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آﯾﻧﻪھﺎی دردار
آﯾﻧﻪھﺎی دردار رﻣﺎﻧﯽﺳت ﮐﻪ در ﻣﯾﺎن دﯾﮔﺮ آﺛﺎر ھم ﻋﺻﺮ اﯾﺮان ﺧود از ﻗواﻋد و ھﻧﺟﺎرھﺎی ﻣﺮﺳوم داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺗﻪ و
ﺷﻛل و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑدﯾﻌﯽ را از ﺧود ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت ،و از اﯾن ﻧظﺮ رﻣﺎﻧﯽ ﻣدرن ﺑﻪﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .ﻣوﺿوع رﻣﺎن ،درﺑﺎرهی
ﻧوﯾﺳﻧدهای اﺳت ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاھﯾم ﻛﻪ در ﭘﯽ ﻣﺳﺎﻓﺮﺗش ﺑﻪ ﭼﻧد ﺷﮫﺮ و ﻛﺷور اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻠﺳﺎت داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽ ،ﺑﻪ واﺳطﻪی
ﺣﺎﻓظﻪی ﺧود ،دﯾدار ﺑﺎ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو )-ﯾﻛﯽ از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻗﺻﻪ و ﻣﻌﺷوﻗﻪی ﻧوﯾﺳﻧده( و از ھﻣﻪ ﻣﮫمﺗﺮ ﻣﺮور داﺳﺗﺎنھﺎﯾش ،ﺑﻪ
ﮔذﺷﺗﻪی ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺧود ﺑﻪﻋﻧوان ﯾك اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘب ﻣﯽزﻧد .از اﯾن ﺟﮫت ﻣوﺿوع ﺑﻪ ﮔوﻧﻪای ﺗﺎزه و ﺷﻛﻠﯽ ﻧو ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دﯾﮔﺮ
.آﺛﺎر ﻣوﻟف -ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ﺗﻣﺎﺗﯾك -ﺗﻛﺮار ﻣﯽﺷود
اﺑﺮاھﯾم ﻛﻪ ﻛم و ﺑﯾش ﺷﺑﺎھتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻣﺗﺎی اﺳطورهایاش دارد؛ در ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻛﺗﺎب ﻣﯽﮔوﯾد» :ﮔﻔﺗﻪاﯾم ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺮدﻧد ﻣﺛﻼ
ﻏﺰان ﯾﺎ ﻣﻐوﻻن و ﻣﺎﻧدهاﯾم ،وﻟﯽ راﺳﺗش ﻧﻧوﺷﺗﻪاﯾم ،ﻓﻘط ﮔﻔﺗﻪاﯾم ﻛﻪ آﻣدﻧد و ﻛﺷﺗﻧد و ﺳوﺧﺗﻧد و رﻓﺗﻧد«) .ص (۱۲۸
او ﺧودش رواﯾت ﻣﯽﻛﻧد ،اﻣﺎ زاوﯾﻪ دﯾد رﻣﺎن ﺳوم ﺷﺧص اﺳت .راوی از رﺧدادھﺎی ﭘﯾﺮاﻣون ﻛﺎراﻛﺗﺮ اﺻﻠﯽ رﻣﺎن آﮔﺎه اﺳت و
از اﯾنرو ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان رواﯾت »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« را در ﺳوم ﺷﺧص و زاوﯾﻪدﯾد ﻣﺣدود ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﺮد .ھﺮ ﭼﻧد ﻣﯽﺗوان اﯾن ﻧوع از
رواﯾت را ﮔوﻧﻪای از رواﯾت اول ﺷﺧص داﻧﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ رواﯾت ﺳوم ﺷﺧﺻﯽ ﻛﻪ ﻣن ِراوی ،رواﯾت ﻛﻧﻧدهی آن اﺳت و ﺧود را
ﻧﯾﺰ از ﻣﻧظﺮی ﺑﯾﺮوﻧﯽ رواﯾت ﻣﯽﻛﻧد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﻪ را در زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﺑﺎ آن رواﯾت ﻣﯽﺷود ﻧﯾﺰ ﻣﯽﺗوان ﺟﺳﺗﺟو
ﻛﺮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺧﺗﺻﺎت زﺑﺎن رواﯾﯽ اﺛﺮ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﻣﻼت »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﺑﺎ زﺑﺎن داﺳﺗﺎنھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﺎراﻛﺗﺮ ﻗﺻﻪﻧوﯾس ﺑﻪ ﻛﺎر
.ﻣﯽﺑﺮد ،ﯾﻛﯽ اﺳت
رﻣﺎن از ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺑنﻣﺎﯾﻪھﺎی رواﯾﯽای ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻛﻼﻣﯽ ﻣﺗن ﺳﯾﺮی درونﺳو ﺑﺧﺷﯾدهاﻧد .ﺷﺎﯾد ﻣﮫمﺗﺮﯾن اﯾن
ﻣوﺗﯾفھﺎ »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« و ﺗﺮاﻧﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی »ﺑﯾد« اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺮاﻧﻪ در ﻣﺗن ﻣواﺟﻪ ﻣﯽﺷوﯾم .اﺑﺮاھﯾم در
ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت؛ ﺗﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو ﻣﻛﺮرن اﯾن ﺗﺮاﻧﻪ را ﮔوش ﻣﯽدھد :ﻣﺳﻛﯾن ﻣﯽﻧﺷﺳت زﯾﺮ درﺧت اﻓﺮا  /آه ﻣﯽﻛﺷﯾد/
و ﻣﯽﺧواﻧد» :ﺑﯾد ،ﺑﯾد ،ﺑﯾد!« /دﺳﺗش را ﺑﺮ ﺳﯾﻧﻪ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑود /و ﺳﺮش را ﺑﺮ دو ﻛﺎﺳﻪ زاﻧو /ﻣﯽﺧواﻧد» :ﺑﯾد ،ﺑﯾد ،ﺑﯾد!« و داﺳﺗﺎن

ﺑﯾد از اﯾن ﻗﺮار اﺳت« :ﻋﺎﺷق و ﻣﻌﺷوق ﺑﺮای ﺷﻧﺎ ﻣﯽروﻧد ﻛﻧﺎر رودﺧﺎﻧﻪای .ﯾﻛﯽﺷﺎن ﻏﺮق ﻣﯽﺷود و آن ﯾﻛﯽ ﺑﺮ ﻟب آب آنﻗدر
ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﺗﺎ ﭘﺎھﺎﯾش رﯾﺷﻪ ﻣﯽدواﻧﻧد و ﻣوھﺎ و دﺳتھﺎﯾش ﺟواﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺑﺮگ ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﻧد ﺑﻪ ﺳطﺢ آب
ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺣﺑوب ﺳﺮ از آب ﺑﯾﺮون آورد ﯾﺎ دﺳت دراز ﻛﺮد ﻣوھﺎی اﻓﺷﺎن ﯾﺎ دﺳت ھﺎی ﺑﻠﻧد او را ﺑﮔﯾﺮد و ﺑﯾﺎﯾد ﺑﯾﺮون)«.ص (۲۵
ﺑﻪ اﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﯾﻛﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﺳوژهھﺎ در رﻣﺎن »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« در ﻛﻧﺎر ﻧوﺷﺗﺎر و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ» ،زن« و »ﻋﺷق« اﺳت.
ﻛﺎراﻛﺗﺮ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو ﻛﻪ ﻣﺿﺎف ﺑﺮ ھدف ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﻣﺎھوی ﻣﺗن ،ﻧﺎﻣش ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪای ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺷﺎره دارد و ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺟﻧس
.ﻣوﻧث در آﺛﺎر ادﺑﯽ و زﯾﺳت اﯾﺮاﻧﯽﺳت؛ ﻣﮫمﺗﺮﯾن واﺳطﻪی ﺷﻛلﮔﯾﺮی ﻣﻔﮫوم ﻋﺷق در »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« اﺳت
آﻧﮫﺎ »ﺑﺎ ھم ﺑﺰرگ ﺷده ﺑودﻧد ،ﭼﻧدﺑﺎر ھم ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﻌد ھم ﻛﻪ درس ﺧواﻧدن ﺑﺎ ھم ﺑود و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧوﺷﺗن
ﺑﻪھم .دﺧﺗﺮ ﻛﻪ ﻗد ﻛﺷﯾد دﯾﮔﺮ ﻧﮔﺎھش ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﻛﺮد ،ﯾك روز ھم ﻧﺎﻣﻪاش را ﺟﻠو روش ﭘﺎره ﻛﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟواب ﺳﻼم ھم زده
ﺑودش)«...ص(۲۷
داﺳﺗﺎن ﻋﺮوﺳﯽ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو ﺑﺎ دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ ﺑﻪ واﺳطﻪ اﺻل »داﺳﺗﺎن در داﺳﺗﺎن« رﻣﺎن در داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻧﺎم ﯾﻌﻧﯽ
»ﻋﺮوﺳﯽ« -ﻛﻪ ﺑﺧﺷﯽ از آن را اﺑﺮاھﯾم در ﯾﻛﯽ از ﺟﻠﺳﺎت داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽاش ﻣﯽﺧواﻧد -ﻣﺗﺟﻠﯽ ﻣﯽﺷود .اﺑﺮاھﯾم در »آﯾﻧﻪھﺎی
دردار« ﺑﻪ واﺳطﻪی ھﻣﯾن ﺻﻧم ﺑﺎﻧو ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﮔذﺷﺗﻪی ﺧود را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﺑﺎ اﯾن ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻗول ﻣﯽدھد او را دﯾﮔﺮ
ﻣﺿﻣون داﺳﺗﺎنھﺎﯾش ﻧﻛﻧد)ص (۳۲اﻣﺎ ﻧﮫﺎﯾﺗﺎ و ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر و ﺑﺎ ﺣﺿور او ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎری از رﻣﺎن »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷود.
اﻣﺎ اﺑﺮاھﯾم در داﺳﺗﺎن »ﻣﺮﯾم« از ﺧﺎل او ﮔﻔﺗﻪ ﺑود .اﻧﺗﺧﺎب ﺧﺎل ﺑﺮای ﻧﺷﺎن دادن وﺟﻪ زﯾﺑﺎﯾﯽﺷﻧﺎﺳﯾك زﻧﺎﻧﻪ -ﻛﻪ ﻣطﻠﻘن از ادب
ﻛﮫن ﻓﺎرﺳﯽ وام ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده اﺳت -ﮐﻪ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣﺎھﯾت زن در ﻧﻘﺑﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪی ﻓﺮھﻧﮔﯽ-ﺗﺎرﯾﺧﯽﻣﺎن زده ﻣﯽﺷود را
آﺷﻛﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ھدف اﺻﻠﯽ و ﻣﺎھوی »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« را ﺑﺮای ﺧواﻧﻧدهی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺳﺟل ﻣﯽﻛﻧد .ﺧﺎل ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و در ﺑﺧشھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف داﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود» :دﺳتھﺎ را ﺳﺗون ﭼﺎﻧﻪ ﻛﺮد ]ﺻﻧم ﺑﺎﻧو[ و ﺑﻌد ﺳﻪ اﻧﮔﺷت دﺳت راﺳت را ﺑﺳت و ﺑﻪ اﻧﮔﺷت
اﺷﺎره ﺑﺮ ﺧﺎل زد :ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ،اﯾنﺟﺎﺳت ،اﻣﺎ ﻣن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﮫﻣﯾدم از ﻣن ﮔﺮﻓﺗﻪای)«...ص(۳۸
ﻣﯾﻧﺎ )زن اﺑﺮاھﯾم ( ھم ﺧﺎل دارد» :آن ﺧﺎل ﮔوﺷﺗﯽ ﻛوﭼك ﺑﺮ ﺧط ﺑﻧﺎﮔوش)«.ص(۵۰
ﺻﻧم ﺑﺎﻧو در ﺟﺎﯾﯽ از ﻗﺻﻪ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺻﻔﯾﻪی ﺗو ﯾﺎ اﺻﻼ ھﻣﻪی زنھﺎﯾﯽ ﻛﻪ وﺻف دﻗﯾﻘﯽ از آﻧﮫﺎ دادهای ﺧﺎﻟﯽ دارﻧد ﯾﺎ ﭼﺎﻟﯽ
زﯾﺮ ﮔوﻧﻪھﺎ ،اﻣﺎ ھﯾﭻوﻗت ﺧﺎﻟﺷﺎن ﺑﺮ ﻟﺑﻪی ﭼﺎل ﭘﺎﯾﯾن ﮔوﻧﻪ ﻧﯾﺳت ،ﯾكﺑﺎر ﮔوﺷﻪ ﻟب اﺳت ،طﺮف ﭼپ ،ﯾكﺑﺎر ھم زﯾﺮ ﻟب ﭘﺎﯾﯾن
اﺳت ،اﯾﻧﺟﺎ ،ﯾﺎ اﺻﻼ روی ﮔوﻧﻪ اﺳت ،ﺑﺮای ھﻣﯾن اﻏﻠب ﺗﻘﻠﺑﯽ در ﻣﯽآﯾﻧد)«.ص(۹۷
ﺧﺎل ﻧﻘطﻪی ﻋطف ﺗﻣﺎم زﻧﺎن ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت؛ ﺑﺮﺧوردی ﺷﺎﯾد ﻣطﻠﻘن اروﺗﯾک .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﻛﻠﻪای ﻛﻪ در ﻧوﺷﺗﻪھﺎﯾش
داﺋم از آن ﭘﯾﺮوی ﻣﯽﻛﻧد ،دﭼﺎر ﻋﺎدات داﺳﺗﺎﻧﯽی ﻣﺷﺎﺑﮫﯽﺳت و ﯾﻛﯽ از ھﻣﯾن ﻋﺎدات ﻣوﺗﯾف ﺧﺎل اﺳت ،ﺑﻪﻧوﻋﯽ ﻛﻪ در دﯾﮔﺮ
آﺛﺎرش ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﻛﺮات ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود .ﻣﺛل ﺧﺎل ﻛﻧﺎر ﻟب در ﺗوﺻﯾف »آﻓﺎق« در داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎه »ﻣﻌﺻوم ﺳوم«؛ »ﺧﺎل ﻛﻧﺎر ﻟﺑش
».را ﺑﻌدھﺎ دﯾدم ،ﻣطﻣﺋﻧﻣم «...و ﺣﺗﺎ ﺧﺎل ﭘﺷتﮔﺮدن ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن در رﻣﺎن »ﻛﺮﯾﺳﺗﯾن و ﻛﯾد
اﺑﺮھﯾم ،ﺷﺧﺻﯾت داﺳﺗﺎنﻧوﯾس »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﻛﻪ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﻪ ﺧود ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﯾﺳت ،در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از اﯾن رﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣن ﺑﻪ
دﻏدﻏﻪھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻣورد زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ دارد ،ﻣﯽﭘﺮدازد» :ﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽﮔﻔت :ﻣﺎ زنھﺎ دو و ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻋت ﺟﺎن ﻣﯽﻛﻧﯾم
و آنوﻗت ﺷﻣﺎھﺎ ﺳﺮ ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﻪ ﻣﯽﺑﻠﻌﯾدش و ﺑﻌد ھم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯾد ﺧوﺷﻣﺰه ﺑود ،دﺳﺗت درد ﻧﻛﻧد)«.ص (۱۱۱ﺑﻌد ھم ﺧودش ﺑﻪ دﺳت
ﭘﺧت ﺻﻧم ﺑﺎﻧو ﻣﯽﮔوﯾد» :دﺳﺗت درد ﻧﻛﻧد ،ﻏذات ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﻣﺰه ﺑود)«.ھﻣﺎن( ﺟﺎی دﯾﮔﺮی ھم ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺑﺑﯾن ﻣن در اﯾن ﺑﺧش ﺑﻪ
زن در داﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺗﻪام .ﺑﺧش اول ،از  ۱۳۰۰ﺗﺎ  ،۱۳۲۰ﺑﺧش زن اﺛﯾﺮی اﺳت .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻛﻪ از ﺑوفﻛور
ﮔﺮﻓﺗﻪام .زن در اﯾن دوره ھﯾﭻ ﻧﻣود ﻋﯾﻧﯽ ﻧدارد ،ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻟﻛﺎﺗﻪ اﺳت .زن اﺛﯾﺮی ھم ھﻣﺎن ﻣﻌﺷوق ﻏﺰلھﺎی ﻗدﻣﺎﺳت و ﯾﺎ دﺳت
ﺑﺎﻻش زﻧﯽ ﻛﻪ در ﻣﯾﻧﯾﺎﺗورھﺎ ھﺳت .آن زن ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ را در داﺳﺗﺎنھﺎی ھداﯾت ھم ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .در ﻋﺮوﺳك ﭘﺷت ﭘﺮده و داش
آﻛل ﻛﻪ ﻣﻌﻠوم اﺳت .در زﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدش را ﮔم ﻛﺮد ،زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾك ﻓﻛﺮ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽﺷود :زﻧﯽ ﻛﻪ ﺷﻼق ﻣﺮد را ﻣﯽﺧواھد .اﯾن
دو ﭼﮫﺮه از زن ﺑﻌدھﺎ ھم ھﻣﭼﻧﺎن ھﺳت :اﮔﺮ زﻧﯽ ﻣﺗﻌﺎرف ﺑﺎﺷد ،زﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺷوﯾد و ﻣﯽﭘﺰد)« ...ص(۱۱۲
اﻣﺎ ﺧود اﺑﺮاھﯾم ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﯾﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾن ﻧﻣﯽرود .او ﺧود ﻧﯾﺰ ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳت ﻓﻘط ﺷﺎﯾد از ﻟوﻧﯽ دﯾﮔﺮ و
ﻛﻣﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ .ﻋﺷق اﺑﺮاھﯾم ﺑﻪ ﺻﻧم ﺑﺎﻧو و ﺣﺗﺎ ﺑﻪ زﻧش ﻣﯾﻧﺎ ﻛﺎﻣﻠن از ﺟﻧﺳﯽ اﺳت ﻛﻪ در ﮔذﺷﺗﻪ ھم ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺷﻛل ﺑﻪ زن اﺑﺮاز
ﻣﯽﺷده .ﻋﺷﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻧدﺑﻪ و ﻓﻐﺎن از ﺑﺮای ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺮﻣﺮﯾن و ﺧﺎل و ﭼﺎل زﯾﺮ ﮔوﻧﻪھﺎی آن ﺻﻧم )ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺧﯾﺎﻟﯽ( .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘت
زن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ اﺳت .ﯾﺎ اﺻﻠن در ﻛﺎﻧون ﻧﮔﺎه و ﺗوﺟﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾﺳت .ﻋﺷق اﺑﺮاھﯾم ،ﻋﺷﻘﯽﺳت ﻛﺎﻣﻠن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗكﺳوﯾﻪ )ﯾﺎ
ف ﻣﺮد( ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮس ،اﺿطﺮاب و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﯾك ﻋﺷق اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻣطﻠﻘن ﺑﻪ ﺷﻛﺳت
ﺣداﻗل ﺑﺎ ﺷور و ﮔدازھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ از طﺮ ِ
.ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺷﻛﺳت ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد و از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻧﯾﺰ ﻋﺷﻘﯽﺳت رﻣﺎﻧﺗﯾك

اﻣﺎ زﺑﺎن »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ،ﺑﺮﺧﻼف زﺑﺎن ﻣﺣﺎوره و ﮔﻔﺗﺎری در داﺳﺗﺎن ﻛوﺗﺎهھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ،زﺑﺎﻧﯽﺳت ﻣﻌﯾﺎر؛ ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﻟﺣن
آرﮔو و اﺷﺎرهھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾﺮﻣﺳﺗﻘﯾم زﺑﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده در ادﺑﯾﺎت ﻛﻼﺳﯾك؛ »ﮔﻔﺗﻪاﯾم ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺮدﻧد ﻣﺛﻼ ﻏﺰان ﯾﺎ ﻣﻐوﻻن
».و ﻣﺎﻧدهاﯾم
ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت در اﯾن رﻣﺎن ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﻪ ﺷﻛل ﭘﯾﭼﯾدهای ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻛﻠﻣﺎت را
ﻣﯽرﻗﺻﺎﻧد .ﺿﺮب آھﻧگ و رﯾﺗم ﻛﻠﻣﺎت در ﺟﻣﻼت ﺑﺮای او از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺮﺧوردار اﺳت .ﮔوﯾﺎ ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﺧﺻﯾﺻﻪ در زﺑﺎن
ﻗﺻﻪﮔوﯾﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھﻣﯾن ﺿﺮب آھﻧگ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳطﻪی ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺟﺰای ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽآﯾد .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺷﯾﻔﺗﻪی ﻻﯾﻪی
ﺳطﺣﯽ زﺑﺎن اﺳت ،از اﯾن رو وﺳواس در اﻧﺗﺧﺎب ﻛﻠﻣﺎت ،ﭼﯾدﻣﺎن آﻧﮫﺎ ،زﯾورآﻻت زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻧﺻﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮔﯽ -ﻛﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﻪ
واﺳطﻪی ﻧوع ادای ﻛﻠﻣﺎت ،وﻗﻔﻪھﺎی ﻛﻼﻣﯽ ،و اﯾﺟﺎد آھﻧگ و اﯾﻘﺎع ﺷﻛل ﻣﯽﮔﯾﺮد -در زﺑﺎن او ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﻛﻧﻧد:
»ﮔذرﻧﺎﻣﻪ ﺧواﺳت .دادش .ﺣﺎﻻ دﯾﮔﺮ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ،ﮔﯾﺞ ﺧواب .ھﻣﺎن ﭘﺮﺳﯾد :ﺗوﻟد؟ ﺳﺎﻟش را ﮔﻔت ۱۳۲۶ ،ﻛﻪ ﻣﯽﺷود .۱۹۴۸
روز و ﻣﺎه ﺗوﻟد ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺳﯽ ﯾﺎدش ﻧﯾﺎﻣد .ﮔﻔت :ﻣﺎ ﺟﺷن ﺗوﻟد ﻧداﺷﺗﻪاﯾم ﻛﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮔوﯾد ﻧﺳل ﻣﺎ)«...ﺻﻔﺣﻪ
ﻧﺧﺳت رﻣﺎن(
ﯾﺎ
»ﺑود و ﺣﺎﻻ ھم ﺑود ﻛﻪ ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود و اﯾنھﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺣﺮﯾﺮش ﻣﯽزد .راﺳﺗﯽ ﻛﻪ ﺑود؟«
اﯾن ﻧوع زﺑﺎن و ﻟﺣن ﻛﻼم ،ﻗﺮاﺑتھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ ﻧﺛﺮ ﻛﮫن و ﺷﻛل ﺟﻣﻼت در اﯾن ﻣﺗون دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻓﺮاﻣوش
ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﺳﺎﺧت ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻼﺗﯽ ﻣﺛل »ﺑود و ﺣﺎﻻ ھم ﺑود ﻛﻪ ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود« را ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﺮﺗﯾب در رﻣﺎﻧﯽ ﻣﺛل »ﻣﻌﺻوم
ﭘﻧﺟم« ﻛﻪ ﺷدﯾدن ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ﻣﺎھوی و ﺑوطﯾﻘﺎی ادﺑﯽ ﺑﺎ رﻣﺎﻧﯽ ﻣﺛل »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺑﺮد» :ﺑود ،ھﺮﻛس
ﻣﯽداﻧﺳت ﻛﻪ ھﺳت ﭼﺮا)«...ص(۹
ﯾﺎ
ﺑود و ﻣﯽآﻣد)«...ص (۱۰و اﯾن از ﺧﺻﺎﯾص آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺳت .ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﻪ ﻧﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺗﻪ در »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم««
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﺧﺗﺻﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﻛم در ﻗﺮون  4و  5ھﺟﺮی و در ﻣﻘﺎﺑل» ،آﯾﻧﻪھﺎی دردار« رﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ھﺮ ﭼﻧد ﮔوﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﯽ در ﺟﻣﻼت ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺎ ﺟﻣﻼت »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم« ھمﺧواﻧﯽ دارد ﺗﺎ اﯾن رﻣﺎن .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻪ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﻛﻪ داﻧش داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ِﮔﻠﺷﯾﺮی ﭘس از ﻣدت زﻣﺎن ﻛوﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣتھﺎی ﻏﯾﺮﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎﻓﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود ،ﻛﻪ دﻗﯾﻘن
ﻛﺎرﻛﺮد اﺳطوره را در ﻣﺗن ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻌﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ و ﮔﺳﺗﺮش ﻣﺗن در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣوﻟف طﺮاﺣﯽ ﻛﺮده اﺳت؛
و ﻧﻪ ﺧود ﻣﺗن .از اﯾنروﺳت ﻛﻪ ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت ﺑدون در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﻛﻼﻣﯽ و ھﺳﺗﯽﺷﻧﺎﺳﯾك دو اﺛﺮ ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺑﺎ
.ﻛﺎرﻛﺮدی ھﻣﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻛل ﻓﺮﻣول ھﻣﯾﺷﮔﯽای ﻧﻘش ﺑﺎزی ﻣﯽﻛﻧﻧد
ﮔﻠﺷﯾﺮی در »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﻧﯾﺰ ھمﭼون ﮔذﺷﺗﻪ و ﭼﻧد اﺛﺮ دﯾﮔﺮ »ﺧود« را ﻣوﺿوع داﺳﺗﺎﻧش ﻗﺮار ﻣﯽدھد ،از اﯾنرو اﯾن اﺛﺮ
ﻧﯾﺰ رﻣﺎﻧﯽ اﺳت اﺗوﺑﯾوﮔﺮاﻓﯾك .او در »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﺑﯾﺷﺗﺮ از ھﻣﯾﺷﻪ ﺧود را ﻣورد ﻛﺎوش ﻗﺮار ﻣﯽدھد؛ ﺧود ﻧوﯾﺳﻧدهش را
ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾم ﺗﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ آن ﭘﺎرهی ﺑﻪ ﯾﺎد آﻣده را ﻣﺗﺣﻘق ﻛﻧﯾم ﺑﺮاﯾش زﻣﺎن و ﻣﻛﺎن ﻣﯽﺗﺮاﺷﯾم)«.ص (۹
اﻣﺎ از ﻣﻧظﺮ دﯾﮔﺮ -ﻛﻪ در آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎری ﻧﯾﺰ ﺑﺮﺧوردار اﺳت -رﺟﻌت ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯾم و ﻋﻧﺎﺻﺮی اﺳت ﻛﻪ
در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑودن ﯾك اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻛل دادهاﻧد و ھوﯾت او را ﺑﺮﺳﺎﺧﺗﻪاﻧد و از اﯾن ﺟﮫت اﻧﺗﺧﺎب ﻛﺎراﻛﺗﺮ داﺳﺗﺎنﻧوﯾس
رﻣﺎن ﻛﻪ ﺷﺑﺎھتھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑﻪ ﺧود ﮔﻠﺷﯾﺮی دارد ،ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻧد ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ھوﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺎ در اﯾن رﻣﺎن
.ﻛﻣك ﻓﺰاﯾﻧدهای ﻣﯽﻛﻧد
ﮔﻠﺷﯾﺮی در ص14رﻣﺎن »آﯾﻧﻪھﺎی دردار« ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧوﺷﺗن ﯾك داﺳﺗﺎن ﺷﻛل دادن ﺑﻪ ﻛﺎﺑوس ﻓﺮدی اﺳت ،ﺗﻼﺷﯽ
اﺳت ﺑﺮای ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن و ﺣﺗﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﺧواﺑﯽ ﻛﻪ ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﺗﻪ اﺳت و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻛﺎرھﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾم ﻛﺎﺑوسھﺎی
ﺟﻣﻌﯽﻣﺎن را ﻧﯾﺰ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺎطل اﻟﺳﺣﺮ آن ﺗﻪ ﻣﺎﻧدهی ﺑدوﯾﺗﻣﺎن ﺑﺷود .ﻣﮔﺮ ﻧﻪ اﯾنﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﯾﺰی را ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻧﺑﯾﻧﯾم ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺑﺮ آن ﻏﻠﺑﻪ ﻛﻧﯾم؟ ﺧوب ،داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ھم ﮔﺎھﯽ ارواح ﺧﺑﯾﺛﻪﻣﺎن را اﺣﺿﺎر ﻣﯽﻛﻧد ،ﺗﺟﺳد ﻣﯽﺑﺧﺷد و ﻣﯽﮔوﯾد :ﺣﺎﻻ دﯾﮔﺮ ﺧود
».داﻧﯾد ،اﯾن ﺷﻣﺎ و اﯾن اﺟﻧﻪﺗﺎن
ﻧﻘب ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ »ﺳﻧت« در ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎرش ،در ﻧﮔﺎه ﻧﺧﺳت ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾن ﻓﻛﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد ﻛﻪ ھدف ﻏﺎﯾﯽ او وﯾﺮانﺳﺎزی
ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻛل ﻣﯽدھد ﯾﺎ دﺳتﻛم ﺗطﺑﯾق وﺿﻌﯾﺗﯽﺳت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻣﺎ دﻗﯾﻘن در ھﻣﯾن

ﻟﺣظﻪی ﺣﺳﺎس و ﭘﺮ اھﻣﯾت اﺳت ﻛﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﺎﺗوان از اداﻣﻪی ﻣﺳﯾﺮ در ھﻣﺎن ﻧﻘطﻪ ﺛﺎﺑت ﻣﯽﻣﺎﻧد .اﺑﺮاھﯾِم »آﯾﻧﻪھﺎی دردار«
ﺧود در ﻧوﺷﺗﻪھﺎ و اﻓﻛﺎرش ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﯾن »ﻛﺎﺑوسھﺎی ﺟﻣﻌﯽ« ﻣﯽﺷود و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﻛﻪ ﺧود ﻧﯾﺰ از اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ
.ﺗدرﯾﺟﯽ آﮔﺎه اﺳت .او ﺑﻪ اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ ﺗن ﻣﯽدھد و در ﺑﺧﺷﯽ از »ﺳﻧت« ﻣﺳﺦ ﻣﯽﺷود

ﺟنﻧﺎﻣﻪ
ﺗوھم داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو طﺮﯾق ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود .ﯾﺎ ﻣوﻟف ﭼﻧﺎن ﻋﻣل ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ اﻧﮔﺎر ﭼﻧﯾن ﭼﯾﺰی وﺟود ﻧدارد و در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻛﺗﺎب
واﻗﻌﮔﺮا ،ﻧﺎﺗوراﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ وﻓﺎدار ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود؛ ﯾﺎ اﯾﻧﻛﻪ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺮ ھﻣﯾن اﻧﮔﺎر ،ﻛﻪ ھﻣواره ﻣﮫمﺗﺮﯾن اﻧﮔﯾﺰهی
ﻧﮫﺎﻧﯽاش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎﻛﯾد ﻧﻣﺎﯾد و در اﯾن ﺻورت اﺛﺮش ﺧﯾﺎل ،ﺗﺧﯾل ،ﯾﺎ ذھﻧﯾت ﻧﺎم ﻣﯽﮔﯾﺮد ...ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن دو ﻧوع رﻣﺎن وﺟود
دارد .ﯾك ﻧوع ادﻋﺎ ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﻣواد ﻛﺎرش را از زﻧدﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﯾﺮد ...و دﯾﮔﺮی آﺷﻛﺎرا ﻣﯽﭘذﯾﺮد ﻛﻪ ﻓﻘط ﻣﺟﻣوﻋﻪای از ﺣﺮوف و
اﺷﻛﺎل اﺳت ...از اﯾن دو اﻟﺑﺗﻪ اوﻟﯽ ﻓﺮﯾب آﻣﯾﺰﺗﺮ اﺳت زﯾﺮا ھﻣﻪ ھدﻓش آن اﺳت ﻛﻪ ﺗﺮﻓﻧدھﺎﯾش را ﭘﻧﮫﺎن ﺳﺎزد .ﻣﺎرﺗﻪ راﺑﺮت
رﻣﺎن آﻏﺎزی ﻛﻼﺳﯾك اﺳت .ﻗﺻﻪ در آﺑﺎدان و در زﻣﺎﻧﯽ ﺣواﻟﯽ ﻛودﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲رخ ﻣﯽدھد ِ (beginning) .آﻏﺎز۱.
رﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎده و روﯾﻛﺮدی رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود و زﻣﯾﻧﻪی اﺛﺮ در ھﻣﺎن ﺑﺧش ﻧﺧﺳت ﺷﻛل ﻣﯽﮔﯾﺮد .راوی ﻣﺣﯾط
زﻧدﮔﯽ و ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﻪی آن روز را ﺑﺎ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎده ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻛﻧد .او ﯾﻛﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺳت و ﺿﻣن
اﯾنﻛﻪ ﻧﻘش ﻧوﯾﺳﻧدهی ﺿﻣﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫده دارد ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣن در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺻﻪ ﺣﺿور ﺧواھد داﺷت .راوی ﺑﻪ ﻣدد ﺣﺎﻓظﻪ ،ﺳﺎلھﺎی
ﮔذﺷﺗﻪ را ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ ﻣﯽﻛﺷد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﻛﻪ رواﯾت ،ﺳومﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت و ﻛﻠﯾت آن ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی رواﯾﺗﯽ ﺧﻧﺛﯽ ﺷﻛل
.ﻣﯽﮔﯾﺮد
ﻣﺟﻠس اول« از ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳﺎده ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽﺷود و ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ﺑﯾﺎنﻣﻧدی از * ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﯾﮔﺮ آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻓﺮاﺗﺮ«
ﻧﻣﯽرود .اوﻟﯾن ﺟﻣﻠﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ذھن راوی ﻣﯽرﺳد ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷود .ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت ﺑﻪھمرﯾﺧﺗﻪ و ﺑﻪ ﺷﻛل ﮔﻔﺗﺎریﺳت و ﺳﯾﺮ
رواﯾﯽ اﺛﺮ ﺑﻪﻋﻧوان اﻟﮔوﯾﯽ ﻣﻔﺮوض ،ﺳﻠﺳﻠﻪوار و ﺑﻪ ﺷﻛل ﺳﯾﺎل و ﻏﯾﺮ ﺧطﯽ ﺗﺻﺎوﯾﺮ آﯾﻧده و ﮔذﺷﺗﻪ را ﺑﻪ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽزﻧد .اﯾن
ﮔﺳﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎﯾﯽ داﯾﺮهوار دارد و از ﺗﺻوﯾﺮی ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ دﯾﮔﺮ
ﻣﯽﻟﻐﺰد .اﻣﺎ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺧطﯽ زﻣﺎن در رواﯾت ﺑﻪ ﮔوﻧﻪای ﻧﯾﺳت ﻛﻪ ﺑﺗوان از آن ﺑﻪﻋﻧوان ﯾﻛﯽ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣوﻟف ﯾﺎد
ﻛﺮد .ذھن راوی ﻗﺻﻪ را ﺑﻪ ﺷﻛل داﯾﺮه ﻣﺗﺻور ﻣﯽﺷود و او ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﺮﺗﯾب اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﻪ ﺷﻛل ﺳﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش در
ﻣﯽآورد ،و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﻛﻪ ﮔﺳﺳتھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ھﺮﮔﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی دور را در ﺑﺮ ﻧﻣﯽﮔﯾﺮد؛ راوی در ﻣﺟﻠس اول از دوره
.ﻧوﺟواﻧﯽاش ﻣﯽﻧوﯾﺳد
ﻧﺛﺮ »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺳﺑك و ﺳﯾﺎق ﻏﺎﻟب در آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮیﺳت .ھﻣﺎنطور ﻛﻪ ﭘﯾشﺗﺮ ﻧﯾﺰ اﺷﺎره ﺷد اﯾن ﻧﺛﺮ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﮔﻔﺗﺎری
و ﯾكﺳﺮه دارد؛ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻛﻪ راوی در ﻓﺮآﯾﻧد ﻧﮔﺎرش ﻓﺮﺻت ﻣﺮﺗبﻛﺮدن ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت را ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﻠﻣﺎت را آﻧن ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﯽﮔﯾﺮد و ﺑﺮای ھﻣﯾن ھم ﻧﻣﯽﻧوﯾﺳد :اﺳﺗﺎد ﻛﺎظم ﺷش دﺧﺗﺮ داﺷت .او ھﻣﺎنطور ﻛﻪ ﺟﻣﻠﻪ در ذھﻧش ﻣﺗﺻور ﻣﯽﺷود ﺑﻪ
رواﯾت ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯽدھد» :اﺳﺗﺎد ﻛﺎظم ﭘﻧﺞ دﺧﺗﺮ داﺷت ،ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺻدﯾﻘﻪ ﻛﻪ ﺷوھﺮ ﻛﺮده ﺑود ،ﺷش ﺗﺎ«)ص .(۴۰در ﺟﺎی دﯾﮔﺮی
ﻣﯽﺧواﻧﯾم» :اﻧﺷﺎ و ﻣﺛﻠﺛﺎت ﺗﺟدﯾد ﻣﯽآوردم .اﻧﺷﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﭼﺮا .اﯾنھﺎ را ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﻧوﯾﺳم ،ﻣﯽﺗﺮﺳم ﻧﺷﺎن ﻛﺳﯽ
ﺑدھم«)ص .(۶۴ﺑﺎ اﯾنﻛﻪ راوی ﺑﻪ واﺳطﻪی اﯾن ﮔﺰاره و ﻧوع رواﯾت ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧودش را ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب ﻛمرﻧگ و از ﺟﻣﻼت در
طﺑﯾﻌﯽﺗﺮﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻣﻛن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﻛﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻧﺣو و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﻼت
آﺷﻧﺎﺳت و از اﯾنرو ﺧواﻧش اﺛﺮ ﺑدون ھﯾﭻﮔوﻧﻪ ﭘﯾشﻓﺮﺿﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾﺮد .ھمﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ داﺷت ﻛﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣوازات ﭘﯾﺷﺮﻓت
ﻗﺻﻪ و درﮔﯾﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻛﺎراﻛﺗﺮ /راوی رﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻠوم ﻏﺮﯾﺑﻪ و ﻓﺿﺎی اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﻛﻪ ﻣﻣﻠو از ﻧﺳﺧﻪھﺎی اﺣﺿﺎر ارواح و ادﻋﯾﻪ
.و ...اﺳت ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻌﻣول در ﭼﻧﯾن ﻣﺗوﻧﯽ ﻧﺰدﯾك ﻣﯽﺷود
از اﯾنرو ﻣﺎ در اﯾن اﺛﺮ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻛﻼﺳﯾك و ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻓﺣوای ﻣﺗن روﺑﻪرو ﺧواھﯾم ﺷد ،ﮐﻪ در ﺑﺧشھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺻﻪ ﻧﯾﺰ ﺑﯾشﺗﺮ
ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد .ھمﭼﻧﯾن ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ از »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﻪ واﺳطﻪی روﯾﻛﺮدھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾﺮ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣوﻟف ،ﺑﺎ ﻣﺗون ﻛﮫن
راﺑطﻪی ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻛﻧد و ﺳﺎدهﺗﺮﯾن اﺑﺰاری ﻛﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب و در ﺧور اﯾن
.ﻣﺣﺗواﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع را در ﺑﺧشھﺎی ﺑﻌدی اﯾن ﺟﺳﺗﺎر دﻧﺑﺎل ﺧواھﯾم ﻛﺮد
اﻣﺎ ﻓﺿﺎی ﺗﺮﺳﯾمﺷده در »ﻣﺟﻠس اول« ﺿﻣن ﻧﻣﺎﯾش وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روزھﺎی ﭘﺮﺗﻧش ﻣﻠﯽ ﺷدن ﺻﻧﻌت
ﻧﻔت ﺑﻪ ﻧوع زﻧدﮔﯽ راوی ﻛﻪ ﺷﻛﻠﯽ ﻛﺎﻣﻠن ﺳﻧﺗﯽ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﻪ دارد ،اﺷﺎره ﻣﯽﻛﻧد .اﯾن ﻧﻛﺗﻪ ﺣﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﯾﺰ ﮔوﺷﺰد

ﻣﯽﺷود .ﻣﺛﻠن »ﭘدر را ﺑﻪ ﺿﻣﯾﺮ ﺟﻣﻊ ﺻدا ﻣﯽزد« و »اﻣﺎ ﺿﻣﯾﺮ ﻣﺎدر ﻣﻔﺮد ﺑود :ﺑﺎ ﺗو ام«)ص .(۱۲از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ
داﺷت ﻛﻪ در ﺑﺧش ﻧﺧﺳت ﺑنﻣﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ رواﯾت ﻛﻪ اﻏﻠب ﺑﻪ ﺟنزدﮔﯽ ِ اﺳﺗﻌﺎری راوی ﻧظﺮ دارد ،ﻧﻘش ﻣﮫﻣﯽ در ﺑﺮﺳﺎﺧﺗن
.ی ﻗﺻﻪ و درونﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ اﺛﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻛﻧد] [patternاﻟﮔو
ﺑﺮای ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗﺮ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﺣﯾوانآزاری دﯾواﻧﻪوار ﺑﭼﻪھﺎی ﺑوﻣﯽ از ﺟﻣﻠﻪ ﺧود راوی اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺳﻧﮔﺑﺎر ﻛﺮدن
ﺳگھﺎ)ص ،(۱۶آﺗش زدن ﻣوشھﺎ ]ھﻣﺎن[ ﯾﺎ ﻣﯾﺦ ﻛﺮدن ﮔوش ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﯾوار از اﯾندﺳت رﻓﺗﺎرھﺎی ﺟﻧونآﻣﯾﺰ اﺳت .در ﺻﻔﺣﺎت
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺧش ﻧﺧﺳت و در اﺛﺮ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻛﻪ راوی ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯽﺷود -و ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﭼﯾﺰیﺳت ﻧظﯾﺮ واﻛﻧشھﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺻﺮﻋﯽ-
ﻣﯽﺧواﻧﯾم» :ﯾﻛﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﯾﺮﺟﻪ زد ﺗوی آب و دﯾﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎﻣد .ﺳﺮش ﮔﯾﺮ ﻛﺮده ﺑود «.ص) (۷۸ﯾﺎ »ﯾﻛﯽ ﺧواﺳﺗﻪ ﺳﺮ ﺑﭼﻪاش را
ﺑﺑﺮد ،ﻣﺛل ھﻣﺎن ﮔﺎوی ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾده ﺑودﻧد) «.ھﻣﺎن( ﺣﺗﺎ ﭘﯾشﺗﺮ »ﺧﺎﻧم ﺧﺎﻧمھﺎ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ »آﻗﺎ ﻣﻘﺗدا« و ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻛﺎراﻛﺗﺮ/
».راوی ﻣﯽﮔوﯾد»:ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ؟ آﻗﺎ ﺟﻧﯽ ﺷده
داﯾﺮهی اﯾن ﺟنزدﮔﯽ را در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊﺗﺮی ﻣﯽﺗوان ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﺮد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺣﺗﺎ از ﮔﺰارهھﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﺻﻔﺣﺎت  ۴۲ ،۳۶و
 ۶۰ﺑﻪ ﻣﯾﺮزا ﺣﺳﯾن ﻏﻣدﯾده ،ﻋﻣوی راوی اﺷﺎره دارد ﻧﺑﺎﯾد ﻏﺎﻓل ﺑود .ﻛﺳﯽ ﻛﻪ ﮔوﯾﺎ ﺧﺎطﺮﺧواه ﯾك ﻓﺎﺣﺷﻪ ﺷده و ﯾك دﻓﻌﻪ ﻏﯾﺑش
ﻣﯽ زﻧد .ﯾك ﺟﺎ ھم از ﻗول ﻣﺎدر راوی ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﻛﻪ »زﻧش ﭼﯾﺰ ﺧورش ﻛﺮده ﺑوده« .ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺗدرﯾﺟن ﻧﻘش ﭘﺮ
.اھﻣﯾﺗﯽ در واﺳﺎزی ﺗﻣﺎﺗﯾك ﺟنﻧﺎﻣﻪ ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد
اﻣﺎ ﻧﻛﺗﻪی ﺑﺎرز در ﺑﺧش اول ﺟنﻧﺎﻣﻪ رﺋﺎﻟﯾﺳم اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻧﺰﻟﻪی ﺗﺷﺮﯾﺢ ﺑﺎﻓت ﺳﻧﺗﯽ ﺧﺎﻧواده و ﻧوع زﯾﺳت اﻓﺮاد اﺳت .ﻣﺎ در اﯾن
