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ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺳﯾﺎری از آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﺷﯾوه ی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯾﺎل
ذھن و ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از ﺑﻧﯾﺎﻧﮔذاران ﻣدرﻧﯾﺳم داﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼون
“ﺟﯾﻣﺰ ﺟوﯾس” و “ﻣﺎرﺳل ﭘﺮوﺳت” ﻧوﺷت وﻟﯽ در ھﻣﺎن
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘﺳت ﻣدرن ﻣﺎﻧﻧد “ﺳﺎﻣوﺋل
ﺑﮐت ” ﺑﺎ رد ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺋوری ھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺳﻧﺗﯽ ،ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ ﭼون ﻓﺮﺳودﮔﯽ ،ﺧﺳﺗﮔﯽ و ﭘوﭼﯽ را در
ﺗﺎر و ﭘود ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾش ﺗﻧﯾده اﺳت.
ﮔﻠﺷﯾﺮی در رﻣﺎن ﻣﻌﺮوﻓش “ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب” ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺳب
اﻧﻘﺿﺎ زدن ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﯽ ﮔﺮی ،راوی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم ارﺑﺎب
و رﻋﯾﺗﯽ و ﺧﺎن ﺳﺎﻻری اﺳت ” :ﺗﻣﺎم ﺗﻧﻪ ی ﺷﺎزده ﺗﻧﮫﺎ
ﮔوﺷﻪ ای از آن ﺻﻧدﻟﯽ اﺟدادی را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .و ﺷﺎزده
ﺻﻼﺑت و ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﺻﻧدﻟﯽ را زﯾﺮ ﺗﻧﻪ اش ﺣس ﻣﯽ ﮐﺮد”.
او در اﯾن رﻣﺎن در ﭘس ﻧﺛﺮی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﻠﯾس وﺳﺎده و ﮔﺎه ﺳﻧﮔﯾن و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯾﺎل ذھن،
ﺗﺮدﯾدی ﻋﻣﯾق را ذھن ﺧواﻧﻧده اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،او در اﯾن رﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯾﺎن ﺑﯽ ھدف و ﺑﯽ ﺗﺮﺗﯾب ادراﮐﺎت و اﻓﮐﺎر ﺷﺎزده ﻣﯽ
ﭘﺮدازد ،اﻓﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎطﺮه ھﺎ و ﺗداﻋﯽ ھﺎی آزاد ذھﻧﯽ او ﮔﺮه ﺧورده اﻧد و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از ﻋدم ﺛﺑﺎت و ﻧظم ﻓﮐﺮی اﻧﺳﺎن
را ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ دھﻧد.
اﻣﺎ اوج ﻧﮔﺎه ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی را ﺑﺎﯾد در رﻣﺎن “ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ” ﺟﺳت و ﺟو ﮐﺮد .اﺛﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺷﯾوه ھﺎی
ﻣدرن رواﯾت را ﺑﺎ زﺑﺎن رواﯾﯽ ﺳﻧﺗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ آﻣﯾﺰد ﮐﻪ اﯾن آﻣﯾﺧﺗﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯾب ﺣوادث ﮔذﺷﺗﻪ و ﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔﺮ،
ﻣوﮐد ﻣﯽ ﮐﻧد.
“ﺑﺮه ی ﮔم ﺷده ی راﻋﯽ” ﺗﺮﺳﯾم ﮐﻧﻧده ی زﻧدﮔﯽ ﻏﻣﺑﺎر و ﻣﻧﻔﻌل روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﯽ ﺳت ﮐﻪ از ﺳوﯾﯽ ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﮫﺎی زﻧﮔﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ

ﺿﻣﯾﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻔﺗﻪ

و ﺳﺮﺧوردﮔﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻣواﺟﻪ اﻧد و از ﺳوی دﯾﮔﺮ در درک ﭼﺮاﯾﯽ زﻧدﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﺷﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧده اﻧد .روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در وﺟود ھﻣﮔﯽ ﺷﺎن رﮔﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺧودﮐﺎﻣﮔﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواھﯽ ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد،
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻘدﯾس ﮔذﺷﺗﻪ ی ﻣوھوم و ﺧﯾﺎل ﭘﺮدازی ﺑﺮای ظﮫور ﯾک ﻣﻧﺟﯽ دﭼﺎر ﮐﺮده اﺳت.
ﮐﺗﺎب ،ﺷﺮح ﺣﺎل “ﺳﯾد ﻣﺣﻣد راﻋﯽ” ﺳت ،ﻣﺮدی ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ،دﺑﯾﺮ دﺑﯾﺮﺳﺗﺎن و اھل ﮐﺗﺎب و ﻗﻠم ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐوﭼﮐش
روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔذراﻧد .ﻓﺻل اول ﮐﺗﺎب ﺑﻪ ﺑﯾﺎن درﮔﯾﺮی ھﺎی ذھﻧﯽ راﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،راﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﮫﺗﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﺷﺳﺗﻪ
و آرام آرام ﻋﺮق ﻣﯽ ﺧورد ،ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ ﮐﻧﺎر ﺧود ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و او را از ذھن و رواﻧش ﮔذر ﻣﯽ دھد .در اﯾن ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ
ﮐﻪ از ﯾک ﻏﺮوب ﺗﺎ ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺑﻪ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ،رواﺑط راﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺮاﻣوﻧش آﺷﮐﺎر ﻣﯽ ﺷود ،رواﺑطﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾک ﺗﺮﯾﻧش ،ﺑﻪ راﺑطﻪ ی ﺟﻧﺳﯽ راﻋﯽ ﺑﺎ زن ﺧدﻣﺗﮐﺎرش“ ،ﺣﻠﯾﻣﻪ” ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد .زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﯾﺎل راﻋﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮐل
زﻧﯽ “اﺛﯾﺮی” رخ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﮔﺎه “ﻟﮐﺎﺗﻪ” ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎه ﭼﮫﺮه ای “ﻣﺎدر ” ﮔوﻧﻪ ﺑﻪ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾﺮد.
اﯾن ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﺳﺮﺷت زن و ﭘﺮوردن ﺗﺻﺎوﯾﺮ آﺷﻔﺗﻪ و ﺧﯾﺎﻟﯽ از او ،ﯾﮐﯽ از درﺧﺷﺎن ﺗﺮﯾن ﭼﺷم اﻧدازھﺎی رواﯾﯽ
ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد .ﭼﺷم اﻧدازی ﮐﻪ طﯽ آن راﻋﯽ ﺑﺎ دﯾدن دﺳت ﺧوش ﺗﺮاش زﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻧﺟﺮه ی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن روﺑﻪ رو ﺑﺮای ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮔﺎر ﯾﺎ اﻧداﺧﺗن ﮐﺎﻏذی ﺑﺎطﻠﻪ ﺑﯾﺮون ﻣﯽ آﯾد ،ﭼﻧﺎن ﻣﺷوش ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ در ﺻدد ﺧﻠﻘت
زن از روی “دﺳت” او ﺑﺮﻣﯽ آﯾد .ﺳﺮدرﮔﻣﯽ ﮐﻧﺎﯾﻪ آﻟودی ﮐﻪ از ﻧﮔﺎه ﻧﺎﻗص و ﻧﯾﻣﻪ ی روﺷﻧﻔﮐﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زن
ﻧﺷﺎن دارد.
“آﻗﺎی راﻋﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ دﺳتھﺎ ﻧﮔﺎه ﮐﺮد .دﺳتھﺎ ﭼﺎق ﺑود و ﮐوﺗﺎه و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻟﻔﺎف ﭼﺎدر ﻧﻣﺎز و آﺳﺗﯾنھﺎی ﺑﻠﻧد .و آن
دﺳت ،آن دو ﺧط ﻣﺣو ،ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﯽ از ﺳﻔﯾدی را از ﭘﺮده و ﭼﮫﺎرﭼوب ﻣﺗﻣﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎﺧت ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧد ،آنﻗدر ﮐﻪ ھﺮ
دﺳﺗﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﭘﺮدهای از ﮔوﺷت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻧگ ﮐﺮدن ﭼﺷم دﺳﺗﯽ دﯾﮔﺮ ﺑود .ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺷت ھﻣﯾن
دﺳت ،روی ھﻣﯾن ﻟﮐـﮥ ﺑﺰرگ ،ﻣﺮدی ﺣﺗﻣًﺎ دﯾﺷب دهھﺎ ﺑﺎر ﺑوﺳﻪ زده اﺳت ،و ﯾﺎ ھﻣﯾن اﻧﮔﺷت ﮐوﺗﺎه و ﮔوﺷﺗﺎﻟود ﺑﺎ ﺣﻠﻘـﮥ
ﺑﺎرﯾﮐﯽ ﮐﻪ اﻧﮔﺎر ﻧﺑود ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯾﺮون ﺑﯾﺎﯾد طﺮۀ ﺧمﺷده ﺑﺮ ﭼﺷم ﮐودﮐﯽ ﺧوابآﻟود را ﻋﻘب زده اﺳت .ﺧوب
ﻏذا ﻣﯽﭘﺰد .ﺑﺎ ھﻣﯾن دﺳتھﺎ ﻧﻣک را ﺑﻪ اﻧدازه ﻣﯽرﯾﺰد و ﺳﯾﻧﯽ ﭼﺎی را آنﻗدر ﺗﻣﯾﺰ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﻪ آدم ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﮐس ﺧودش
را ،ﺷﮐﺳﺗﻪ ھم ﺷده ،ﺗوی آن ﺑﺑﯾﻧد .اﻣﺎ ﻧﺑود ،ھﯾﭻﮐدام ھﻣﺎن ﻧﺑود .اﮔﺮ ﻻزم ﻣﯽﺷد ﺣﺎﺿﺮ ﺑود ھﻣﻪ را ﺑﺑوﺳد ،ﺣﺗﯽ
دﺳتھﺎی ﮔوﺷﺗﺎﻟود و ﮐوﭼک ﺣﻠﯾﻣﻪ را ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﺳﺮخ ﻣﯽزد و ﻟﮐﻪھﺎی ﺳﻔﯾدش ﺟﺎ ﻋوض ﻣﯽﮐﺮدﻧد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﺑﭘذﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﻧﮫﺎ ھﯾﭻﮐدام ﺑﺎ آن ﯾﮐﯽ ﮐﻪ دو ﺷب ﻣﺗواﻟﯽ دﯾده ﺑود ،ﮔﺮ ﭼﻪ از دور ،ﺷﺑﺎھﺗﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .و اﯾن ﯾﮐﯽ ﭘﺮ از
ﭼﯾن و ﭼﺮوک ﺑود و اﻧﮔﺷﺗﮫﺎی ﻻﻏﺮش ھﯾﭻ ﺣﻠﻘﻪای ﻧداﺷت .و آن دﺳت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺿﺎ رﺳم ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ
ﭼﮫﺎرﭼوب ﭘﻧﺟﺮه ﻓﺮود آﯾد ،ﯾﺎ ﭘﺮده را ﻋﻘب ﺑﺰﻧد ،ﺑﺎ اﻧﮔﺷتھﺎی اﺣﯾﺎﻧًﺎ ﮐﺷﯾده و ﺳﻔﯾد ،ﮐﻪ ﺳﯾﮔﺎر ﻣدﺗﯽ در ﻣﯾﺎن
اﻧﮔﺷتھﺎی وﺳطﯽ و ﺳﺑﺎﺑﻪﺷﺎن دود ﻣﯽﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﺗﻣﺎم دﯾﺮوز ﻋﺻﺮ را ﺑﻪ ﮐﮫﻧﻪﺧﯾس ﮐﺷﯾدن ھﻣـﮥ ﺳﺮﺳﺮاھﺎ و ﭘﻠﻪھﺎ
ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮐن ﻧﺑود ﺑﻪ اﯾن زودی و در ﻣﯾﺎن اﯾن دﺳﺗﮫﺎ ﭘﯾدا ﺷود”.
ﮐﺗﺎب در ﻓﺻل دوم ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻟﯽ راﻋﯽ در ﺳﺮ ﮐﻼس درس از ﻗﺻﻪ ی “ﺷﯾﺦ ﺑدراﻟدﯾن” اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .داﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺛﺮ ﻣوﺟﺰ
و روان ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود ،از زﻧدﮔﯽ ﻣﺮد زاھدی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﻋﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﺑﺎدت و رﯾﺎﺿت ﮔذراﻧﯾده اﺳت ،اﻣﺎ
ﭘس از ﺻدور ﻓﺗوای ﺳﻧﮔﺳﺎر زﻧﯽ زﻧﺎﮐﺎر ﺗﺎ ﻟﺣظﻪ ی ﻣﺮگ ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺗﺻوﯾﺮ آن زن ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ ی ﺧون ﭼﮐﺎن و ﺷﮐﺳﺗﻪ اش
ﻣﯽ ﺷود .اﺳﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳوﺳﻪ ی ﮔﻧﺎھﯽ ﺧﯾﺎل آﻟود ﻣﻧﺟﺮ ﻣﯽ ﺷود و او را ﺑﻪ ورطﻪ ی ﺷک و ﺗﺮدﯾد ﻣﯽ اﻓﮐﻧد .راﻋﯽ ﮐﻪ
ﮔوﯾﯽ ﺗﺻوﯾﺮ اﻣﺮوزﯾن ﺷﯾﺦ ﺑدراﻟدﯾن اﺳت ،ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺷک و ﺗﺮدﯾد ﺑﻪ اﯾﻣﺎن و ﺳﻧت را ﺑﻪ داﻧش آﻣوزاﻧش ھم اﻟﻘﺎ
ﮐﻧد ،اﻣﺎ در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﻪ “آﻗﺎی ﺻﻼﺣﯽ” دﺑﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺰدﯾک ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺑﺎ اﻓﺷﺎی راز ﺑﯽ
دﯾﻧﯽ و وﻟﻧﮔﺎری اش ﻣوﺟب ﻣﺮگ زن ﻣﺗدﯾﻧش ﺷده وﻟﯽ درﻋﻣﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﻪ ﭘﯾﮐﺮ ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯾﺟﺎن او را ﺳوژه ی ﻧﻘﺎﺷﯽ
اش ﮐﺮده اﺳت.
ﻓﺻل ﺳوم و طوﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾن ﻓﺻل ﮐﺗﺎب ،ﻓﺻل اﻟﺗﻘﺎط رواﯾت ﺑﺎ اﺳطوره ھﺎﺳت .اﯾن ﻓﺻل ﻧﺧﺳت ﺷﺮح ﻣﺧﺗﺻﺮی از
ﻋﺷق راﻋﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻣﯾﻧو” را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻧﺗش راﻋﯽ را از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ “ﺑﮫﺷت” ﻣﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
اﯾن ﺑﺎر اﻓﺳﺎﻧﻪ ی دﮔﺮﮔوﻧﻪ ای از ﺧﻠﻘت آدم رواﯾت ﺷود و زن را ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ی “ﻣﯾﻧو” ﺗﺻوﯾﺮ ﮐﻧد.
“ﻣﯾﻧو ﮔﻔﺗﻪ ﺑود“ :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺧودم ھم ﺷده ،ﺗو ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮫﻣﯽ ﻣن ﭼطور آدﻣﯽ ھﺳﺗم”.
راﻋﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﺑود“ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧواھﯽ ﻣﯽﺷود ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺗﻣﺎﻣش ﮐﺮد .دﯾﮔﺮ ھم اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧﯾﺳت ﺧﺮاﺑش ﮐﻧﯾم”.
”اﮔﺮ ﺑﻧﺎﺳت ﺗﻣﺎم ﺑﺷود ،ﭼﻪ ﺑﮫﺗﺮ ﮐﻪ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ روﺷن ﺑﺷود”.
و ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ را ،و ﺑﻌد ھم ﺧﯾﺮه ﻧﮔﺎھش ﮐﺮده ﺑود ،ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﮐوﺗﺎهﮐﺮده ،ﭘﺳﺮاﻧﻪزده ،و ھﻣﺎن اﻧﺣﻧﺎی ﮔﺮدن ،ﮐﻪ
راﻋﯽ زده ﺑود ﭼپ و راﺳت .و ﺑﻪ دﺧﺗﺮ ﮔﻔت” :زدﻣش ،ﻓﻘط ،ﭼپ و راﺳت روی ھﺮ دو ﮔوﻧـﮥ ﮔلاﻧداﺧﺗﻪاش .ﺣﺗﯽ
ﻧﭘﺮﺳﯾدم ﮐﻪ ﭼﺮا؟ ﯾﺎ ﻣﮔﺮ ﭼﻪ ﺷده ﺑود؟ ﯾﺎ ﻣﮔﺮ ﻧﻣﯽدﯾدی ،ﻧﻣﯽﻓﮫﻣﯾدی؟””
داﺳﺗﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑطن زﻧدﮔﯽ از ھم ﭘﺎﺷﯾده ی دوﺳت راﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻧﺎﯾﻪ آﻣﯾﺰ “وﺣدت” ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﻣﺮدی ﻣﻌﺗﺎد،
ﺷﮐﺳت ﺧورده در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ و ﻧﻣﺎدی از روﺷﻧﻔﮐﺮان ﺳﺮﮔﺷﺗﻪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺗوﺟﯾﻪ ﺑﯽ رﯾﺷﮔﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ اش
ﮐﺎوﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳطوره ای ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺣﮐﺎﯾت “ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻣﺮ” را ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﻧﮫﺎﻟش ﺑﻪ دﺳت زرﺗﺷت ﻏﺮس و رﯾﺷﻪ
اش ﺗوﺳط اﻋﺮاب ﺑﺮﯾده ﺷد:

“ﻧﮔﺎه ﮐﺮد ،ورق زد ،ﯾﮐﯽ دو ﺗﺎ را طﺮف راﺳﺗش اﻧداﺧت“ :ﺑﻠﻪ درﺳت اﺳت .ﺻﺎﺣب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﮫق ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت :و از آن
وﻗت ﮐﻪ اﯾن درﺧت ﮐﺷﺗﻪ ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑدﯾن وﻗت ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻد و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑود .ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ؟ ھﺮ دو درﺧت ھﻧوز ﺑوده اﺳت،
ﯾﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻣﺮ ،ﯾﮐﯽ ھم ﺑﻪ ﻓﺮﯾوﻣد .ﻓﮐﺮش را ﺑﮐن ﺑﺎ وﺟود دو ﻗﺮن اﺳﺗﯾﻼی ﻋﺮب ھﻧوز ﭼﯾﺰی اداﻣﻪ داﺷﺗﻪ ،آنھم
ﺳﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﺷﺗـﮥ زردﺷت ،ﮔﺷنﺑﯾﺦ ،ﺑﺳﯾﺎرﺷﺎخ ،و ﺑﻪ ﻧﺳﺑت اﯾن ﺣوزۀ ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮔﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪای در اﺟﺎﻗﯽ .آنوﻗت …”
ﺑﺎز ورق زد ،و ھﺮ ﺑﺮگ ﺧواﻧده و ﻧﺧواﻧده را ﺟﻠوش ﻣﯽرﯾﺧت ،ﺑﯽآﻧﮐﻪ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﮐﺟﺎ.
»اﻟﻣﺗوﮐل ﻋﻠﯽﷲﺟﻌﻔﺮﺑناﻟﻣﻌﺗﺻم ﺧﻠﯾﻔﻪ را اﯾن درﺧت وﺻف ﮐﺮدﻧد ،و او ﺑﻧﺎی ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑود ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧوﺷت ﺑﻪ
ﻋﺎﻣل ﻧﯾﺷﺎﺑور ﮐﻪ ﺑﺎﯾد آن درﺧت ﺑﺑﺮﻧد و ﺑﺮ ﮔﺮدون ﻧﮫﻧد و ﺑﻪ ﺑﻐداد ﻓﺮﺳﺗﻧد و ﺟﻣﻠـﮥ ﺷﺎﺧﻪھﺎی آن در ﻧﻣد دوزﻧد و
ﺑﻔﺮﺳﺗﻧد ،ﺗﺎ درودﮔﺮان در ﺑﻐداد آن درﺧت راﺳت ﺑﺎز ﻧﮫﻧد و ﺳﺎﻗﻪھﺎ ﺑﻪ ھم ﺑﺎز ﺑﻧدﻧد ،ﭼﻧﺎنﮐﻪ ھﯾﭻ ﺷﺎخ و ﻓﺮع از آن
درﺧت ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺷود ،ﺗﺎ وی آن ﺑﺑﯾﻧد آنﮔﺎه در ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧد””.
“ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ” ﺑﺎ ﺣﺿور راﻋﯽ درﻣﺮاﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ھﻣﺳﺮ ﺻﻼﺣﯽ ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺻﺣﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗوﺻﯾف دﻗﯾق و ﮐﺎﻣل از ﻣﺮاﺳم ﮐﻔن و دﻓن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ رواﯾت ﺗﮐﺎن دھﻧده و ﻣﻔﺻل ﺻﻼﺣﯽ از ﮐﻔﺗﺮ ﭘﺮاﻧﯽ و
ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺷﯽ ﭘدرش اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺻﻼﺣﯽ در واﮔوﯾﯽ ﺧﺎطﺮاﺗش از ﺗﻧﮫﺎ ﺻﺣﻧﻪ ی ﮔﺮﯾﺳﺗن ﭘدرش ﻣﯽ ﮔوﯾد و دﻟﺑﺳﺗﮔﯽ و
ﺑﯾم و اﻣﯾد ﭘدر ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﻪ “ﺳﯾﻧﻪ ﺳﺮخ” اش را ﺗﺷﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد و درﻧﮫﺎﯾت ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾد .ﮔﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻧده ی از
ﺳﺮ ﺳﺮﮔﺷﺗﮔﯽ راﻋﯽ ﻣﯽ آﻣﯾﺰد و ھﺮ دو را ﭘﺮﯾﺷﺎن و ﺣﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﻧﮫد:
“ھﻣﯾن اﺳت ﮐﻪ ھﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .ﻧﻣﯽﺷود .ﻣن ﺑﯾﺮون از ﻣﺟﻣوﻋﻪام .آﻗﺎی ﺻﻼﺣﯽ اﮔﺮ ﻋﯾﻧک ﻧﮔذارد ،زﯾﺮ ﻧور ﺷﻣﻊ
ﯾﺎ در ﭘﺮﺗو ﻏﺮوﺑﯽ ﻧﺎﻗص ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﻣوﻓق ﺷده اﺳت .و ﻣن اﮔﺮ ﺑﻧﺷﯾﻧم ،ھﻣﯾنﺟﺎ ،روی اﯾن ﺳﻧگ ﻗﺑﺮ _ ﮔور ھﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎﺷد _ ﻣﯽﺗواﻧم دﺳتھﺎﯾم را ﺟﻠو ﺻورﺗم ﺑﮔﯾﺮم ،ﺟﻠو دھﺎﻧم ﺗﺎ ﺻداﯾم ﺑﯾﺮون ﻧﯾﺎﯾد و ﺑﺎ ﻟﺮزش ﺷﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺧﻧدم.
ﻣﯽﺷود .ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮم ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﯽﺻدا ﺑﺧﻧدم”.
ﮔﻠﺷﯾﺮی“ ،ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ” را ﺑﻪ ﺳﺑک “ﺟﯾﻣﺰ ﺟوﯾس” و “وﯾﻠﯾﺎم ﻓﺎﮐﻧﺮ” و ﺑﺎ اﻟﮫﺎم از اﺳطوره ھﺎ و ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ
و ﻣذھﺑﯽ ﻧﮔﺎﺷﺗﻪ و ﺑﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ واﻗﻌﯾت و ﺧﯾﺎل و اﺳطوره و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﻪ ھم ﺗﺑدﯾل ﮐﺮده اﺳت .او ﺣﻘﺎﯾق
وﻗﺎﯾﻊ زﻧدﮔﯽ اﻣﺮوز را در ﻗﺎب داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی اﺳﺎطﯾﺮی ﺟﺎی ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺎ زدودن ﻏﺑﺎر اﺑﺗذال ،ﺑﻪ وﺟﻪ اﺳﺎطﯾﺮی
زﻧدﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺑﺷﺮ ﺣﯾﺮان اﻣﺮوز دﺳت ﯾﺎﺑد و ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دﮔﺮﮔوﻧﻪ ﺑﺮای اﯾن زﯾﺳﺗن ﭘوچ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﻓﺿﺎی ﺧﻠق ﺷده در اﯾن داﺳﺗﺎن در ﻣواردی ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮐﺎﻓﮐﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﻪ ﻣﯽ ﺷود ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔذار از ﺳﻧت ﺑﻪ ﻣدرﻧﯾﺗﻪ و ﺑﺎ
ﻓﺮورﯾﺧﺗن ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﻌﻧوی و ﮔﺳﺳﺗن ﭘﯾوﻧدھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ و ﺗﺮس را ﺑﺮای آدﻣﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳت.
ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺮای ﻧﻣﺎﯾش ھﻣﯾن ﮔذار ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗداﻋﯽ ھﺎی ذھﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻧده ی ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺗﺎن ،از اﺷﻌﺎر و ﻋﺑﺎرﺗﮫﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و
ﻣذھﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮ از دﻏدﻏﻪ ھﺎی ﻣطﺮح ﺷده در اﯾن رﻣﺎن ،ﻣﺳﺎﻟﻪ ی ﺷﻧﺎﺧت “زن” اﺳت ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯾﺎن دو ﻗطب اﺛﯾﺮی و ﻟﮐﺎﺗﮔﯽ
ﻣﻌﻠق اﺳت و در ﺟﮫﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﮔﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ زﻧﺎن در رﻣﺎن ﺑﺮه ی ﮔﻣﺷده ی راﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾدھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺟدال ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯾﺰﻧد ،ﺟداﻟﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺳت از ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ زﻧﺎﻧﮔﯽ راﺳﺗﯾن .ﭼﻧﺎن ﮐﻪ رد ﺑوی ﺣﻠﯾﻣﻪ ،ﺧﯾﺎل ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد
ﻣﯾﻧو و ﺣﺗﯽ دﺳت ﺑﯾﺮون ﻣﺎﻧده از ﭘﻧﺟﺮه ﻣﺑدل ﺑﻪ دﻟﺧوﺷﯽ ھﺎ و ﻋﻠﻘﻪ ھﺎی راﻋﯽ ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن زن در
ﺟﺎﯾﮔﺎه ﻣﺎدر دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺳت ﺳﺮاﺳﺮ آراﻣش و ﭘﻧﺎه ﮔﺎھﯽ ﻣﺣﮐم و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾد:
” ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺣﺮف ﻧﺰن ،ﻓﻘط ﺑﺎش ،ﺑﺎ دﺳت ھﺎت ،ﺑﺎ ﻟﭼک ﺳﺮت و ﺑﺎ اﯾن دو ﭼﺷم ھﻧوز درﺧﺷﺎن و اﯾن ﭘوﺳت و اﯾن
طﺮح ﺻورﺗت ﮐﻪ اﻧﮔﺎر ھﻣﯾﺷﻪ ھﻣﯾﻧطورھﺎ ﺑودهای ،و ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧﮔﺎر اﯾن طