﻣوﻧﻪ ای از اﯾن اﺳﺗﻔﺎده را ﻣﯽ ﺗوان در ﺗﺮﻛﯾب اﻓﺳﺎﻧﻪ ،ﺗﻣﺛﯾل و طﻧﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻓت و ﺑﯾﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ طور ﯾك ﺟﺎ در
ﭘﺮﻧده ﻓﻘط ﯾك ﭘﺮﻧده ﺑود ﻣﺷﺎھده ﻛﺮد .داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺟﻣﻠﻪ اول آن ﺑﻪ ﺳﺑك اﻓﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ »روزی ﺑود و روزﮔﺎری « آﻏﺎز ﺷده اﺳت
اﻣﺎ ﺟﻣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﯾك طﻧﺰ ﺗﻌﻣدی ھﻣﺮاه ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ اﻗﺗﺑﺎس ھﺎی ﻏﯾﺮ ﺧﻼﻗﻪ از ﻓﺮھﻧگ ﮔذﺷﺗﻪ ﭼﻧدان

»...ﺗﻘﯾدی ﻧدارد» .روزی ﺑود و روزﮔﺎری و ﺷﮫﺮی ﺑود ﺑﻪ اﺳم ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﺑود و ﭼﻧﺎن
ﻛل رواﯾت ﻧﯾﺰ از ﯾك ﺑﺎﻓت ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ـ ﻧﻣﺎدﯾن ﺑﺮﺧوردار اﺳت و ﻗﺮاﯾن ﻣوﺟود در آن ﻛﻪ ﺑﺮ طﺮح درھﺎی ﺑﺳﺗﻪ و طﺮد ﻣظﺎھﺮ
طﺑﯾﻌت و اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻛﻧﯾك و ﺻﻧﻌت و در ﻧﮫﺎﯾت ﻧﺎﺑود ﺷدن ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺄﻛﯾد دارد ،از ﯾك ﺳو ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻻﻟت ﭘﯾﺷﮔوﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﻋواﻗب اﻧﺳداد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد و از ﺳوی دﯾﮔﺮ آﯾﻧده ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﺎت اﻗﻠﯾﻣﯽ را ﻣوﺟﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻧﺣط ﺷدن
.ﻣﺣﯾط ﻗﻠم داد ﻛﻧد
اﺑﺮاز ﻧظﺮ درﺑﺎره ﺷﻛل و ﺷﮔﺮد رواﯾت ﮔﺮیَ ،روﯾّﻪ ای اﺳت ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻗدﻣت ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی دارد و ردﭘﺎی آن از اوﻟﯾن
ﺗﺎ آﺧﺮﯾن اﺛﺮ او ﺑﻪ وﺿوح ھوﯾداﺳت .اﻣﺎ ﻧوع و ﻧﺣوه ﻧﮔﺎه او ﺑﻪ اﯾن ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﻛﻧﯾﻛﯽ اﻟﺑﺗﻪ در ھﻣﻪ ﺟﺎ ﺷﻛل ھم ﺳﺎﻧﯽ ﻧدارد.
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ ،ﻣﺳﺗﻣﺳﻛﯽ اﺳت ﺑﺮای ﻧﻘد ﻧﮔﺎه ھﺎی ﺑﯽ رﻣق ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯽ ھﻧﺮ ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ و ادﺑﯾﺎت ،و در ﻧوﺷﺗﻪ
ھﺎی آﺧﺮ ،اﺑﺰاری اﺳت ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺗن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ ﺧواﻧﻧده؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻛﻧﺎر زدن ﭘﺮده ھﺎی ﻧﺎﻣﺣﺮﻣﯾت و ﻛﺗﻣﺎن ﻛﺎری ھﺎی
ﻣﺗداول و ﻓﺮاھم آوردن ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای ﻣﻛﺎﻟﻣﻪ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب؛ آن ﭼﻧﺎن ﻛﻪ ﻋﯾﻧﯾت راﯾﺞ در ﻋﺎﻟم واﻗﻊ ﻧﯾﺰ ﭼﯾﺰی
ﺟﺰ اﯾن ﻧﯾﺳت .ﻛﺎرﻛﺮد دﯾﮔﺮی ﻛﻪ اﯾن ﺷﯾوه ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺟﮫت دادن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳوژه ﮔﺰﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺣوزه ﺧود اﯾن ھﻧﺮ
اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ اﻟﮫﺎم ﮔﯾﺮی از ﻣﺟﺎﻟس و ﻣﺑﺎﺣث داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ و ﺑﺎزﻛﺎوی دﻧﯾﺎی درون ﯾك ﻧوﯾﺳﻧده .ﭘﯾداﺳت ﻛﻪ ﺧود اﯾن ﻋﻣل،
ﻣﺣﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺮای طﺮح و ﺗﺣﻠﯾل دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧده درﺑﺎره داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗﺮار ﻣﯽ دھد .ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾن ﺳﻧت ،ﺑﻪ
ﻧظﺮﯾﻪ ﺻورت ﮔﺮاﯾﺎن روس ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻛﺛﺮت اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻧﯾﺰ ﺑﻪ رﻣﺎن ﻧو ﻓﺮاﻧﺳﻪ و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘﺳﺎﻧوﮔﺮاﯾﯽ .اﻣﺎ در
ادﺑﯾﺎت اﯾﺮان ،ھداﯾت در ﺑوف ﻛور و ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳﻧﮔﺮ و ﻗﻣﻘﻣﻪ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از آن ﺑﻪ ﺷﯾوه ای ﻓوق
اﻟﻌﺎده طﺑﯾﻌﯽ و واﻗﻊ ﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﺮده اﻧد ـ ﻣﻛﺎﻟﻣﻪ راوی ﺑوف ﻛور ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب ،و ﺳوژه ﻗﺮار دادن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و ﻧﻘد داﺳﺗﺎن ﺑﻪ
.وﺳﯾﻠﻪ ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ
ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ ـ در ﻣﺟﻣوﻋﻪ ای ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻧﺎم ـ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧود ﻛﻪ ﻗﺻﻪ ﻧوﯾﺳﯽ اﺳت ﺗﺻﺎوﯾﺮی از ﺗﺻورات ﺧود
درﺑﺎره ﭼﮔوﻧﻪ ﭘﯾش ﺑﺮدن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌد و طﺮﯾﻘﻪ ﺷﺧﺻﯾت ﭘﺮدازی اراﺋﻪ ﻣﯽ دھد ﻛﻪ ھم ﻧﻘدی اﺳت ﺑﺮ رﺳم راﯾﺞ در داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ
آن ﺳﺎل ھﺎ ،و ھم اﻧﺗﻘﺎدی اﺳت ﺑﺮ ﻛﻧش اﻧﻔﻌﺎل آﻣﯾﺰ آدم ھﺎ ،ﻛﻪ ﺑﻪ رﺧت رﺧوت ﺧواب ﺧود از ﺧوﯾش ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺷده اﻧد و ﻓﺎﺟﻌﻪ را
ﺗﺎب ﻣﯽ آورﻧد ﺑﯽ آن ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺷف ﻋﻠت و ﻋﺎﻣل آن از ﺧود ﻛﻧﺟﻛﺎوی ﻧﺷﺎن دھﻧد .ھﻣﺳو ﺑﺎ ھﻣﻪ اﯾن ھﺎ ،ﺑﺮﻣﻼ ﻛﺮدن ﺻﻧﺎﻋت
:داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﻧﯾﺰ در درون ﺧود اﻧﮔﯾﺰش ﺣس ﻗﺮاﺑت و ﺑﺮداﺷﺗن دﯾوار ﺑﯾﮔﺎﻧﮔﯽ ﺑﯾن ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ ھﻣﺮاه دارد
ﻣﺮد ﻣﯽ داﻧﺳت ﻛﻪ ھﻣﻪ آدم ھﺎی ﻗﺻﻪ ﻧﺎﺗﻣﺎﻣش ﻣﺛل ﻋﺮوﺳك ھﺎی ﻛوﻛﯽ ﺑﯽ ﭼﮫﺮه ای ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻗد و ﻗﺎﻣت و ﺟﻧﺳﯾﺗﺷﺎن آن«
ھﺎ را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﻛﻧد .و او ﻛﻪ ﻧﺦ آن ھﺎ را ﺑﻪ دﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ،ھﻣﻪ اش در ﻓﻛﺮ آن آدﻣﯽ ﺑود ﻛﻪ ﺗوی ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن داﺷت ﻣﯽ
ﭘوﺳﯾد .و ھﺮ ﭼﻧد ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﺦ ﯾﻛﯽ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از اﯾن ﻋﺮوﺳك ھﺎی ﻛوﻛﯽ ﻛوﭼك و ﺑﺰرگ را ﺑﮔﯾﺮد و ﺑﻛﺷﺎﻧد ﺑﻪ آن طﺮف
ﺧﯾﺎﺑﺎن ،از ﺧﺎﻛﺮﯾﺰ ﺑﺑﺮد ﺑﺎﻻ و آن ھﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﻛﻧد ﺗﺎ ﺗوی ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮك ﺑﻛﺷﻧد و ﺳﻔﯾدی دﺳت ھﺎی ﻣﺮد را ،ﻛﻪ ﻟﻧگ ﺳﺮخ از
روی آن ھﺎ ﭘس رﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﺑﯾﻧﻧد] «...ص [۱۷در ﺟﺎی دﯾﮔﺮ از ھﻣﯾن داﺳﺗﺎن ،از زﺑﺎن ﯾﻛﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ﻋﻧﺻﺮ دﺷوار ﻓﮫﻣﯽ،
درد ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻧدی ھﺎی ﻛﻠﯾﺷﻪ ای را ﻋﺎﻣل ﮔﺮﯾﺰ ﻣﺧﺎطب از داﺳﺗﺎن داﻧﺳﺗﻪ اﺳت »ﯾﻪ ﺳﺎل اول ،ﻛﺗﺎب ھﺎی ﭘﺳﺮﻣو
ﺧوﻧدم ،ھﻣون رﻣﺎن ھﺎ و داﺳﺗﺎن ھﺎ رو .ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﺗوش ﺑود ﻛﻪ ﻣن ﻧﻣﯽ ﻓﮫﻣﯾدم ،اون ھﺎﯾﯽ رو ھم ﻛﻪ ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯾدم ﺑﻪ دردم ﻧﻣﯽ
ﺧورد .ﺗوی ھﻣﻪ اون ﻛﺗﺎب ھﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﻪ اﯾن در ﺑﺳﺗﻪ ﻣﯽ رﺳن ﯾﺎ ﻛﺗﺎﺑﺷوﻧو ﺳﺮ ھم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﻛﻧن و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳن  :ﭘﺎﯾﺎن ،ﯾﺎ ﻣﯽ روﻧد
ﺳﺮ وﻗت ﯾﻪ ﺑﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آد و ﺑﺎز ﻣث ﻣﺎ ﺳﺟل اﺣوال ﻧوﯾس ھﺎ از ﺳﺮ ﻧو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد]«.ص[ ۲۱
ﻓﻠﺳﻔﻪ وﺟودی ﯾك داﺳﺗﺎن ﺧوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ در ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ ـ ﻧﯾﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﯾوه ﺑﮫﺮام ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮔﺎرش ﯾﺎﻓﺗﻪ از ﯾك ﺳو
ﺗﻣﺳﺧﺮ رﺳوم راﯾﺞ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻧوﯾﺳﯽ ھﺎی آن ﺳﺎل ھﺎﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﻧش ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ـ ﻋﺷﻘﯽ ،ﺗﺻوﯾﺮی ﯾك ﺑﻌدی و
ﻧﺎھﻣﺧوان ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟواﻧب و ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی وﺟودی آدم ھﺎ از آن ھﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻧد و ﻧﯾﺰ ﺗﻌﺮﯾض ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎری اﺳت ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ،ﻛﻪ در ﻣوﺿﻌﯽ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﺳﻛﺎن ﺳﻠوك ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺮ ﺳﺮﻛوب ﻏﺮاﯾﺰ و ﮔﺳﺳت از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻧﮫﺎده اﻧد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ راﺑطﻪ ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻧﻌطﺎف ،اﯾن اﻧدﯾﺷﻪ را ﺑﻪ ذھن ﻣﺧﺎطب اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﻪ وﻗﺗﯽ اﻓﺮاد
.ﺣﺰﺑﯽ از ﻋﮫده اداره و اﺛﺮﮔذاری ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻧﯾﺰ ﻋﺎﺟﺰﻧد ﭼﮔوﻧﻪ ادﻋﺎی اداره ﯾك ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧد
در ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﻛوﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻧﮔﺎرش ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب را در ﭘس ﭘﺷت ﺧود دارد دﯾﮔﺮ از دﻏدﻏﻪ طﻌﻧﻪ زدن
ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺳﻧد ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود و ﻟﺑﻪ ﺗﯾﺰ ﺗﻌﺮﯾض ھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧب آن ﮔوﻧﻪ از ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ ﺟﮫت دھﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻛﻪ ﺳوﯾﻪ ای ﻛﻧﺎﯾﯽ ،ﺗﻣﺛﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻣﺎدﯾن دارﻧد .در اﯾن ﺟﺎ ھم اﻟﺑﺗﻪ اﺗﻛﺎ ﺑﻪ ﺗوﺻﯾف ﻓﯾﺰﯾﻛﯽ در ﭘﺮداﺧت آدم ھﺎ را اﻣﺮ ﺗﻣﺳﺧﺮآﻣﯾﺰی
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد» :ﺧوب ،ﻛﯾد ،ﻛﯾد ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣوھﺎﯾش ﺑور اﺳت .اﯾن ﯾك .ﭼﺷم ھﺎ ﺳﺑﺰ .اﯾن دو .ﻧﺮﻣك ﺳﺑﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺷت ﻟب .اﯾن ﺳﻪ .ﭼﺎﻧﻪ
ﺑﺎرﯾك .و ﻧﻣﯽ داﻧم دﯾﮔﺮ ﭼﻪ .از اﯾن ھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮫﻣﯾد؟ ﻣوھﺎ ﺻﺎف ﺗﺎ روی ﮔوش ھﺎ و ﻓﺮوآوﯾﺧﺗﻪ ﺗﺎ ﯾﺧﻪ ﻛت ﯾﺎ ﯾﺧﻪ ﭘﯾﺮاھن.
اﯾن ھم ﺷش .ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ؟ ھﯾﭻ] «.ص [۶۵- ۶۴ﺣﺗﯽ ﺗوﺻﯾف ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻔت ھﺎی ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯾﺰ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﮫوم ﻣﻧظور

ﺷده را ﺑﻪ ذھن ﻣﺧﺎطب ﻣﻧﺗﻘل ﻛﻧد .ﻧظﺮ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺮ آن اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺣﺎﻟت ھﺎی آدم ھﺎ را ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ای ﺗﺮﺳﯾم ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺧود ﻣﺧﺎطب از ﻛﻧش ھﺎ و ﻛﺮدارھﺎی ﻣوﺟود روح واﻗﻌﻪ را درﯾﺎﺑد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ای ﻛﻪ ﺧود او در ﻧﯾﻣﻪ اول از ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و
ﻛﯾد ﺑﻪ آن ﻋﻣل ﻛﺮده اﺳت  :ﺗﺻوﯾﺮ ﻛﺮدن ﺧﺳﺗﮔﯽ آدم ھﺎ از ﺑﯽ ھدﻓﯽ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧود ﺑﯽ رﻏﺑﺗﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﮔﺳﺗﺮده در اﻋﻣﺎل روزاﻧﻪ
را ﺑﻪ ھﻣﺮاه ﻣﯽ آورد؛ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدن در ﺑﺮھوت ﺑﯽ اﻧدﯾﺷﮔﯽ و ﺗن دادن ﺑﻪ اﻧدﯾﺷﯾدن دﯾﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧود و ﺣﺗﯽ درﻏﻠﺗﯾدن ﺑﻪ
داﻣن ﺗﻔﺮﯾﺣﺎت ط ُﺮﻓﻪ و ﺗﺎزه ای ﭼون ﻣواد ﻣﺧدر و رھﺎ ﻛﺮدن اﻓﺳﺎر ﺧواھش ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ» .ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت  :ﻋﺻﺑﯽ ﯾﺎ دﻣدﻣﯽ؛
ھﻣﯾﺷﻪ در اوج ﯾﺎ در ﻓﺮود؛ ﺷﺎد ﺷﺎد ﯾﺎ ﻏﻣﮔﯾن ﻏﻣﮔﯾن .آن ﻗدر ﻛﻪ آدم ﻓﻛﺮ ﻣﯽ ﻛﻧد ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻟﺣظﻪ ای ﻣﯾﺎن اﯾن ﻟﺣظﺎت را ﻧداﺷﺗﻪ
اﺳت .و ﮔﺎه ﻛﻪ در اﯾن ﮔوﻧﻪ ﻟﺣظﺎت اﺳت ،ﯾﺎ ﻓﻛﺮ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ ﻛﻪ ﻏﺎﻓل ﮔﯾﺮش ﻛﺮده ای ،ﺧواب اﺳت ،در ﺑﯾداری ﺧواب اﺳت ،ﺑﯽ
ﺻدا ،آرام ،ﻧﺷﺳﺗﻪ در ﻛﻧﺎر ﺗو و در ﺧواب .ﺑﯾدار ﺧواب ...و دﯾﮔﺮ اﯾن ﻛﻪ ﺧﺳﺗﻪ؛ ﻧﻪ از ﻛﺎر ،از ﺑﯽ ھدﻓﯽ .اﻣﺎ آﺧﺮ ﻛﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد،
آن ﺟﺎ ،در آن ﺟﺰﯾﺮه ﻟﻌﻧﺗﯽ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی او و ﺑﺮای او ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد .رادﯾو ﻧدارﻧد .روزﻧﺎﻣﻪ ؟ ﻧدﯾدم ﻛﻪ ﺑﺧواﻧﻧد .ﮔﺎھﯽ اﻟﺑﺗﻪ ،اﮔﺮ
ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد ،ورﻗﯽ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺷﺎﯾد ھم ﻓﻘط درﮔﯾﺮ ﺑﺎ ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﺎن .ﺑﺮای ھﻣﯾن ﻣﺷﻛل ﺗﺮ اﺳت ،زﻧدﮔﯽ .و ﺑﺮای ھﻣﯾن ھﺮ
ﭼﯾﺰ ﺗﺎزه ،ﺣﺗﯽ ﻣﺧدر ،ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﺟﺎﻟب اﺳت .ﺳﺮﮔﺮﻣﺷﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد .و دﯾﮔﺮ ﭼﯽ ؟ ﺑﻪ ﻏﯾﺮ از ﻋﺮق و ﺣﺮف زدن و ﻣﺧدر؟ ھﺮ ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎﺷد .دﯾﮔﺮ ﭼﻪ ،ھﺎن ؟ زن .ﺑﺎ زن ھﺎ آن ﻗدر ﺳﺮﯾﻊ ﺧودﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ ﻣﺎﺗت ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺳودﯾت ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ ﻓﻛﺮ
ﻣﯽ ﻛﻧﯽ ...وﻟش !« ]ص[۶۵
در اﯾن دوره از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ،ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد رﺳﯾده اﺳت ﻛﻪ ﻧوﺷﺗن ﺑﻪ ﺷﯾوه ھﺎی ﻛﻠﯾﺷﻪ ای ﺑﺎ ﺧود ﭼﯾﺰ دﻧدن ﮔﯾﺮی ﻧدارد.
ﺗﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣدﯾث ﻧﻔس آدم ھﺎﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣﺎﯾﺰات ذھﻧﯽ و ﻣﺎھﯾت دروﻧﯽ آدم ھﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﻛﻧد .ﺑﺮون رﯾﺰی ﺑﺎزﺗﺎب
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ در ذھن و ﻛﺷف ذھﻧﯾﺎت دروﻧﯽ آدم ھﺎ ﺑﺎ ﻛﻧﺎر ھم ﻧﮫﺎدن ﺗﻛﻪ ﭘﺎره ھﺎی درھم آﺷﻔﺗﻪ ای ﻛﻪ از آن ھﺎ ﺗﺮاوش
ﻛﺮده اﺳت .ﺑﺮ اﯾن اﺳﺎس اﺳت ﻛﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾد درﺑﺎره ھﺮ ﭼﯾﺰی ﻣﯽ ﺗوان ﻧوﺷت ،ﺣﺗﯽ ﺳﻧگ .ﺣﺗﻣﺎً ﻛﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺎﺟﻌﻪ ای رخ داده ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ ﺑﺗوان درﺑﺎره آن داﺳﺗﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﻛﺮد؟ ﻛﺎروان ﺗداﻋﯽ ھﺎی ذھﻧﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺟﺎزی ﺑﺮای ﻣﻘﺑوﻟﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﺑﻪ ﻣطﺮح ﺷدن ھﺮ ﭼﯾﺰ
در رواﯾت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود» .ﭼﺮا ﻧﻣﯽ ﺷود در ﻣورد ھﻣﻪ ﻧوﺷت ،در ﻣورد ھﻣﻪ ﭼﮫﺮه ھﺎ ،ھﻣﻪ ﺣﺮﻛﺎت ،ھﻣﻪ ﺣوادث ؟ ﻣﮔﺮ
اﯾن ﺑﺮگ ﯾﺎ آن ﺳﻧگ ،ﯾﺎ ﻣﺛﻼً ﻟﺮزش آن اﻧﮔﺷت ھﺎ ھﻣﮔﺎم ﺳﯾﮔﺎر ﻛﺷﯾدن از آن ﻓﺮﯾﺎد ﮔوﯾﺎﺗﺮ ﻧﺑود؟ ﯾﺎ ﻣﮔﺮ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﺷت ھﺮ
ﺣﺮﻛت ﯾك ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻔﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﭘﺷت ﯾك ﻗول ،ﺗﺎ ارزش ﻧوﺷﺗن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد؟ ...اﯾن ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣن ﭼﯾﺰی ﻛﻪ ﻣطﺮح اﺳت ارﺗﺑﺎط
اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ذھﻧﯽ ﻣن اﺳت ،اﯾن ﭼﯾﺰی ﻛﻪ ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼطور و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺟوزی ﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﻓﺮو رﯾﺧﺗﮔﯽ ،ﺗﻛﻪ ﺗﻛﻪ ﺑودن ھﺎ،
ﻧﺎﻗص ﺑودن ھﺎ و ھﺰار ﭼﯾﺰ ﻧداﺷﺗن ھﺎ را ﺷﻛل ﺑدھد .ﮔﻔﺗم ارﺗﺑﺎط ،و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮔوﯾم ﺗﺣﻣﯾل ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ذھﻧﯽ ﻣن
ﺑﻪ اﯾن ﺗﻛﻪ ﭘﺎره ھﺎ و اﯾن ﻛﻠﻣﺎت ،ﺑﯽ آن ﻛﻪ ادﻋﺎی اﯾن ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﺑﺧواھم ﺑﺮای ﺧودم ،دﯾوار ﺧودم ﭘﺷﺗﯾواﻧﯽ ،ﺷﻣﻌﻛﯽ از اﯾن ھﺎ
».ﻓﺮاھم ﻛﻧم
ﻣﮔﺮ ﻧﮔﻔﺗم ﯾك ﺣﺮﻛت دﺳت ،ﻋﺎری از ھﺮ ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﻛﻧﺎﯾﯽ ﺣﺗﯽ ،ھﻣﺎن ﻗدر ﻣﯽ ﺗواﻧد ارزش داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﯾك ﭘﺮﻧده !««
]ص[۶۵
اﻣﺎ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﭘس از ﮔذر از دوره ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ،ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از در ﺟﺎ زدن ،ﺑﺎر دﯾﮔﺮ در ﺷﮔﺮد ﮔﻔﺗﮔوی دروﻧﯽ ﻧﯾﺰ ﺗﺟدﯾد ﻧظﺮ
ﻛﺮد و اﯾن ﺑﺎر ،او ،ﺑﺎ دﻗت ﻧظﺮ درﯾﺎﻓت ﻛﻪ ﺑﺳﯾﺎری از آن ﺣﺮف ھﺎی دروﻧﯽ را در درون ﮔوﻧﻪ ای از ﮔﻔﺗﮔوھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﻣﺛ ً
ﻼ
ﺻﺣﺑت ھﺎی دو طﺮﻓﻪ زن ھﺎ در ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣطﺮح ﻛﺮد .ﺷﯾوه ای ﻛﻪ ﺑﻪ دور از ﺗﻣﺎم آن ﺗﺻﻧﻊ ﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی
ﭘﯾﺷﯾن ،طﺑﯾﻌﺗﯽ ﻛﺎﻣﻼً واﻗﻊ ﻧﻣﺎ دارد .در آﯾﻧﻪ ھﺎی دردار از ﻗول ﯾﻛﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی زن ،ﺑﻪ ﻛﺷف و ﻛﺎراﯾﯽ اﯾن ﺷﯾوه ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣت اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛﻧد ـ و ﺧود اﯾن داﺳﺗﺎن ھم ﻧﻣوﻧﻪ ای از ﻛﺎرﺑﺮد آن اﺳت » :ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﻛﺎش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯽ ﺣﺮف ھﺎی ﻣﺎ
.زن ھﺎ را وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﻧﮫﺎ ھﺳﺗﯾم ﺑﺷﻧوی .ﭘﺮﺳﯾده ﺑود :ﺧوب ،ﺧودت ﺑﮔو از ﭼﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯾد
ﻼ ﻣﮫم ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺳﺎﻋت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دل ﺑدھﯾم و ﻗﻠوه ﺑﮔﯾﺮﯾم .اوﻟش اﻟﺑﺗﻪ ھﻣﯾن ﺣﺮف ھﺎﺳت ﻛﻪ ﻣﺛ ً
ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ،اﺻ ً
ﻼ ﺑﭼﻪ ﻣﺮﯾض
ﺑوده ﯾﺎ اﯾن و آن را از ﻛﺟﺎ ﺧﺮﯾده اﯾم .ﺑﻌدش دﯾﮔﺮ ھﻣﯾن طور ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ،از ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ ذھﻧﻣﺎن ﺑﺮﺳد .ﻣن ﺧودم ھم ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن
ھﻣﻪ ﺣﺮف و ﻧﻘل ﭼطور ﺑﻪ ذھﻧم ﻣﯽ رﺳد .ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت  :ﺧﯾﻠﯽ دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت وﻗﺗﯽ ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ آﯾد ﺿﺑط ﺑﮔذارم ﺗﺎ ﺗو ھم ﺑﺷﻧوی،
وﻟﯽ راﺳﺗش ﻣن ﺧودم دﯾﮔﺮ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم راﺣت ﺑﺎﺷم .ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ دﻗت ﻛﺮده ام ﻛﻪ اﻧﮔﺎر ﻣﺛل ھﻣﯾن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯾﺎل ذھن اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻛﻪ آدم ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ را از او ﭘﻧﮫﺎن ﻧﻣﯽ ﻛﻧد ،ھﻣﯾن طور ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ،ﺳﺎﻋت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ھم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯾم ،اﻧﮔﺎر آدم ﺑﻠﻧد
ﺑﻠﻧد ﻓﻛﺮ ﻛﻧد .ﮔﻔﺗم ﯾك ﺟور ﺗﺧﻠﯾﻪ رواﻧﯽ اﺳت] «.ص[۱۱۳-۱۱۲
ﺟﮫت دھﯽ ﻛوﺷش ھﺎ ﺑﻪ ﻛﺎوش در ﻣﺗون رواﯾﯽ ﻛﮫن و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯾﺮی ﯾﺎﻓﺗﻪ ھﺎ ،ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺳﺑت طوﻻﻧﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی را از طﺮح
ﻣﺑﺎﺣث رواﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ در درون داﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﮔذر از اﯾن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،او را ﺑﻪ دوره ﺳوم از زﻧدﮔﯽ ھﻧﺮی اش وارد ﻣﯽ
ﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از دو دوره ﻗﺑل ﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ ھﻣﺮاه دارد .ﻋﺻﺎره اﺳﺗﻧﺑﺎط ھﺎ و اﺳﺗدﻻل ھﺎی او در ﮔﻔﺗﮔوھﺎی ﺷﺧﺻﯾت
آﯾﻧﻪ ھﺎی دردار ﻛﻪ ﯾك ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻪ ﺧود ﮔﻠﺷﯾﺮی دارد ،ﺑﻪ طور ﭘﺮاﻛﻧده آورده ﺷده اﺳت .در ﺻﻔﺣﺎت
آﻏﺎزﯾن ،اﺑﺗدا در ﻧﮫﺎﯾت اﯾﺟﺎز ﺑﻪ ﮔوﺷﻪ ای از ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻧوﺷﺗن اﺷﺎره ﻣﯽ ﻛﻧد» :ﮔﺎھﯽ آدم ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾﺰھﺎ ﺑﻪ ﻛﺟﺎ ﯾﺎ ﻛﯽ ﺗﻌﻠق

دارد ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾم ﺗﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ آن ﭘﺎره ﺑﻪ ﯾﺎد آﻣده را ﻣﺗﺣﻘق ﻛﻧﯾم ﺑﺮاﯾش زﻣﺎن و ﻣﻛﺎن ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﯾم .ﮔﺎھﯽ ھم ﭼﯾﺰی را
ﻣﺛل وﺻﻠﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﻣﯽ دوزﯾم ﺗﺎ آن ﺗﻛﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺷده را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯾم آن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ھم ﭼﻧﺎن ھﺳت] «.ص[۹
ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻛﻪ ﭼﻧد ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻌد ﺑﺮای ﺟﻧﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﮔﺎرش ﻣﯽ دھد ﻛﺎرﻛﺮد دﯾﮔﺮی از ﻛﻧش ﻧوﺷﺗن را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﻛﻧد» :واﻗﻌﯾت
اﻏﻠب ﺗﺧﺗﻪ ﭘﺮش ﻣﺎﺳت ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧوﺷﺗن ﯾك داﺳﺗﺎن ﺷﻛل دادن ﺑﻪ ﻛﺎﺑوس ﻓﺮدی اﺳت و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻛﺎرھﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾم
ﻛﺎﺑوس ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺎن را ﻧﯾﺰ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺎطل اﻟﺳﺣﺮ آن ﺗﻪ ﻣﺎﻧده ﺑدوﯾت ﻣﺎن ﺑﺷود .ﻣﮔﺮ ﻧﻪ اﯾن ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﯾﺰی را ﺑﻌﯾﻧﻪ
ﻧﺑﯾﻧﯾم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺮ آن ﻏﻠﺑﻪ ﻛﻧﯾم ؟ ﺧوب ،داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ھم ﮔﺎھﯽ ارواح ﺧﺑﯾﺛﻪ ﻣﺎن را اﺣﺿﺎر ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺗﺟﺳد ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :ﺣﺎﻻ دﯾﮔﺮ ﺧود داﻧﯾد ،اﯾن ﺷﻣﺎ و اﯾن اﺟﻧﻪ ﺗﺎن] «.ص [ ۱۴در اﯾن ﺟﺎ ھم ھم ﭼﻧﺎن آرﻣﺎن و اﯾﻣﺎن ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺗﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ دو
ﭼﯾﺰ اﺳت  :اھﻣﯾت دادن ﺑﻪ ﻧﺣوه ﻧﮔﺮش ،دوری ﮔﺰﯾﻧﯽ از ﺳﺎﺣت اﺳﺗﻌﺎره ھﺎی ﻣﺳﺗور ﺳﺎز ـ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺛﯾل ھﺎ و ﻧﻣﺎدھﺎی ﻛﺗﻣﺎن ﮔﺮ:
ﻼ ﻧﻧوﺷﺗﻪ اﯾم ،ﭼون ﺑﻪ ﻧﺣوه ﻧوﺷﺗن ھﯾﭻ ﻓﻛﺮ ﻧﻛﺮده اﯾم ﻛﻪ ﻣﺛ ً
»ﻣن اﻟﺑﺗﻪ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﻧوﯾﺳم ،ﭼون ﻣﺎ اﺻ ً
ﻼ اﯾن را ،اﯾن ﺗﺎرﯾﻛﯽ را و
آن ُﻗوی ﺗو را ﭼطور ﻣﯽ ﺷود ﻧوﺷت .ھﻣﻪ اش ﻛﻠﯽ ﺑوده اﺳت .ﮔﺎھﯽ ھم ذھﻧﯾت راوی اﺳت ،اﻧﮔﺎر ﻗو را ﺑﻪ ﻟﻌﺎب ذھن ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾم،
طوری ﻛﻪ اﻧﮔﺎر ﺧود ﻗو ﻧﺑوده اﺳت .ﻣن اﯾن طور ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﻧوﯾﺳم ،طوری ﻛﻪ ﭘﺷت ﻗو ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ ﻧﺑﺎﺷد]«.ص[۱۲۷
ﻣﺣور ﻣﺑﺎﺣث داﺳﺗﺎﻧﯽ در دﺳت ﺗﺎرﯾك ،دﺳت روﺷن ﻧﯾﺰ ﻣﺗﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع اﺳت  :ﻣﮫم ﺑودن ﻧﻔس ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و ﻧﺣوه
ﻧﮔﺎرش .در آن ﺟﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده از ﺗوﺻﯾف واﻗﻌﯽ وﺿﻌﯾت ھﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﺷﺎرات اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎز ھم از زﺑﺎن
ﯾﻛﯽ از ھﻣﺎن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت اﻣﺎ در ﺑﺎطن ﺑﺮﻣﻼ ﻛﻧﻧده دوره ای از زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت ﻛﻪ
دﺳت و دﻟش ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻣﯽ رﻓﺗﻪ اﺳت .ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﺎی ﺑﯾﻛﺎر ﺷدن از ﻛﺎر و روی آوردن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ و ﻧﮔﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی
ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ـ دھﻪ اول از دوره اﻧﻘﻼب» .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم وﺻف ﻛﻧم .ھﻣﯾﺷﻪ ،اﯾن ﺳﺎل ھﺎ ،ﻛﺎرھﺎی اﯾن و آن را ﭼﺎپ ﻛﺮده ام؛ ﯾﻌﻧﯽ
ﻏﻠط ﮔﯾﺮی ﻛﺮده ام و ﮔﺎھﯽ از ﺗﺮس ﺿﺮرش ﯾﻛﯽ دو ﺑﺎر ﺧواﻧده ام] «.ص» [24ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ،ﯾﺎ ﺑﮫﺗﺮ ،ﻣﯽ ﻧوﺷﺗم و ﺑﺮای
ﺧﺮج و ﻣﺧﺎرج از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ظﮫﺮ درس ﻣﯽ دھم .رﺳﻣًﺎ آﻣوزﮔﺎر ﻧﯾﺳﺗم ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ در آﻣوزﺷﮔﺎھﯽ درس ﻣﯽ دھم ،ﺳﺎﻋت ﯾك ھم ـ
ﻣﻌﻣوﻟم اﯾن اﺳت ـ ﭼﺮﺗﯽ ﻣﯽ زﻧم ﺗﺎ ﺑﻌد ﺑﻠﻧد ﺷوم و ﭼﯾﺰی ﺑﻧوﯾﺳم ﻛﻪ ﮔﻔﺗم ﯾك ﺳﺎﻟﯽ ﺑود ﻧﻣﯽ ﻧوﺷﺗم ،ﺣﺎﻻ ھم ﻣﯽ ﺧواھم ھﻣﺎن
ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑوده ﺑﻧوﯾﺳم] «.ص [۱۰۲ﻧﻛﺗﻪ ھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ ﺑﺮای ﻧوﯾﺳﻧده در داﺳﺗﺎن ھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ ،ﯾﻛﯽ اﻋﺗﺮاف
ﺑﻪ ﻧﺎﺗواﻧﯽ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس از اﻟﻘﺎی ﺣس و ﺣﺎل ﻣوﺟود در ﻋﻣق واﻗﻌﯾت ھﺎﺳت ـ ﻣﺛل ﺗوﺻﯾف ﯾك ﻣﭻ ﺑﺮﯾده و ﺧﺷك ﺷده ﯾﺎ ﺷور و
ﺷﯾوﻧﯽ ﻛﻪ ﯾك ﺧواھﺮ در ﻣﺮگ ﺑﺮادر ﻣﯽ ﻛﻧد ـ و دﯾﮔﺮی ﭘﺮھﯾﺰ از ﻛﺎرﺑﺮد روش ھﺎی ﻛﻠﯾﺷﻪ ای در ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﺮدازی اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از وﺟود ﺟﻐد و ﺗﺎرھﺎی ﻋﻧﻛﺑوت و ﻗﺮع و اﻧﺑﯾق و ﻛوره ﺳﺮخ ﺟﮔﺮی ﺑﺮای ﻧﺷﺎن دادن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻧﯽ ﻣﺮﻣوز
و ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ] .ص ۵۰و  [۵۳در آﯾﻧﻪ ھﺎی دردار ﻧﯾﺰ ﺗﻌﺮﯾض ﮔوﻧﻪ ای ﺑﺮ اﯾن رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗﻘﻠﯾدی وﺟود دارد؛ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﺧﺻﯾت /
ﻧوﯾﺳﻧده داﺳﺗﺎن ،در ھﻣﯾن ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو اﯾن ﺗﺻور ﺑﺮاﯾش ﺗداﻋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ »ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﯽ ﺗن ﺳﺮد طﻧﺎب
ﭘﯾﭻ ﺷده [ای [ را در اﻧﺗﮫﺎی اﯾن ﺟور ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮ ﺗﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺑﺎﻧﻧد ﺗﺎ داﺳﺗﺎن ﺑﺮﺳد ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺣﺗوم] «.ص[۱۳۲
ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﻧوﯾﺳﻧده در دوره ﺳوم از زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﯾﺰ دﻏدﻏﻪ ھﺎﯾﯽ ھم ﺳﺎن ﺑﺎ دوره اول در ﺳﺮ دارد .اﻣﺎ در ﭘﺎره ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﯾﻧﻪ
ھﺎی دردار ﻧﻛﺗﻪ ھﺎی ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ای وﺟود دارد ﻛﻪ دﻻﻟت و ﺗﺻوﯾﺮ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎری اﺳت ﺑﺮ ﺗﻣﺎﯾﺰ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻛﺎر در دوره ﺳوم .رواﯾت ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺳﯾﺧﺗﻪ و ﭘﺎره ﭘﺎره ،ﺷﯾوه ای اﺳت ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آﯾﻧﻪ ھﺎی دردار ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده و
ﻧوﯾﺳﻧده از زﺑﺎن راوی در اﺳﺗدﻻل ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ﺻﺣت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ،ھم از ﺳﯾﺮ زﻧدﮔﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت روزﻣﺮه ﺧود ﻣﺛﺎل
.آورده و ھم از ﺳﯾﺮه ﻣﺮﺳوم در ادﺑﯾﺎت ﻛﻼﺳﯾك و ﺣﺗﯽ ﻣﺗون دﯾﻧﯽ ـ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺟﻠﻪ ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ از ﭘدرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺗم ﻣﯽ ﺧواﻧدم اﻏﻠب ﻧﺎﻗﺻﯽ داﺷﺗﻧد .ﭼﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣن ﻣﯽ داد ،ﺑﻌد ﻣﯽ دﯾدم ﻛﻪ دﻧﺑﺎﻟﻪ داﺳﺗﺎن را«...
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﯾدا ﻛﻧم .ﭘدرت ﻣﯽ ﮔﻔت » :ﻣن ﻛﻪ ﻣﻧظم ﻧﻣﯽ ﺧﺮم .ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺧﺮم ﺑﺑﯾﻧم ﭼﻪ ﺧﺑﺮ اﺳت » .ﺧوب ،ﻣن ھﻣﯾﺷﻪ ھﻣﯾن طور
ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ام .ﻋﺎدت ھم ﻧﻛﺮده ام از ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧم .ﭼﻪ ﻓﺎﯾده دارد ﻛﻪ ﺑﺮوم ؟ ﻛﺗﺎب ﺑﺎﯾد ﻣﺎل ﺧود آدم ﺑﺎﺷد ...ﭼون
ﺧودم آن ﺧﻸ را ﭘﺮ ﻛﺮده ام .ﻣن ھﻣﯾن طور ھم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﺑﺮ ﺗواﻟﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﯾﺎﯾد دﯾﮔﺮ ﻧوﺷﺗن ﻧدارد«.
]ص [۱۳۴اﻣﺎ اﻟﺑﺗﻪ از ﻧﻘش ﻋﻣده ﻋﺎﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺰ ﻧﺑﺎﯾد ﻏﺎﻓل ﺑود ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ در ﻧظﺎم
زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوم ﻣﺮدم و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ذھﻧﯾت ﭘﺎره ﭘﺎره ای از واﻗﻌﯾت ھﺎی زﻧدﮔﯽ در روان آدم ھﺎ ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ آورﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺗﻐﯾﺮھﺎﯾﯽ ﭼون  :ﺗﻛﺎن و ﺗﺷﺗت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮔﺳﺳت ھﺎی ﭘﺮ ﺗﺣول ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﭘﺮ ﺳﺗﯾﺰ در زﯾﺳﺗﺎر طﺑﯾﻌﯽ ،ﺳﻠب
اﻣﻧﯾت و اﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﺷت ،ﻣﮫﺎﺟﺮت ھﺎ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﺎﺧواﺳﺗﻪ .اﮔﺮ ﻧوﯾﺳﻧده ای ﻣﺛل ﺑﺎﻟﺰاك ،ﺷﺮح ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺣﯾط
ﺷﮫﺮ و ﺷﻛل و ﺷﻣﺎﯾل ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾش اراﺋﻪ ﻣﯽ دھد ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﻛﻪ »او ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺗﻪ اﺳت ﻛﻪ آدم ھﺎﯾش را ﯾك ﺟﺎ ﺟﻣﻊ
ﻛﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ،ﻧﻪ ،ﻻاﻗل ﻣن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑوده ام ،ﺟﺎی ﺛﺎﺑﺗﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺑوده ام .در اﯾن ده دوازده ﺳﺎل ﻣﺎ ﻣﺛﻼً ھﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑوده اﯾم ،ﺗﺎ
ﻣﯽ آﻣده ام ﺑﺎ ﻣﯾﺰم ﯾﺎ ﺟﺎی ﻛﺗﺎب ھﺎ اﺧت ﺑﺷوم ،ﻣﺟﺑور ﺷده ام ﺑﺎز ﺟﻣﻌﺷﺎن ﻛﻧم و ﺑﺮوم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺟدﯾد .ﻗﺑﻠش ھم ھﻣﯾن طور
ﺑوده اﺳت ،ھﺮ ﺑﻪ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ در ﺷﮫﺮی ﮔذﺷﺗﻪ .ﺑﻌد از آن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻛﻪ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑودﯾم [راوی ﺑﺎ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو[ ﺑﻘﯾﻪ اش ھﺮ ﺳﺎﻟﯽ در
ﯾك ﻣﺣﻠﻪ ﺑوده ام .ﻣﻌﻠم ﻛﻪ ﺷدم ھﺮ ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ده ﺗﺎزه ای ﭘﺮت ﻣﯽ ﺷدم .ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودم ﻛﯾﻠوﻣﺗﺮھﺎ ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﺮﺳم ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ده ﻣﯽ رﻓت .ﺧوب ،ﺑﺮای ھﻣﯾن ھﻣﯾﺷﻪ ﭼﯾﺰھﺎ ﺗﻛﻪ ﺗﻛﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾد .ﺷﺎﯾد ﺑﺮای ھﻣﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﺗﺎ ﺟﻣﻌﺷﺎن ﻛﻧم،
».در ﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎل در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻧﺎر ھم ،ﻣﺛل دو ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﻗدﯾﻣﯽ

او ﺑﻪ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗواﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺗﯾب ﻣﻧطﻘﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯽ رﻏﺑت اﺳت ،ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ و ﺗوﺻﯾف آﻧﺎت ﻋﻣده و اﺛﺮﮔذار زﻧدﮔﯽ
اﻟﺑﺗﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺳﯾﺎر دارد» :ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﺑﺮای ﻣن ھﯾﭻ ﻟﺣظﻪ ای ﻛم ارﺟﺢ ﺗﺮ از ﻟﺣظﻪ دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺳت .ﺑﺮای ھﻣﯾن اﺳت ﺷﺎﯾد ﻛﻪ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻧوﯾﺳم «.ﻛﺎش ھﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﯾن ﻟﺣظﺎت را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻧوﯾﺳد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗواﻟﯽ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﻧﻣﯽ ﺷد .ھﻔﺗﺎد ﻣن ﻛﺎﻏذ ھم
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽ ﺧواھد «.آن ﮔﺎه ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺻﻪ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اوﻟﯾﺎء در ﻓﺮھﻧگ ھﻧدی ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ،آن ھﺎ »ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮔذر اﻧدﯾﺷﻪ و
ﺧﺎطﺮه ھﺎ را در ﻻﯾﻪ ﭘﯾش زﺑﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﺎز زﯾﺎدی ﻣﻧطﻘﯽ ھﺳﺗﻧد .ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ھم دﺳت آﺧﺮ ھﻣﺎن ﺗوازن و ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
را دارد «.در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺷﯾوه رواﯾت ﮔﺮی در ﻓﺮھﻧگ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯾوه ای ﺑﺮﯾده ﺑﺮﯾده و ﻣﻘطﻊ اﺳت » :اﻣﺎ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯾل
ﻛﻪ ﺑوده در ﯾك ﺑﯾت ،در ﺻﻔﺣﻪ ای ﺑﻪ ﻗطﻊ ﻣﺮﻗﻊ ھﺎﻣﺎن ﻣﺟﺑور ﺑوده اﯾم ﺣﺮﻓﻣﺎن را ﺑﺰﻧﯾم ،ﻣﺛﻼً ﻣﺮﻗﻊ ﯾﺎ ُﺟﻧگ را ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺷود در
ﺟﯾب ﭘﻧﮫﺎن ﻛﺮد و ﺑﯾت را ھم ﺑﻪ ﺣﺎﻓظﻪ ﺳﭘﺮد .در ﻗﺻﻪ ،ظﺎھﺮًا راه ﺗﻔﺿﯾل رﻓﺗﻪ اﯾم ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ دﻗت ﻛﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻗﺻﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧد ،ﻣﺛل ﻗﺻﻪ ﯾوﺳف ﻗﺮآن ﯾﺎ ﻗﺻﻪ اوﻟﯾﺎء در ﺗذﻛﺮه ھﺎ .ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘل از ﺷﺎھدی او را ﺧواﺳﺗﻪ اﻧد
ﺑﺳﺎزﻧد .ﻣﺛ ً
ﻼ ﻓﺮض ﻛن اﮔﺮ ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾن ﻓﻧﺟﺎن اﺷﺎره ﻛﻧﯾم ﻛﻪ ﻋﯾﻧًﺎ ﺧود آن ﺟﺰء ھم ﻧﺑﺎﺷد ﻻﻣﺣﺎﻟﻪ ﺧود ﻓﻧﺟﺎن ،ﯾﺎ
ﺑﮫﺗﺮ وﺟود ﻓﻧﺟﺎن را ﺑﯾدار ﻣﯽ ﻛﻧد .ﻧﺗﯾﺟﻪ اﯾن ﻛﻪ از اﯾن ھﻣﻪ ﻣﻧظﺮھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ھﻣﮔون ،ﭼﯾﺰی در ذھن ﻣﺎ ﺑﯾدارﻣﯽ ﺷود
ﻛﻪ وﺟود اﺳت ،ﯾﺎ ﭼﯾﺰی اﺳت ﻛﻪ ﻧﻪ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﮔﺮﻧده اﺳت و ﻧﻪ ﻗﺎﺋم ﺑﻪ ﻣﻛﺎن و زﻣﺎن ﺧودش] «.ص [۱۳۵
اﯾن آﻣوزه ھﺎ را ﻧوﯾﺳﻧده ﻋﻣﻼً ﭘس از ﮔذر از ،ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب ،ﻛﻪ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﻣﺗﻛﯽ ﺑﺮ ﺗداﻋﯽ ھﺎی ذھﻧﯽ و ﺣدﯾث ﻧﻔس داﺷت در آﺛﺎر
دوره دوم و ﺳوم ﺧود ﺑﻪ طور ﻛﺎﻣل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت» .ﺣﺎﻻ او ﻋﺎدت داﺷت ﻛﻪ آﺧﺮ را ھﻣﺎن اول ﺑﮔوﯾد .ﺗﻛﻪ ﺗﻛﻪ ﻣﯽ
ﻧوﺷت 7«.ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣد ﻛﻪ ﺣﺗﯽ ﭘﺎره ھﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﯾك ﻣﺎﺟﺮا ﯾﺎ ﺗﻛﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺑط ﺑﺎ ﯾك ﺷﺧﺻﯾت را ﺑﻪ واﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی دﯾﮔﺮ ﺑﻪ طور ﭘﺮاﻛﻧده ﭘﯾوﻧد زده اﺳت .ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد رﺳﯾده اﺳت ﻛﻪ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ﻧﻘش ﯾﺎدآوری ﻛﻧﻧده دارد» :وﻟﯽ
ﻛﺎر ﻣن ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﻓﮫﻣم ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺗذﻛﺮ اﺳت ،اﺷﺎره اﺳت ﺑﻪ ﻛﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾﺰی ،آن ھم ﺑﺎ ﻛﻧﺎر ھم ﭼﯾدن آﻧﺎت ﯾﺎ اﺟﺰای آن ﻛس ﯾﺎ آن
ﭼﯾﺰ] «.ص[۱۴۲
.ـ ﺧوب ﻛﺎﺷﯾﻛﺎری اﺳت ،ﻣﻌﺮق ﻛﺎری«]:ﺻﻧم ﺑﺎﻧو[
.ـ در ﻣﻌﺮق ،ھﺮ ﭼﯾﺰ ﻓﻘط ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت از ﻛل؛ ﺑﺮای ﻣن ھﺮ ﺑﺧش ،رواﯾت دﯾﮔﺮی اﺳت از ھﻣﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ] :ﻧوﯾﺳﻧده[
ـ ﻛﻪ در واﻗﻌﯾت اﮔﺮ ﭘﯾداﯾش ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﭼﺷم ﺑﺳت ﻛﻪ ﻧﻪ ،اﯾن او ﻧﯾﺳت ؟
ـ ﻣن ﻛﻪ ﮔﻔﺗم ،ﻣن از ﺷﻛﺳﺗﮔﯽ ﺷﺮوع ﻛﺮده ام ،از ﺷﻛﺳت ،از ھﻣﯾن ﺿﺮورت ﻛﻪ ﻣﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﺟﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﻛﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺳت«.
]ص[۱۴۳
ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺑﮫﺗﺮﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ،داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳت ﻛﻪ در آن ھﺎ زﻣﺎن در ﯾك وﺿﻌﯾت ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﺿﺎھﺎﯾﯽ ﺧواب
ﮔوﻧﻪ و ﻛﺎﻣ ً
ﻼ آﻓﺮﯾده ﺗﺧﯾل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﭼون ﻣﻌﺻوم ھﺎ و ﮔﺮگ؛ و ﺑﻪ رﻏم ﺗﻣﺎﯾل ھﻣﯾﺷﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش اﯾن
ﮔوﻧﻪ از داﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺑﻧﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺗﻪ ﻛورش اﺳدی ،در ﺳﺎل ھﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب ،ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮ در ﭘﯽ آن ﺑود ﻛﻪ ﺑﻪ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧود
ﺳوﯾﻪ ﻣﺳﺗﻧد و رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑدھد .ﭼون ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾده ﺑود ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس در درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت »ﺑﺎﯾد
در داﺳﺗﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد« 8ﺗﺎ در زﻣﺎن ھﺎی آﯾﻧده ،وﻗﺗﯽ ﻛﻪ داﺳﺗﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ﭼﺷم اﻧداز زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻛﺎﻧﯽ آن
ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد .و ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿوع ،در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﻪ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﻛﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺷﮫﺎدت دھﻧده ﺑﺮ
واﻗﻌﯾت ھﺎی زﻣﺎن ﺧوﯾش اﺳت .در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ،داﺳﺗﺎن ﻣﻌﺮوف ﻓﺗﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻐﺎن ﻧﻘطﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﻋﻣﻠﯽ ﻛﺮدن اﯾن
وﺳواس ﺑوده اﺳت .ﭘﺎی ﺑﻧدی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ ،در آﺧﺮﯾن ﺳﺎل ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎﻋث ﭘدﯾد آﻣدن ﮔوﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از
داﺳﺗﺎن ھﺎی رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ او ﺷد ﻛﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮش ھﺎی ﻛوﺗﺎھﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﯾك ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت؛ ﺑﻪ دور از ھﺮ
ﮔوﻧﻪ ﺟﺎذﺑﻪ رواﯾﯽ ﺑﺮای ﺧواﻧﻧده ،و ﻋﺎری از ھﺮ ﻧوع دل ﺑﺳﺗﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﭘﺮ ھول و وﻻ و ﻛﺷﻣﻛش دار در ﺳﻧت داﺳﺗﺎن
ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﺮﺳوم؛ و ﺣﺗﯽ ﺑﺮﻛﻧﺎر از ھﺮ ﮔوﻧﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﻪ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮫم ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .آﺧﺮﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻧﯾﻣﻪ ﺗﺎرﯾك ﻣﺎه
.ـ از ﺟﻣﻠﻪ زﻧداﻧﯽ ﺑﺎﻏﺎن ،ﺑﺎﻧوﯾﯽ و آﻧﻪ و ﻣن و زﯾﺮ درﺧت ﻟﯾل ـ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻧوع اﻧد
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