ﺑﺧش ﺑﺎ ﻣوﺗﯾفھﺎی ﺑﺳﯾﺎری روﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾن ﻧﻛﺗﻪ اﺷﺎره دارد .ﺗﺮس از ﺧود ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪی ﻋﻣﻠﯽ ﻏﯾﺮ ﺷﺮﻋﯽ،
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺣﺳن )= ﺑﺮادر راوی( ،ارﺗﺑﺎط راوی ﺑﺎ »ﻗدﺳﯽ ﺟون« )=زن ھﻣﺳﺎﯾﻪ( ﻛﻪ ﭘﺳوﻧد آن ﻧﯾﺰ اﺷﺎرهی
آﺷﻛﺎریﺳت ﺑﻪ ﻣﺣﺗوای اروﺗﯾكاش )در ﺑﺧشھﺎی ﺑﻌدی ﻧﯾﺰ زنھﺎی دﯾﮔﺮی ﺟﺎی »ﻗدﺳﯽ ﺟون« را ﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت( ،ﺧﺎطﺮﺧواه
ﺷدن »ﻋﻣو ﺣﺳﯾن« و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدﻧش و ارﺗﺑﺎط ﭘﻧﮫﺎﻧﯽ ﭘدر ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ »ﺑﭼﻪﻣﺰﻟفھﺎ« ﻛﻪ در ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷود ،ھﻣﮔﯽ از ﺑنﻣﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ رواﯾﯽ اﺛﺮﻧد ﻛﻪ وﺟﻪ ﻣﮫﻣﯽ از زﯾﺳت ﺟنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌد از اﯾن ھﻣﻪ و ﺟﻣﻊ
آﻣدن اﯾن ﺑنﻣﺎﯾﻪھﺎ اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﮔﺰارهی »ﺑﻌدش آن طور ﺷدم ﻛﻪ ﻣﯽﺷدم) «.ص (۴۷رﺟوع ﻛﻧﯾم؛ ﮔﺰارهی اﺑﮫﺎمآﻣﯾﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗوﺻﯾفﻧﺎﭘذﯾﺮی ِ ﺟنزدﮔﯽ راوی اﺷﺎره دارد .در ﺳطور ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺧش ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﯾﻛﯽ از ھﻣﯾن ﺷوكھﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم .در اﯾن
ﺑﺧش ﻛﻪ ﻧﺰدﯾك ﺑﻪ ﯾك ﺻﻔﺣﻪ از  ۷۳ﺻﻔﺣﻪ »ﻣﺟﻠس اول« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯾﺮد ﺑﺎ ﺗﺮﻛﯾب ھذﯾﺎن ،ﺧﺎطﺮه ،ﻧﻘل ﻗولھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾﺮ
روﺑﻪرو ﺧواھﯾم ﺷد» :ﭼﻛش و ﻣﯾﺦ ھم داﺷﺗﻪ ،دو ﻣﯾﺦ ﺑﺰرگ .ﺑﻌد ھم دو ﭘﺮه ﮔوش ﮔﺮﺑﻪ را ﺑﻪ دﯾوار ﻣﯾﺦ ﻛﺮده ﺑود .ﮔﺮﺑﻪ ﭼﻧگ
زده ﺑود ﺑﻪ دﺳتھﺎش .ﭘﺎﯾﯾن دﻧدهھﺎش ﮔود ﮔود ﺑود .ﭼﻪ زوری داﺷت! ﮔﺎرد آدم ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷد ﺑﺎ ﻛﻠﻪ درﺳت ﻣﯽزد ﺗوی دﻣﺎغ آدم،
و ﺧون ﻓواره ﻣﯽزد .ﺳﯾد ﻣﮫدی ﻟﯾن ﭘﻧﺞ ھم ﺣﺗﻣﺎ ھﻣﯾن طورھﺎ ﺷده ﺑود :ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﯾﺮﺟﻪ زد ﺗوی آب و دﯾﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎﻣد .ﺳﺮش ﮔﯾﺮ
ﻛﺮده ﺑود .ﭘﺎ را ﻧﻣﯽﺷد ﻛﺎری ﻛﺮد ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳد ﺑﻪ ﺳﺮ .دﯾﮔﺮ ﻧﻔﮫﻣﯾدم ،ھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗم :اﯾن ﺑﭼﻪھﺎ ﻣﺎل ﻛﯾﻪ؟ و ﯾﺎدم ﻧﻣﯽآﻣد ﻛﻪ ﺑﻌدش
ﭼﯽ؟ ﻛف ﻣﯽزدم و ﻣﯽﺧواﻧدم .ھﻣﻪاش ﺧواﻧده ﺑودﯾم .ﻣن ﻓﻘط ﺷﻧﯾده ﺑودم ﻛﻪ ﯾﻛﯽ ﺧواﺳﺗﻪ ﺳﺮ ﺑﭼﻪاش را ﺑﺑﺮد ،ﻣﺛل ھﻣﺎن ﮔﺎوی
ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾده ﺑودﻧد و ﺧوﻧش را ﻣﺎﻟﯾده ﺑودﻧد ﺑﻪ ﭼﺮخھﺎی ﺟﻠو ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻛﯽ؛ اﻣﺎ ﻣﯽدﯾدم .ﻛﺎرد ﺣﺗﯽ ﺧوﻧﯽ ﺑود .ﻧﺑﺮﯾده ﺑود .ﯾﺎدم ﺑود،
و ھﯽ ﻣﯽﺧواﻧدم و ﺑﻌدش ﯾﺎدم ﻧﻣﯽآﻣد .ﻓﻘط ﺟﯾﻎ ﻣﺎدر را ﺷﻧﯾدم .ﻋﻣﻪﺧﺎﻧم را ﺻدا ﻣﯽزدﻧد .آﻗﺎ ﻣﻘﺗدا را ﺻدا ﻣﯽزدﻧد .ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺗﻪ
.ﺑودﻧد ،و ﺑﺎز اﻧﮔﺎر ﺑﺎ دﺳتھﺎم داﺷﺗم ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻪام ﭘﻧﺟول ﻣﯽﻛﺷﯾدم ،ﮔﺮدن و ﺣﺗﯽ ﺧﺮﺧﺮهام را ﺧﺮاش ﻣﯽدادم
ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻔت :وﻗﺗﯽ آﻣدم دﯾدم اﻓﺗﺎدهای روی زﻣﯾن .ﻓﻛﺮ ﻛﺮدم ﻣﺮدهای .دھﺎﻧت ﻛف ﻛﺮده ﺑود ،دﺳت و ﭘﺎھﺎت ﭼوب ﺷده ﺑود ،ﻣﺛل
ﭼﻼقھﺎ ،دھﺎﻧت ﯾكﺑﺮی ﺷده ﺑود ،ﺗﺧم ﭼﺷمھﺎت رﻓﺗﻪ ﺑود ﻣﻐﺰ ﺳﺮت ،ﺳﻔﯾد ﺳﻔﯾد ﺷده ﺑود .ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻔت :ﻋﻣﻪﺧﺎﻧم ﯾك ﺗﻛﻪ آھن
ﮔذاﺷت روی ﺳﯾﻧﻪات و ھﯽ ﻗﺮآن ﺧواﻧد .ﻧﯾل ھم آب زده ﺑودﻧد و دور ﻣﭻ دﺳتھﺎ و ﺳﺎق ﭘﺎھﺎم را ﺧط ﻛﺷﯾده ﺑودﻧد .ﭼﺷمھﺎم را
ھم ﺳﺮﻣﻪ ﻛﺷﯾده ﺑودﻧد و دوازده ﺧﺎل ھم روی ﺳﯾﻧﻪام ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﺑﻪ ﻧﺷﺎن دوازده اﻣﺎم« .ﻓﺮدای آن روز ھم ﭼﻣداﻧش را
...».ﻣﯽﺑﻧدﻧد و ﻣﺎدر راوی ﺑﻪ او ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺗو ﺑﺎﯾد ﺑﺮوی اﺻﻔﮫﺎن ،اﯾنﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﯽ ،ﺧدا ﻣﯽداﻧد
.ﻣﺟﻠس اول« ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻣت راوی ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد«
ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل راوی ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن و ﺧﺎﻧﻪی اﺟدادیاش ،ﮔوﯾﺎ او ﺑﯾشﺗﺮ از ﭘﯾش ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾتھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾﺮ ،ﻣﻔﺎھﯾم و ﮔذﺷﺗﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ۲.
.ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﺟنزدﮔﯽ او در ارﺗﺑﺎط اﺳت روﺑﻪرو ﺧواھد ﺷد
در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻌﯾﺷت ﺧﺎﻧواده ﻓﺮق ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽﻛﻧد و ﺣﺗﺎ ﺷﮐل ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮی ﺑﻪ ﺧود ﻣﯽﮔﯾﺮد» .ﺑﺎﻧو« ،ﻋﺮوس ِﻋﻣﻪ و زن ﺗﻘﯽ ﺟﺎی
ﻗدﺳﯽ ﺟون را ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﻪ واﺳطﻪی ﻧﻘل ﺧﺎطﺮات و ﮔذﺷﺗﻪی ﺧﺎﻧواده روﺷنﺗﺮ ﻣﯽﺷود و از ھﻣﻪ
ﻣﮫمﺗﺮ ﻓﺿﺎی ﺟنآﻟود آﺑﺎدان ﺟﺎی ﺧود را ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ داده ﻛﻪ ﻣﯽﺗوان آن را ﺳﺮﻣﻧﺷﺎ ﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ داﻧﺳت ﻛﻪ ﺳﺮﮔذﺷت و
.آﯾﻧدهی ﻛﺎراﻛﺗﺮ /راوی ﻗﺻﻪ ﺑﻪ آن واﺑﺳﺗﻪ اﺳت

ﻗواﻋد دﺳﺗوری و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت زﺑﺎﻧﯽ در »ﻣﺟﻠس دوم« ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد و رواﯾت در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن را
ﺑﺮای راوی روﺷن ﻣﯽﺳﺎزد ،از دھﺎن ﭘﺳﺮﻋﻣﻪ ﺗﻘﯽ و ﻣﺎدرش ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻣوﻧوﻟوگھﺎ ﻓﺿﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗن را اﺷﻐﺎل
.ﻣﯽﻛﻧد
ﻣﺎ در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﺟدﯾدی روﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم .ﺑﺎﻧو زن ﻟوﻧد آزاردھﻧدهای اﺳت ﻛﻪ داﺋﻣن روﺑﻪروی راوی ظﺎھﺮ
ﻣﯽﺷود و ارﺗﺑﺎط ﭘﻧﮫﺎﻧﯽ ِ ﺑﺎ او ﻧﺗﺎﯾﺞ وﺧﯾﻣﯽ ﺑﺮای راوی در ﭘﯽ دارد .ھﻣﺎنطور ﮐﻪ او ﺟﺎی ﻗدﺳﯽ را ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺗدرﯾﺟن
»ﻣﻠﯾﺢ« ﻧﯾﺰ در ﻣﺟﻠس ﺳوم ﺟﺎی او را ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﻣﺎ ھﻣواره در ﺟنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ زن ﺗﺣﺮﯾكﻛﻧﻧدهای روﺑﻪرو ھﺳﺗﯾم ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻧوان ﻧﻘطﻪ ﺛﻘل
ﯾﺎ ﻛﺎﻧون ﺟﺎذﺑﻪی ﻣﺗن ،راوی را ﺑﻪ ﺳﻣت ﺧودش ﻣﯽﻛﺷﺎﻧد .از ﺳوی دﯾﮔﺮ اﺗﺎﺑﻛﯽ ،ﺷوھﺮ دﺧﺗﺮ ﺧﺎﻟﻪی راوی دروﯾشﻣﺳﻠك اﺳت
و ﻣﺮاوده ﺑﺎ او وﺟﻪ دﯾﮔﺮی از ﺷﺧﺻﯾت راوی را آﺷﻛﺎر ﻣﯽﻛﻧد .ﺳﺮ ﻣﻧﺷﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾﺮ و ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻛل ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧب
راوی ﺑﻪ رﺷﺗﻪی ﺗﺣﺮﯾﺮ در ﻣﯽآﯾد را ﻣﯽﺗوان در ﻛﺎراﻛﺗﺮ اﺗﺎﺑﻛﯽ ﺟﺳتوﺟو ﻛﺮد .و اﯾن ھﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﻛﻪ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
.ﻋﻣو ﺣﺳﯾن و ﯾﺎﻓﺗن ﻛﺗﺎبھﺎ و طوﻣﺎرھﺎی ادﻋﯾﻪ و اورادش ﺳﻣت و ﺳوی ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻗﺻﻪ ﻣﯽﺑﺧﺷد
ﺳﺮﮔذﺷت ﻋﻣو ﺣﺳﯾن در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻛل ﭘﺎرهﭘﺎره و ﺗوﺳط اھﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪی دروازه ﻧو -ﺧﺻوﺻن
ﻋﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻪ و ﭘﺳﺮش ﺗﻘﯽ -اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ اﯾن ﻣﯾﺮزا ﺣﺳﯾن ﻏﻣدﯾده اﺳت ﻛﻪ در »ﻣﺟﻠس دوم« در ﻛﺎﻧون ﺗوﺟﻪ
راوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد .راوی در اﯾن ﺑﺧش ﭘﯾوﺳﺗﻪ و در ھﺮ ﻓﺮﺻﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوع زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﯾش را ﭘﯾش ﻣﯽﻛﺷد و ﻣﺮﺗﺑن
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ﺧﺻوﺻن ﭘﺳﺮﻋﻣﻪ ﺗﻘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﯽﻛﺷﺎﻧد .از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺧش ﻣﮫﻣﯽ از رﻣﺰآﻟودﮔﯽ ﺷﺧﺻﯾت راوی و
ﺳوﯾﻪھﺎی ﺗﻣﺎﺗﯾك اﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﺎراﻛﺗﺮ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﯾﺮزاﺣﺳﯾن ﻏﻣدﯾده ﻣﺮﺗﺑط اﺳت ،ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر و ﺧﻼﺻﻪوار ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺳﺮﮔذﺷت
.ﻋﻣو ﺣﺳﯾن اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن واﻟﻪ و ﺷﯾدای دﺧﺗﺮی ﺷﯾﺮازی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛوﻛب ﺑوده اﺳت و اﺗﻔﺎﻗن زوج ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑودﻧد .ﻋﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻪ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺷب
ﭘﺮدهھﺎ را ﻣﯽﻛﺷﯾدﻧد و ﮔﺮامﺷﺎن را راه ﻣﯽاﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﻌد ﺗﺎ ﻧﺻﻔﻪ ﺷب ﻣﯽزدﻧد و ﻣﯽﺧواﻧدﻧد .ﮔﻣﺎﻧم ﺣﺗﯽ ﺑﺮاش ﻣﯽرﻗﺻﯾد .ﺧودم
از ﻻی ﭘﺮدهﺷﺎن دﯾدم .ﺣﺳﯾن ﻧﺎﻛﺎم دو اﻧﮔﺷﺗﯽ ﻛف ﻣﯽزد و زﻧش ھم آن وﺳط ﻣﯽرﻗﺻﯾد ،آن ھم ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﺑﺎﺳﯽ ،ھﻣﻪاش ﭘوﻟك.
ھﻣﺎن ﺷب ﺷﺳﺗم ﺧﺑﺮدار ﺷد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎره اﺳت «.ﺑﻌد ھم ﻣﯽﮔوﯾد ﻛﻪ ﭼﻪطور ﺗﺎ ﺣﻣﺎم ﺗﻌﻘﯾﺑش ﻛﺮده اﺳت و وﻗﺗﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﺣﯾﺮتاﻧﮔﯾﺰ ﻛوﻛب را دﯾده ﮔﻔﺗﻪ» :ﺧداﯾﺎ ،ﺧداوﻧدا ،ﺧودت داداﺷم را ﺣﻔظ ﻛن «.ﻋﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻪ او را اﯾن طور وﺻف ﻣﯽﻛﻧد» :ﺑﺮگ
ﮔل ﭼﯾﻪ؟ ھوش از ﺳﺮ آدم ﻣﯽﺑﺮد .ﻣوھﺎش ﯾك ﺧﺮﻣن ﺑود ،ﺷﺑق ﻣﺷﻛﯽ .وﻗﺗﯽ ﻧﺷﺳت ﭘﺧش ﻛف ﺣﻣﺎم ﺷد .وﷲ ﻣن ﻛﻪ زﻧم ﺣﺎل
ﺧودم را ﻧﻣﯽﻓﮫﻣﯾدم «...ﻛوﻛب وﻗﺗﯽ ﻋﻣﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾك ﻣﯽﺷود »اﻧﮔﺎر ﻧﺎﻣﺣﺮم ﺑﺑﯾﻧد« ﺧودش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽﻛﻧد و ﻣﯽﺑﯾﻧد ﻛﻪ ﻋﻣﻪ ﺑﻪ
دﺳت و ﭘﺎﯾش اﻓﺗﺎده و ﻗﺳﻣش ﻣﯽدھد ﻛﻪ ﺑﺮادرش را »ﺑدﺑﺧت ﻧﻛﻧد« و او را ﺗﺮك ﻧﻛﻧد و ھﺮ ﭼﻪ ھم ﻛﻪ ﻛوﻛب ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺮادرش را
دوﺳت دارد و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ او از ھﻣﻪ ﭼﯾﺰش دﺳت ﻛﺷﯾده ،ﻋﻣﻪ ﻛوﺗﺎه ﻧﻣﯽآﯾد .ﺑﻌد ھم ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﻛﻪ ﻋﻣﻪ ﭼﻪطور داﺋﻣن در زﻧدﮔﯽ
ﺑﺮادر و زﻧش ﺳﺮك ﻣﯽﻛﺷد و آب دﻋﺎ ﺗوی ﻏذاﺷﺎن ﻣﯽرﯾﺰد ﯾﺎ اﺳﺗﺧوان ﻣﺮده ﺗوی اﺗﺎﻗﺷﺎن ﭼﺎل ﻣﯽﻛﻧد ،و اﯾنﻛﻪ ﻛوﻛب ﭼﻪطور
ﺧﺎﻧﻪ و ﺷوھﺮش را ﺗﺮك ﻣﯽﻛﻧد ،ﻏﯾﺑش ﻣﯽزﻧد و ﻛﺎرش ﺑﻪ دﯾواﻧﻪﺧﺎﻧﻪ ﻛﺷﯾده ﻣﯽﺷود .ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻻ ﺗﻣﺎم ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﻛﺮش را
ﻣﯽﻛﺮده دﻧﺑﺎل ﻛوﻛب ﮔﺷﺗﻪ و از او ﭼﯾﺰی ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ .ﺑﻌد از اﯾن اﺗﻔﺎق ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﺎ ﺟﻣﺎﻋت دروﯾش و ﭘﺮدهدار ﻧﺷﺳت و ﺑﺮﺧﺎﺳت
ﻣﯽﻛﻧد و در ِ اﺗﺎﻗش را ﺑﻪ روی ﺧودش ﻣﯽﺑﻧدد و اﺣﺿﺎر روح ﻣﯽﻛﻧد .ﺗﺎ اﯾنﻛﻪ او ھم ﻏﯾﺑش ﻣﯽزﻧد و دﯾﮔﺮ ﻛﺳﯽ از او ﺧﺑﺮی
.ﻧﻣﯽﺷﻧود
ﻧﻛﺗﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از »ﻣﺟﻠس دوم« ﺗﻛﺮار ﺷده ،ﺷﺑﺎھتھﺎی ﺧواﺳﺗﻪ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﻪی راوی ﺑﺎ ﻋﻣوﯾش
اﺳت .ﻧﺎم ،ﺷﺑﺎھتھﺎی ظﺎھﺮی و ﻣﯾل و ﻛﺷش راوی ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﯾش ﺧﺻوﺻن ﺑﻪ ﻛﺗب ادﻋﯾﻪ و اورادی ﻛﻪ در ﺻﻧدوﻗﭼﻪی
ت
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود ﻣﮫمﺗﺮﯾن اﻟﻣﺎنھﺎی اﯾن ﺷﺑﺎھت اﺳت .ھﻣﺎنطور ﻛﻪ در ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﺳﺗﺎر ﯾﺎدآور ﺷدم ﺷﺧﺻﯾ ِ
ﻣﺣوری ﻋﻣو ﺣﺳﯾن اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از راوی را ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .ﭘﺮ ﺑﯾﺮاه ﻧﯾﺳت اﮔﺮ ﺑﮔوﯾﯾم ،راوی ﺗدرﯾﺟن و در طول ﻗﺻﻪ ﺑﻪ ﻋﻣوﯾش،
ﺣﺳﯾن ﺑدل ﻣﯽﺷود .رﯾﺷﻪﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن اﺳﺗﺣﺎﻟﻪ ﺑﻪ »ﻣﺟﻠس دوم« ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺷﺑﺎھت ظﺎھﺮی اﯾن دو ﻧﻔﺮ .اوﻟﯾن ﺑﺎر در
آراﯾﺷﮔﺎه ﭘﺳﺮ ﻋﻣﻪ ﺗﻘﯽ ﺑﻪ اﯾن ﺷﺑﺎھت اﺷﺎره ﻣﯽﺷود؛ وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﺗﻘﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﺷﻛل ﺳﺮ راوی ﻣﺛل ﻋﻣو ﺣﺳﯾناش ﮔﺮد اﺳت .ﻛﻣﯽ
ﺑﻌد وﻗﺗﯽ ﻋﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻪ راوی را ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﭼﻪ ﻗدر ﻣﺛل آن ﻧﺎﻛﺎم ﺷدهای «.اﯾن ﺷﺑﺎھت آنﻗدر زﯾﺎد اﺳت ﻛﻪ در
ﺻﻔﺣﻪی  ۱۰۰ﻛﺗﺎب ﻣﯽﺧواﻧﯾم» :ھﻧوز از دھﺎﻧﻪ ﭘﻠﻪ رو ﺑﻪ داﻻن رد ﻧﺷده ﺑودم ﻛﻪ ﻋﻣﻪ ﮔﻔت :ﺗو را ﺑﻪ ﺧدا ﻧﮔﺎھش ﻛن ،ﻋﯾن آن
ﺧداﺑﯾﺎﻣﺮز اﺳت ،راه رﻓﺗﻧش ﻣﺛل اوﺳت؛ ﺷﺎﻧﻪھﺎش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﻛﺷﯾد ،ﭘﺷﺗش را ﺧم ﻣﯽﻛﺮد .دﺳتھﺎش را ھم ھﻣﯾن طوری ﺗوی
ﺟﯾبھﺎش ﻣﯽﻛﺮد ،ﺗوی ﺟﯾب ﭘﺎﻟﺗوش« .اﯾن ﺷﺑﺎھت ﺣﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﺗﺎر او ﻧﯾﺰ ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ راوی ﻛﻼﻏﯽ را در ﺑﺎم
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧدازد ،ﻋﻣﻪ ﮔﺮﯾﻪﻛﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﻛن ،ﺟوان .ﺑد ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ .آن ﻧﺎﻛﺎم ھﻣﯾن ﻛﺎرھﺎ را ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﻛﺟﺎ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯾن ﻣﯽﮔذارد)«.ص (۱۵۷و ﭘس از اﯾن ھﻣﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻧﺎم راوی ﻛﻪ ﻧﺧﺳﺗﯾنﺑﺎر در ھﻣﯾن ﺑﺧش و در ص  ۱۶۹ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﯽآﯾد ﻧﯾﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد :ﺣﺳﯾن .ﭘس »ھﻣﺰاد زﻧده«ی راوی –ھﻣﺎنطور ﻛﻪ ﺧودش در »ﻣﺟﻠس ﺳوم« )ص (۲۷۶اﯾنﭼﻧﯾن
ﻣﯽﻧوﯾﺳد -ﺑﺎ او ھمﻧﺎم اﺳت و اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺎﯾد ﺳﺎدهﺗﺮﯾن طﺮﯾق ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ اﺳﺗﺣﺎﻟﻪی راوی اﺳت .او ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻋﻣو را ﺑﺎﯾد

.ظﺎھﺮش ﻛﻧم و ﭼﺷم در ﭼﺷم روﺑﻪروش ﺑﻧﺷﯾﻧم« )ص(۱۷۶
.ﺑﺧش دوم ﺟنﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ﻛﻪ ﺻﻧدوﻗﭼﻪی ﻛﺗﺎبھﺎ و طوﻣﺎر ادﻋﯾﻪی ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﻪ ﺣﺳﯾن /راوی ارث ﻣﯽرﺳد
!و اﯾن ﺻورت ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻛﻧﺎرم ﻧﺷﺳﺗﻪ و ﻣﯽﮔوﯾد :ﺑﻧوﯾس« ۳.
ﻣﯽﮔوﯾم :ﭼﻪ ﺑﻧوﯾﺳم؟
.ﻣﯽﮔوﯾد :از ھﻣﯾن ﭼﯾﺰھﺎ ﻛﻪ رﻓﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ ﺑﻔﮫﻣﯾم ﻛﻪ ﺑﻌد ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﻧوﺷت ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻛﺮد« )ص(۲۱۵
اﯾنﻛﻪ »ﻗﺻﻪ را ﭼﻪ ﻛﺳﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد؟« و ﯾﺎ »ﻣوﻟف آن ﻛﯾﺳت؟« را ﻣﯽﺗوان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺮﺳش رواﯾتﺷﻧﺎﺳﯾك »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺧواﻧد؛
رﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ »دﯾﮔﺮی« ﻧوﯾﺳﻧده و ﺧواﻧﻧدهی ﻣﺗن را -ﺗواﻣﺎن -ﻓﺮا ﻣﯽﺧواﻧد .اﯾن ﻓﺮاﺧواﻧﯽ ﺑﯽﺷﺑﺎھت ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﮔذﺷﺗﻪی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻧﯾﺳت و در اﯾن ﺳﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻧﮫﺎ داﻻن ﻣﻧﺗﮫﯽ ﺑﻪ »دﯾﮔﺮی« از داﯾﺮهی ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﻧﺗﯽ ﻋﺑور ﻣﯽﻛﻧد .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ،ﻣﯽﺗوان ﻓﺮھﻧگ
ﻓوﻟك و ﺧﺮدهرواﯾتھﺎی ﻣوﺟود در ادﺑﯾﺎت ﮔذﺷﺗﻪﻣﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ درونﻣﺎﯾﻪی اﺛﺮ ﺳﻧﺧﯾت دارد ،ﭘﺎرهھﺎﯾﯽ از ﮔﻔتوﮔوی
»ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ِ ﭘﯾﺷﯾﻧش ﺧواﻧد ،و ﺑدﯾﮫﯽﺳت اﯾن ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔﺮی ﺧواﻧﻧدهی »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﯾﻛﯽ از اﯾن
ﺧواﻧﻧدهھﺎ راوی ﻗﺻﻪ اﺳت .او دو ﭘﺎره اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از آن رواﯾت ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﺧﺷﯽ ﺑﻪ آنﭼﻪ رواﯾت ﻣﯽﺷود ،ﮔوش ﻣﯽدھد .و از
.اﯾن ﺣﯾث راوی ھﻣﭼون ﺧواﻧﻧدهی »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﻧﻘش ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ را دارد
.و ﺑﻌد ﺷدم آنطور ﻛﻪ ﻣﯽﺷدم ،ﯾﺎ ﺷدم ھﻣﯾن ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ھﺳﺗم ،ﻛﻪ ﯾﻛﯽ ھﯽ ﻣﺟﺑورم ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﻧوﯾﺳم«)ص«(۱۰۰
ﻛﺳﯽ او را وادار ﺑﻪ ﻧوﺷﺗن ﻣﯽﻛﻧد و اﯾن ﻧوﺷﺗن ﺗدرﯾﺟن ﺳوﯾﻪای ﺷﮫودی ﻣﯽﯾﺎﺑد» .ﺗوی ﻓﻛﺮ ھﻣﺰاد اﺗﺎﺑﻛﯽ ﯾﺎ ھﻣﻪ ﻓﻘﺮا ﺑودم .ﻣن
ھم اﻧﮔﺎر داﺷﺗم -ﺣﺎﻻ اﻟﺑﺗﻪ ﻣﯽداﻧم ﻛﻪ دارم -ھﻣﺎن ﻛﻪ ﺗوی ﺳﯾﻧﻪام ﺑود و وﻗﺗﯽ آنطور ﻣﯽﺷدم ﻛﻪ ﺷدم ،ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻪام ﭼﻧگ ﻣﯽزدم.
ﺣﺎﻻ ھﺳت ،ﮔﺎھﯽ ھم ﻣﯽﺷود -ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑود -ﻣﺛﺎل ذﻛﺮ را از ﺳﺮ ﺑﺎز ﻛﺮد .ﻛﺎر دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺷود .و ﮔﺮﻧﻪ
.ھﻣﯾن ﻣﯽﺷوم ﻛﻪ دارم ﻣﯽﺷوم«)ص(۱۷۶
ﺑﻪ اﺳﺗﺷﮫﺎد ﺧود ﻣﺗن ،ﻣﺗن در دﺳت ھﻣﺰاِد ﻗﺻﻪ ﮔو ﺳت ،و ﻗﺻﻪ ﮔو راھﯽ ﺟﺰ رواﯾت ﻧدارد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ او رواﯾت ﻧﻣﯽﻛﻧد،
.رواﯾﺗش ﻣﯽﻛﻧﻧد
در »ﻣﺟﻠس ﺳوم« زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻣت ﺟن زدﮔﯽ ﻏﺎﯾﯽ ﻣﺗن ﭼﺮﺧش ﻛﺮده اﺳت و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺑﺧشھﺎی ﭘﯾﺷﯾن اﺛﺮ ﺟﻠوه
ﻣﯽﻛﻧد .زﺑﺎن در اﯾن ﺑﺧش ﺷﻛل داﯾﺮه واری ﺑﻪ ﺧود ﻣﯽﮔﯾﺮد و راوی ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺗن ﺑﻪ ﺧودش ﮔوﺷﺰد ﻣﯽﻛﻧد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد
ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧد ،از اﯾن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻧﭘﺮد و ﺑﻪ ﺷﻛل ﺧطﯽ و ﻣﻧظم رواﯾت را ﭘﯾش ﺑﺑﺮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ او داﺋﻣن از ﺗﺻوﯾﺮی ﺑﻪ
ﺗﺻوﯾﺮ دﯾﮔﺮ ﻣﯽﻟﻐﺰد .ﯾﻛﯽ از اﯾن ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﻣﻠﯾﺢ اﺳت ،ﻛﺎراﻛﺗﺮی ﻛﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻧو را ﮔﺮﻓﺗﻪ و »ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﻛﯽ ﺑﺎﺷد «.ﺣﺳﯾن
)راوی( ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎر و در ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﮔﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯾﺢ ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﮔﺮﯾﻪ ﻛﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﻪ ﮔﺎﮔﺎرﯾن ،ﻓﺿﺎﻧورد ﺷوروی ﺑﻪ
دور زﻣﯾن ﭼﺮﺧﯾده ﺑﺎ او ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷود] .ص [۲۹۵ﺣﺳﯾن ﻣﻔﺗون وﺿﻌﯾت ﺛﺎﺑت زﻣﯾن در ادوار ﮔذﺷﺗﻪ و ﻣﺗون ﻛﮫن اﺳت و زﻣﯾن
را ﺛﺎﺑت ،ﺑﯽ ﺣﺮﻛت و ﻣﺳطﺢ ﻓﺮض ﻣﯽﻛﻧد .اﺻﻠن او ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺗﺎ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ را ﺛﺎﺑت و ﺑﯽ ﺣﺮﻛت ﻛﻧد .او ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺗﺎ زﻣﯾن از
ﭼﺮﺧش ﺑﺎز اﯾﺳﺗد و ﺑﺮای ھﻣﯾن وﻗﺗﯽ ﺧﺑﺮ »ﮔﺎﮔﺎرﯾن« را ﻣﯽﺷﻧود ﺑﻪ ﻓﻛﺮ ﺧودﻛﺷﯽ ﻣﯽاﻓﺗد .اﻣﺎ ﻣﻠﯾﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎذﺑﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘطﻪی
.دﯾﮔﺮی اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھد و او ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷود
ﺷﻛل داﯾﺮهوار »ﻣﺟﻠس ﺳوم« از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷود ﻛﻪ راوی ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﻧﺷﯽ دﻓﺗﺮ اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره  ۱۳۳ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﯾﺦ
ﺑﮫﺎﯾﯽ اﺳت .او ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺳت ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺛﺎﺑت ﻧﺷﺳﺗﻪ و از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﻪ ﭘﯾﺮاﻣوﻧش اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ،ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﻧﻪ ،اﯾن طور
ﻧﻣﯽﺷود .اﮔﺮ ھﻣﯾن طور ﺑﭼﺮﺧم ،ﻣن ﺑﻪ ھﯾﭻ ﺟﺎ ﻧﻣﯽرﺳم ،ﮔﺮ ﭼﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﻣﯽﭼﺮﺧد ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣن ﻛﻪ اﯾن ﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﻪاﻣو
ﻣﯽﻧوﯾﺳم«)ص  (۲۰۷و ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﻛﻪ »ﯾﺎدم ﺑﺎﺷد ھﯽ ﻧﭼﺮﺧم .ﺛﺎﺑت و ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﯾد ﺑود ھﻣﺎن ﮔوﻧﻪ ﻛﻪ اﯾن ﺧﺎك ﯾﺎ ﺑﮫﺗﺮ
آن زﻣﯾن ﻗدﯾﻣﯽ ﺑود)«...ص (۲۰۸و »زﻣﯾن ﻗدﯾﻣﯽ« ھﻣﺎن ﺳﯾﺎرهای اﺳت ﻛﻪ ﭘﯾش از ﻧظﺮﯾﺎت ﻛﭘﻠﺮ ،ﻛﭘﺮﻧﯾك و ﮔﺎﻟﯾﻠﻪ وﺟود داﺷت؛
ﺳﯾﺎرهای ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﻛن .ﺣﺳﯾن ﺑﻪ ﻛﺗﺎبھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﻏور در آنھﺎ دﻧﺑﺎل دﻻﯾﻠﯽ ﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺳطﺢ و ﺛﺎﺑت ﺑودن
زﻣﯾن اﺷﺎره ﻛﻧد .او وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺷﻧود ﻣﺎھوارهای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭘوﺗﻧﯾك ﯾك در ﻣدار زﻣﯾن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﯾﺎ ﯾوری ﮔﺎﮔﺎرﯾن ﺑﻪ دور زﻣﯾن
.ﮔﺮدش ﻛﺮده اﺳت ،ﻛﺎﻣﻠن ﺑﻪ ھم ﻣﯽرﯾﺰد
ﻣوﻗﻌﯾت راوی در ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن »ﻣﺟﻠس ﺳوم« ﯾﻛﯽﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎر داﯾﺮهوار اﯾن ﺑﺧش ،اﮔﺮ ﺧط رواﯾﯽ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻧﻘطﻪی اﻟف ،ب و پ ﺗﻘﺳﯾم ﻛﻧﯾم ،ﻣﺳﯾﺮ اﺻﻠﯽ و اداﻣﻪ دھﻧدهی ﺳﯾﺮ رواﯾﯽ اﺛﺮ در ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻧﻘطﻪی ب ﺻورت
ﻣﯽﮔﯾﺮد .از آنﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺷﻣﺎی اﯾن ﺑﺧش ﺑﻪ ﺷﻛل داﯾﺮه ﺗﺮﺳﯾم ﺷده اﺳت ،ھﻣﺎنطور ﻛﻪ در ﺳطور ﻧﺧﺳت ﻣﺟﻠس ﺳوم ﻣﯽﺧواﻧﯾم:

»ﻣﻠﯾﺢ ﮔﻔت :ﮔور ﭘدر آﻣﺮﯾﻛﺎﯾﯽھﺎ ھم ﻛﺮده .ﺧوب رﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻪ ﻣﺎه ،ﺗو ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ آنھﺎ داری؟« ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﻧﯾﺰ در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾن ﺑﺧش )ص (۲۹۴ﺑﺎ ھﻣﯾن ﮔﺰاره رو ﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم .اﯾن ﺷﻣﺎی داﯾﺮهوار ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﯾت اﺛﺮ ﻧﯾﺰ ﺗﺳﺮی ﯾﺎﻓﺗﻪ را ﺑﺎﯾد در ذھﻧﯾت
راوی ﺟﺳت وﺟو ﻛﺮد .او ﻧﻣﯽﺧواھد زﻣﯾن ﺑﭼﺮﺧد ،ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮔذارم ﻛﻪ ﺑﭼﺮﺧد)«.ص (۲۱۲و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﻪ
ﺧودش ﮔوﺷﺰد ﻣﯽﻛﻧد »ﻧﺑﺎﯾد ﺑﭼﺮﺧم«)ھﻣﺎن( و در ﺗﻼش اﺳت ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﻣﺮﺗب و ﭘﺷت ﺳﺮھم ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش درﺑﯾﺎورد .راوی
ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯽﻛﻧد ھﻣﻪﭼﯾﺰ ،ﺣﺗﺎ آنھﺎ ﻛﻪ از ﯾﺎد رﻓﺗﻪاﻧد ،در ذھن او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد» :ﯾﺎدم ھﺳت .ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ در ﺟوف اﯾن ﻛﺮه ﻣﻐﺰ
ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺣﺗﯽ آنھﺎ ﻛﻪ ﯾﺎدم رﻓﺗﻪ اﺳت ،ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺑﺮای ھﻣﯾن ﺑﯾم ﻏﺎرت ﻏﺰان ھﻧوز در ﻣن اﺳت و ﮔﺎھﯽ ﻧﯾﻣﻪ ﺷبھﺎ از
ﺑﯾم اﺻﺎﺑت ﺗﯾﺮھﺎی دور ﭘﺮواز ﻣﻐوﻻن در ﭘﺳﺗوی آن اﺗﺎق دﻓﺗﺮ از ﺧواب ﻣﯽﭘﺮم)«...ص (۲۲۹ﮔوﯾﯽ او در اﻧﺗظﺎر ﺗﻛﺮار
دوﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؛ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻛﻪ ھﻣﭼون ﺳﯾﺎرهی زﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﻐﺰ ﺧودش ﺑﻪ ﺷﻛل داﯾﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧد و دﯾﮔﺮی ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ ھﻣﺎن دﯾﮔﺮی
ِدر ﻧﮫﺎدش را ﺑﻪ او ﺳﺮاﯾت داده اﺳت .ﺑﺎ اﯾنﻛﻪ اﯾن ﺷﻛل از ﻧوﺷﺗﺎر و ﮔﺰﯾﻧش ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎری ﭘﯾشﺗﺮ ﻧﯾﺰ در ادﺑﯾﺎت ﻏﺮب ﺗﺟﺮﺑﻪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽآﯾد اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯾت )،ﺟوﯾس ﻧﺎم ﺑﺮد  Finnegan›s wakeﺑﺮای ﻧﻣوﻧﻪ ﻣﯽﺗوان از( ﺷده
.ﺟنﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻔتوﮔوی ﭘﯾوﺳﺗﻪی ﻣﺗن ﺑﺎ ﻣﺗون ﻛﻼﺳﯾك و ارﺟﺎﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺗن ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﻛﺎر در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎﺷد
ﻧﻛﺗﻪای ﻛﻪ در اﻏﻠب آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد و ﺑﻪ ﯾﻛﯽ از ﺧﺻﯾﺻﻪھﺎی ﺑﺎﻟذات ﻗﺻﻪھﺎی او ﺗﺑدﯾل ﺷده ،دﺳت ﮔذاﺷﺗن
روی ﻧﻘطﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮھﻧگ و ﺳﻧت اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن و اﻧﻌﻛﺎس آن در ﻣﺣﯾط و ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳت .او در »آﯾﻧﻪھﺎی
دردار«» ،ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم«» ،ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ«» ،ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« و ﺧﺻوﺻن »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾن ﮔذﺷﺗﻪی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﺟﺎع
در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« و ﯾﺎ ] [intertextualityﻣﯽدھد» .ﺟنﻧﺎﻣﻪ« از اﯾن ﺣﯾث در ﻣﯾﺎن آﺛﺎر ﻣﺰﺑور ﭘﯾﭼﯾدهﺗﺮﯾن ﺷﻛل را دارد .ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت
ﭘﯾوﻧدھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺣﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن اﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺗون ﻛﻼﺳﯾك ﺑﺮﻗﺮار ﺷده اﺳت ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﺷﻛﺎر ھﻣﭼون دﯾﮔﺮ
آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﯾﺳت .ﺑﺮای ﻣﺛﺎل ﻣوﺿوع رﻣﺎن »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« ،زﺑﺎن ﻗﺮن ﭼﮫﺎرﻣﯽ »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم «...و ﻣﺳﺎﻟﻪی ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت در
»ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« ھﻣﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﯾﺎنﺗﺮﯾن وﺟﻪ ﻣﻣﻛن ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﻪی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎ ﻣﺗون ﻛﻼﺳﯾك ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻛﻧد .ﻣﻛﺎﻟﻣﻪی ﻣﺗنھﺎ
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﻪ ﺷﻛﻠﯽ واﺿﺢ و ﺳﺮ راﺳت رخ ﻣﯽدھد .ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﻛﻪ ﻧﯾم ِﺑﯾﺷﺗﺮی از رﻣﺎن ﺣﺟﯾم »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﻪ
وﺟوه رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗﺻﻪ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت .ﮔﻠﺷﯾﺮی اﯾنﺑﺎر ﺣﺳﺎسﺗﺮ از ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﻗﺻﻪوﯾت و ﭼﺎرﭼوب داﺳﺗﺎنھﺎی
.ﻛﻼﺳﯾك ﺗوﺟﻪ و ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﺣﺿور ﻗدﺳﯽﺟون ،ﻋﺮوس ﻋﻣﻪ ﺑﺎﻧو و ﻣﻠﯾﺢ؛ ﺳﻪ زن ﻟوﻧد و ﺑﺎزﯾﮔوﺷﯽ ﻛﻪ در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺻﻪ ﺑﺮاﺑﺮ راوی ظﺎھﺮ
ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑﺧش ﻣﮫﻣﯽ از زﯾﺳت او را ﺗﺻﺮف ﻛﺮدﻧد ،اﺗﺎﺑﻛﯽ ِدروﯾش ﻣﺳﻠك ،ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ،ﺟنزدﮔﯽ راوی در طول
داﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ زﺑﺎن در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﻗﺻﻪ ،ھﻣﻪ و ھﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﯾﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻛﻪ وﺟﮫﯽ از آن ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ و ﺳﻧت اﯾن ﻣﺮدم
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷود .ﺣﺗﺎ ﮔﺮاﯾشھﺎی ھﻣﺟﻧس ﺑﺎزاﻧﻪی اھﺎﻟﯽ »ﻛوھﭘﺎﯾﻪ«)ص ،(۲۶۵ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮادر راوی ،ﺣﺳن در
آنﺟﺎ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﻣﯽﻛﻧد ،اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع دارد .ﭘﯾش از اﯾن ﻛﻪ ﺣﺳن ﺑﻪ دﻟﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽاش ﺑﻪ زﻧدان ﺑﯾﻔﺗد ،راوی
ﯾكﺑﺎر ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻛوھﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽرود .آﻗﺎی ﻛوھﺮﻧﮔﯽ ھﻣﻛﺎر ﺣﺳن در ھﻣﺎن ﺑﺮﺧورد اول ﺗﻣﺎﯾﻼت ھﻣﺟﻧس ﺧواھﺎﻧﻪاش را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﻪ ﺷﻛﻠﯽ آﺷﻛﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ھﻣﻛﺎران ﺣﺳن ،ﺧودش و راوی ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮِد ھم آﻣدهاﻧد ،ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد .راوی
ت ﺳِﺮ او ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .دﺳت ﺑﻪ دو ﭘﮫﻠوی او
و زﻧﺟﺎﻧﯽ –ﯾﻛﯽدﯾﮔﺮ از ﻣﻌﻠﻣﺎن روﺳﺗﺎ -ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺷطﺮﻧﺞ ﻣﯽﻛﻧﻧد .ﻛوھﺮﻧﮔﯽ ﭘﺷ ِ
ﻣﯽﻛﺷد)ص ،(۲۶۱ﭘﺷت ﮔوﺷش را ﻧﺎز ﻣﯽﻛﻧد)ھﻣﺎن( و دﺳﺗش را ﺑﺮ ﭘوﺳت ﺷﺎﻧﻪاش ﻣﯽﻟﻐﺰاﻧد)ص .(۲۶۲ﻧﻛﺗﻪی ﻣﮫمﺗﺮ اﯾنﻛﻪ
راوی ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺑﺎز ھم اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده .ﺷﺎﯾد آن دﯾﮔﺮی ﻛﻪ در ﻣن اﺳت ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورد .ﻟﺧﺗم ﻣﯽﻛﻧد ﻣﺛل ﮔﺮﺑﻪای ﻛﻪ زﯾﺮ دﺳت
ﻧوازﺷﮔﺮی ﻛش و ﻗوس ﻣﯽآﯾد)«.ھﻣﺎن( اﯾن ﻧﻛﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﻛل ﺑﺎرزﺗﺮی ﻧﯾﺰ در ھﻣﯾن ﺑﺧش ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽﻛﻧد .ﺣﺳن از ﯾﻛﯽ از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣدرﺳﻪ -ﭘﺳﺮﻛﯽ دوازده ،ﺳﯾﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ »ھﻣﻪ ﺑﭼﻪھﺎی ﻛﻼس را ﺑﻌﻠﻪ« -ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑﺮایاش ﺗﻌﺮﯾف ﻛﻧد ﻛﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﭼﻪھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻛﺮده .راوی از ﻗول ﺣﺳن ﻣﯽﮔوﯾد» :ﭘﺳﺮ ﺑﭼﻪ ﺑود ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ آﻣد دﻓﺗﺮ ،ﺑﺎور ﻛن ﻟﺮزﯾدم .ﺳﺮدم ﺷد.
ﭼطور ﺑﮔوﯾم؟ ﺻورت ﻋﺟﯾﺑﯽ داﺷت .ﺑﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻘﺎﺑﯽ و ﻧوكﺗﯾﺰ .رﻧگ ﺑﺷﺮهاش ھم زرد ﺑود ،اﻧﮔﺎر ﺑﮔﯾﺮ زﻋﻔﺮان .ﻟﺑﺎدهای ھم
ك ﭘﺎ» .اﻧﮔﺎر ﻣﺮدی را از ﭼﻧد ﻗﺮن ﭘﯾش اﺣﺿﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻧد«)«...ص(۲۶۵
.ﭘوﺷﯾده ﺑود ،ﺑﻠﻧد ﺗﺎ روی ﻗوز ِ
ﺣﺳﯾن /راوی ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﯾﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد» :ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ اﺳت اﯾنﺟﺎ ھﺳﺗم ،ﺑﺮﮔﺷﺗﻪام ﺑﻪ ھﻣﺎن ﻧﻘطﻪ آﻏﺎز :از ھﻣﯾنﺟﺎ ﺑوده ﻛﻪ ۴.
.ﺷﺮوع ﻛﺮدهام و رﻓﺗﻪام ﺗﺎ آﺑﺎدان و ﺑﻌد ﺑﺮﮔﺷﺗﻪام ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ،ﭼﺮخزﻧﺎن)«...ص(۳۱۷
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻣﻼت »ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« ﺑﺮای ﭼﻧدﻣﯾنﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﺎر داﯾﺮهای ﺷﻛل رواﯾت در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯽﻛﻧد .ﺣﺳﯾن /راوی
در اﺗﺎقاش )ﺻﻧدوﻗﺧﺎﻧﻪ( ﻧﺷﺳﺗﻪ اﺳت و رواﯾت را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ او اﺑﺗدا در ھﻣﯾن ﻧﻘطﻪ ﺳﺎﻛن ﺑوده و
»ﭼﺮخ زﻧﺎن« از روزھﺎی اول زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧواده در آﺑﺎدان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧوﺷﺗن ﻛﺮده و اﻛﻧون ﺑﻪ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ رﺳﯾده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻛﻪ
»ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« ،ﭼﮫﺎرﻣﯾن ﺑﺧش »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗﻌﯾت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻛﺎﻧﯽی ﻧوﯾﺳﻧدهی ﺿﻣﻧﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن
ﻛﺎراﻛﺗﺮ /راوی »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« در ﻣﺮﺗﺑﻪی ﻧﺧﺳت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد .او ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻدد واﻛﺎوی »ﺧود« اﺳت ﺗﺎ از »دﯾﮔﺮی« دروﻧش
ﻛﻪ در ھﻣﺔ ﺳﺎلھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑوده ،ﭘﺮده ﺑﺮدارد .او ﺑﯾش از ھﻣﻪ ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪی ﺧﺎﻧوادهاش رﺟوع ﻣﯽﻛﻧد و ﻧﺧﺳت ﻋﻣو ﺣﺳﯾن

اﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل ﻗﺮاﺑتھﺎی ظﺎھﺮی و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻣت ﺧود ﻣﯽﻛﺷﺎﻧد .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻛﺗﺎبھﺎی ﻋﻠوم ﻏﺮﯾﺑﻪ و طوﻣﺎرھﺎی
.ادﻋﯾﻪی ﻋﻣوﯾش ،ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺣﺳﯾن را ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾك ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺻدد اﺣﺿﺎر روح ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﺮﻣﯽآﯾد
ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« را ﻧﻘل ﺧﺎطﺮات ﻣﺎدر از ﮔذﺷﺗﻪ ﺷﻛل ﻣﯽدھد .ﺣﺳﯾن ھﻣﺎنطور ﻛﻪ در »ﻣﺟﻠس دوم« از ﻋﻣﻪ و ﭘﺳﺮ ﻋﻣﻪاش«
درﺑﺎرهی زﻧدﮔﯽ ﮔذﺷﺗﻪی ﺧﺎﻧواده و ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﻣﯽﭘﺮﺳﯾد ،اﯾنﺑﺎر ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎدرش ﻣﯽرود و او را ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻟﯽ وا ﻣﯽدارد .در
اﯾن ﺑﺧش ﻣﺎدر ﺣﺳﯾن در دو ﻧﻘطﻪی ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻣﺎی داﯾﺮهوار ﻣﺗن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮد .رﯾﺗم ﻛﻼم اﯾنﺑﺎر در دﺳت ﻣﺎدر اﺳت و
ﺳﯾﺮ رواﯾﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻣت او ﻣﯽﭼﺮﺧد ،ﺑﻪ ﻧﺣوی ﻛﻪ »ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر او آﻏﺎز ﻣﯽﺷود و ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر او ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﻣوﻧوﻟوگ ﻣﺎدر ﻛﻪ اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾن ﺷﻛل ﻣﻣﻛن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ ﺻورت ﭘﺮﺳشھﺎی ﻛوﺗﺎه و ﺗك ﺟﻣﻠﻪای ﺣﺳﯾن و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﻔﺻل
ﻣﺎدرش ﺻورت ﻣﯽﮔﯾﺮد ،ﺟﺰ اﺷﺎرهھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺣﺮاﻓﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﭘدر و ﮔﺮاﯾش ﺟﻧﺳﯽ او ﺑﻪ »ﺑﭼﻪ ﻣﺰﻟفھﺎ« ،ﻓﻘﺮ و ﺧﺮاﻓﻪ و رﯾﺧت
ﻛﺎﻣﻠن ﺳﻧﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﯾك ﺧﺎﻧوادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻛﺮرن در ﺑﺧشھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺷده اﺳت ،ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﺑﺮای ﮔﻔﺗن ﻧدارد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر داﯾﺮهوار و ﺣﺗﺎ وﺟوه ﺗﻣﺎﺗﯾك اﯾن ﺑﺧش ھﻣﺎن اﺳت ﻛﻪ در ﻛﻠﯾت  (Atmosphere)،ﻓﺿﺎ  (Style)،ﺳﺑك (Tone)،ﻟﺣن
.اﺛﺮ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪرو ﺑودهاﯾم
در »ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« ﺑﯾش از دﯾﮔﺮ ﻗﺳﻣتھﺎ ﺑﺎ ﺧﻼ ﻓﺷﺮدﮔﯽ ﻛﻼﻣﯽ رو ﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﻛﻪ اﯾنﺑﺎر اطﻧﺎب،
.ﺣواﺷﯽ ﺑﯾﮫوده و ﺗﻛﺮار ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﻪ طﺮزی آﺷﻛﺎر ﻣﺎ را آزار ﻣﯽدھد» .ﻣﺟﻠس ﭼﮫﺎرم« ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘدر ﺧﺎﻧواده ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑد
ﺑﺧشھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺛﺮ را ﻣﯽﺗوان در ﭼﻧد ﺟﻣﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد» :ﻧﮫم اردﯾﺑﮫﺷت  ۱۳۵۵ﺧورﺷﯾدی ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ  [plot] ۲۹طﺮح ۵.
رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﯽ  ۱۳۹۶ﻗﻣﺮی ﺧورﺷﯾد ﻣﯽﮔﯾﺮد«)ﻣﺟﻠس ﭘﻧﺟم ،ص (۴۲۲و ﺣﺳﯾن در اﯾن ﻓﻛﺮ اﺳت ﻛﻪ ﺧورﺷﯾد را در »ﺿﻌﯾفﺗﺮﯾن
ﺣﺎﻟتاش« ﺗﺳﺧﯾﺮ ﻛﻧد؛ »اﮔﺮ ﺧورﺷﯾد ﺑﺮﮔﺷت ﺑﻪ ھﻣﺎن ﻓﻠك ﭼﮫﺎرﻣش و زﻣﯾن ﺛﺎﺑت و ﭘﺎﯾدار ﻣﺎﻧد ﻛﻪ ھﯾﭻ واﻻ ﻛﺎرد ﻣﯽﻛﺷم و اﯾن
.ﻣﻠﯾﺢ را ﭼﮫﺎر ﻣﯾﺦ ﻣﯽﻛﻧم ﻛﻪ ﺑﺧﺷﻧده اوﺳت«)ﺗﻛﻣﻠﻪ اول ،ص(۵۱۹
زﺑﺎن »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ھﺮﭼﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺧﺗﮔﯽ راوی در ﻋﻠوم ﻏﺮﯾﺑﻪ ﻧﺰدﯾك ﻣﯽﺷود ،ﺑﯾشﺗﺮ از ﭘﯾش ﺑﻪ داﯾﺮهی واژﮔﺎن ﻛﺗب ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ
اﯾن ﻋﻠوم ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷود و ﻗﺮاﺑتھﺎی ﺻوری ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺎﻛم در ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت ﭼﻧﯾن آﺛﺎری ﭘﯾدا
ﻣﯽﻛﻧد .ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯾشﺗﺮ ﺣﺳﯾن در اﯾن ﻛﺗﺎبھﺎ ﻏور ﻣﯽﻛﻧد و ﺑﯾشﺗﺮ در ﻓﻛﺮ و روح ﺧود ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل درﮔﯾﺮ ﻣﯽﺷود ،زﺑﺎن ﻧﯾﺰ
ﺑﯾشﺗﺮ در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺣﺗﺎ ﻓﺮو ﻣﯽرود ،ھﻣﺎنطور ﻛﻪ در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از رﻣﺎن در اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر داﯾﺮهوار
ﻗﺻﻪ ،ذھن و رواﯾت راوی و اﻓﻛﺎر او ﭘﯾﺮاﻣون ﮔﺮدش زﻣﯾن و ﺳﯾﺎرات ﺑﻪ ﺷﻛل ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎ ﺟﻣﻼﺗﯽ طوﯾل و ﺑﻠﻧد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ
ﻣﯽﺷود؛ ﭼﺮاﻛﻪ »داﯾﺮه ،ﻛﺎﻣلﺗﺮﯾن اﺳت ﻣﯾﺎن اﯾن ھﻣﻪ اﺷﻛﺎل ھﻧدﺳﯽ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ھﺮ آﻏﺎزش ﭘﺎﯾﺎن ھم ھﺳت و ھﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧش آﻏﺎز«...
).ھﻣﺎن(
ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻻ ﯾك دروﯾش ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر اﺳت .ﻧﺳﺧﻪھﺎی اﺣﺿﺎر روﺣش را از ﺑﺮ اﺳت و ﺣﺗﺎ ﻣﯽﺗواﻧد از ﺿﻣﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﯾﺰ ﻣطﻠﻊ ﺷود.
آﺷﻧﺎﯾﯽ او ﺑﺎ »دﻛﺗﺮ« و »اﺷﺮف« ﻛﻪ در اﺣﺿﺎر روح »ﻛوﻛب« و ﻋﻣو ﺑﻪ او ﻛﻣك ﻣﯽﻛﻧﻧد ﻧﯾﺰ از ھﻣﯾن طﺮﯾق ﺷﻛل ﻣﯽﮔﯾﺮد .او
ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺎﯾد ﻗوت روزاﻧﻪاش را ﺑﻪ ﯾك ﺑﺎدام ﺑﺮﺳﺎﻧد و ﺗﺎ ﭼﮫل روز از ﺣﯾواﻧﯾﺎت و ﻏﺮﯾﺰهاش اﺟﺗﻧﺎب ﻛﻧد .ﮔوﯾﺎ »ﻣﺟﻠس ﭘﻧﺟم« و
»ﺗﻛﻣﻠﻪ اول« ﻧﯾﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻣﯾن ﻓﺣواﺳت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻛل ﻧﺳﺧﻪای دﯾﮔﺮ در اﺣﺿﺎر روﺣﯽ دﯾﮔﺮ در ﻣﯽآﯾد ،اﺣﺿﺎر روﺣﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﯾد
.اﯾنﺑﺎر »ﻣن« ﯾﺎ »ﺗو«ی ﺧواﻧﻧده را ھدف ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت
در »ﺗﻛﻣﻠﻪ اول« ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺿﺎر روح ﻛوﻛب و ﻋﻣو ﺣﺳﯾن رو ﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﭼﯾﺰی ﻋﺎﯾد ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﻧﻣﯽﻛﻧد.
ﻛوﻛب از او ﻣﯽﺧواھد ﻛﻪ طﻼﻗش ﺑدھد ﺗﺎ دﯾﮔﺮ آزاد ﺑﺎﺷد؛ »ﻣﺎل ﺧودم ﺑﺎﺷم؛ اﮔﺮ ﺧواﺳﺗم ﺑﯾﺎﯾم ،اﮔﺮ ﻧﺧواﺳﺗم ﺑﺮوم ﺳﯽ ِﺧودم«...
)ص .(۵۳۷ﻋﻣو ﻣﯽﮔوﯾد :ﻣﯽﺷﻧوی ﭘﺳﺮ؟ اﯾن را ھم ﺑﻧوﯾس! ﺑﻧوﯾس ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻣو اﻟﺗﻣﺎﺳش ﻣﯽﻛﺮد ،اﮔﺮ ﻣﯽاﻓﺗﺎد روی دﺳت و
.ﭘﺎش ،ﺧﺮاب ﻣﯽﺷد .ﻋﺷق ﺻدﻗﻪ ﻧﯾﺳت ﭘﺳﺮ .ﮔداﯾﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻛﺮد)«.ھﻣﺎن(
زﻧﺎن در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« در ﻧﻘطﻪ ﺛﻘل ﻗﺻﻪ ﻗﺮار دارﻧد .آنﭼﻪ در ﻛﺎﻧون اﺻﻠﯽ رﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ -ﭼﻪ در ﺑﺧشھﺎی ﻧﺧﺳت و ﭼﻪ در
ﺑﺧشھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ -ﺣﺿور زﻧﯽ ﺑﺎ وﺟوه اروﺗﯾك ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪی ﻣﺣﺮك اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﻧﻘش را ھﻣﺎنطور ﻛﻪ ﮔﻔﺗﯾم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯾب
ﺑﺧشھﺎی ﻛﺗﺎب »ﻗدﺳﯽ ﺟون«» ،ﺑﺎﻧو« و »ﻣﻠﯾﺢ« اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻛﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را ﭘﯾشﺗﺮ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﻪ واﺳطﻪی
ﻛوﻛب ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳت .ﺣﺳﯾن در طول داﺳﺗﺎن ،از ﺳﻧﯾن ﻧوﺟواﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟواﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻪ در ﺗب و ﺗﺎب زﻧﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑود و ﺣﺗﺎ
ﮔﺎھﯽ ﺳﺮ ﻣﻧﺷﺎ ﺟﻧوناش ھﻣﯾن ﻣﯾل ﺷدﯾد او ﺑﻪ ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ او اوﻟﯾنﺑﺎر در ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﮔﯽ و ﺑﻌد از ﻣﯾل
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎماش ﺑﻪ ﺑﺎﻧو ،ﺑﺎ ﻣﻠﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻠوغ ﻣﯽرﺳد ،زﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺛل ﻛوﻛب ِﻋﻣو ﺣﺳﯾن و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﻗدﺳﯽ و ﺑﺎﻧو ﻧﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠق دارد و ﻧﻪ ھﯾﭻ
ﻣﺮد دﯾﮔﺮی؛ ﭼﯾﺰی ﻧظﯾﺮ زن اﺛﯾﺮی ﺑوفﻛور» .دﯾﮔﺮی« در ﻧﮫﺎد ﺣﺳﯾن و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﺳﺑب آن »ﺟنزدﮔﯽ« ﻛﺎراﻛﺗﺮ/
.راوی ﻗﺻﻪ ﺧواﻧد در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺗن ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻧﺳﯽ و ﺷﮫوت ﺗﻧد او ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮔﺎﺗﻧگ و دو ﺳوﯾﻪای دارد

ﺑﺎﻧو ﯾﺎ ﻣﻠﯾﺢ ھﻣﯾﺷﻪ در ﻧﻘطﻪ ﺛﻘل اﻓﻛﺎر ﺣﺳﯾن ﻗﺮار دارﻧد ،طوریﻛﻪ ﻣﯽﺗوان ﻣﺳﺑب اﻋﻣﺎل و اﻓﻛﺎر و ﺣﺗﺎ اﻟﻘﺎﺋﺎت او را اﯾن دو
داﻧﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺣﺳﯾن ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ »ﺛﺑﺎﺗﯽ« ﻛﻪ داﺋم از آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻣﺣﺮاب ﻛﺮدن ﻣﻠﯾﺢ و ﻛﺷﺗن او
دارد .راوی ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ را طﺑق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺷﺧص طﺮح ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﻗﺳﻣت اﯾن طﺮح ازدواج او ﺑﺎ ﻣﻠﯾﺢ اﺳت ﻛﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ھﯾﭻ ﻣﺮدی ﺗﻌﻠق ﻧدارد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﺳﯾن را ﺑﻪﺷدت ﻣﺟذوب و دﯾواﻧﻪی ﺗﻧش ﻛﺮده» ،ﺗن« در اﯾنﺟﺎ ﺳﯾﺎرهای دﯾﮔﺮ اﺳت.
.ﺳﻛون زﻣﯾن ﺑﻪ ﺳﻛون اﯾن »ﺗن« ﺑﺳﺗﮔﯽ دارد و ﺑﺎ ﻛﺷﺗن ﻣﻠﯾﺢ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﺛﺎﺑت ﻣﯽﻣﺎﻧد
ﺟنﻧﺎﻣﻪ« در ﺣوزهی ﻣﻌﻧﺎ از ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺳﺎده ﺷدﻧﯽ و ﺗﻛﻪ ﺗﻛﻪ ﺗﺷﻛﯾل ﺷده اﺳت ﻛﻪ در ﺑﺧشھﺎی ﻛوﭼك ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﻪ ﺷﻛل« 6.
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯾم و ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺻﻪ اﺷﺎره دارﻧد .اﮔﺮ ﺟﻣﻠﻪی »ﭘدر را ﺑﻪ ﺿﻣﯾﺮ ﺟﻣﻊ ﺻدا ﻣﯽزد« ﯾﺎ »اﻣﺎ ﺿﻣﯾﺮ ﻣﺎدر ﻣﻔﺮد
ﺑود :ﺑﺎ ﺗوام« را ﯾﻛﯽ از اﯾن ﮔﺰارهھﺎی ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎورﯾم ،ﻣﻔﮫوم ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣدﻧظﺮ ﻣﺗن ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾن ﻧﺣو ﻣﻣﻛن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣذﻛﺮ
ﯾﺎ ﻣﻘﺎم زن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺮد در اﺟﺗﻣﺎع اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻛﻧد .اﯾن روﯾﻛﺮد ﻣﺳﺗﻘﯾم در ادﺑﯾﺎت »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﯾد» .ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ھﻣﭼون ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی »ﺳﻧت« ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻛﻠﻣﻪ را ھدف ﮔﺮﻓﺗﻪ و از اﯾن ﺣﯾث
ﺗﺣﺳﯾنﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ اﺳت ،اﻣﺎ در اﯾن ﺳﻣتﮔﯾﺮی ﻣوﻟف از ﺳﺎدهﺗﺮﯾن اﺑﺰار ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﺗﺮﻓﻧد آﺷﻛﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ«
روﯾﻛﺮد ﻣﺳﺗﻘﯾم او ﺑﺎ »رﻣﺎن« ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪی ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽﺳت .ﻧﺎم رﻣﺎن و ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده در آن ﻧﯾﺰ ﺑﻪ
ﺧوﺑﯽ ﺑﺮ اﯾن ﻧﻛﺗﻪ اذﻋﺎن دارد .ھﺮﭼﻧد ﮔﻠﺷﯾﺮی در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﻪ ﻣﺮاﺗب ھﻧﺮﻣﻧداﻧﻪﺗﺮ از آﺛﺎر دﯾﮔﺮش ﺑﺎ ﻣﺗون ﻛﻼﺳﯾك و ﮔذﺷﺗﻪی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻛﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﻛﺎﻟﻣﻪی ﻣﺗنھﺎ اوﻟن ﺑﺎ ﭘﯾش ﻓﺮﺿﯽ ﺟﺰماﻧدﯾﺷﺎﻧﻪ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾﺮد و دوم اﯾنﻛﻪ ﺗﻧﮫﺎ در
ﺳطﺢ ﻣﺗن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد و ﺑﻪ ﻻﯾﻪھﺎی دروﻧﯽ رﺳوب ﻧﻣﯽﻛﻧد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ،زﺑﺎن و ﻓﺮم در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﮔﺳﺗﺮش
ﻣﺣﺗوای اﺛﺮ ،ﺑﺳط ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﻛﻧﻧد .ﻓﺮم ھﻣﺎن ﻓﺮم اوﻟﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﻣﺣﺗوا ھﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺗن ﭘﯾش ﻣﯽرود در اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﮔﺳﺗﺮش
ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽآﯾد ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﭼﺎرﭼوب ﻣﺣﺗوا ﺑﻪ ﺳﻛون ﻣﯽرﺳد و ھﺮﮔﺰ ﻓﺮم ﻧﮫﺎﯾﯽ اﺛﺮ را ﻛﺷف ﻧﻣﯽﻛﻧد .او در
ﭘﯾﺷﺮوﺗﺮﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﯾﺰ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻛﻼﺳﯾﻛﯽ از ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑﺮد .رﺋﺎﻟﯾﺳم ﭘﺮ طول و ﺗﻔﺻﯾل و داﻣﻧﻪدار آﺛﺎری ﭼون
».ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﺮآﻣده از ھﻣﯾن ﺧﺻﯾﺻﻪ اﺳت
ﮔﻠﺷﯾﺮی در »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﻧﯾﺰ -ھﻣﭼون دﯾﮔﺮ آﺛﺎر ﺑﻠﻧدش -ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻛﻪ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯾداﻧﯽ و ﺗدارك ﻣﺻﺎﻟﺢ اوﻟﯾﻪی ﻗﺻﻪاش
ﺑﯾﺷﺗﺮ از دﯾﮔﺮ ﻣﺮاﺣل ﻧﮔﺎرش اﺛﺮ ﭘﺷﺗﻛﺎر دارد .اﺣﺗﻣﺎﻟن ﺗﻧﮫﺎ رﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻓﺮاھم آوردن ﻣﻘدﻣﺎت آن ﺑﯾش از »ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« وﻗت
و اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ھﻣﯾن »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« ﺑﺎﺷد؛ رﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺗﺮاف ﻧوﯾﺳﻧده  ۱۳ﺳﺎل وﻗت ﺻﺮف ﻧوﺷﺗﻧش ﻣﯽﺷود .وﺳواس
ﺑﯾش از ﺣد ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺮ زﻣﯾﻧﻪ ﺳﺎزی و رﺋﺎﻟﯾﺳم اﺛﺮ -ﻛﻪ ﻣوﺟب ﻧﺰدﯾﻛﯽ ﺧواﻧﻧده ﺑﺎ ﻣﺗن و درﯾﺎﻓت ﺑﮫﺗﺮ ِﺗﺟﺮﺑﻪای ﻛﻪ ﻣوﻟف اراﺋﻪ
.ﻣﯽدھد؛ ﻣﯽﺷود -آن ﭼﻧﺎن ﻗویﺳت ﻛﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟوه ﻋﻣدهی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ و ﻧﯾت ﻏﺎﯾﯽ اﺛﺮش در آن ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧد
رﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻼت ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑد» :ﮔﺮﯾﻪﻛﻧﺎن ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷوم و ﻣﯽروم طﺮف رﺧﺗﺧواب و ﻟﺣﺎف ﭘﺮ ﻗو را ﭘس ﻣﯾﺰﻧم .ﻛﺳﯽ ﻧﯾﺳت،
.اﻣﺎ ﺟﺎی دو ﺳﺮ ﻛﻧﺎر ﺑﻪ ﻛﻧﺎر ھم روی ﺑﺎﻟش ﻣن ﻣﺎﻧده اﺳت«)ص(۵۳۷
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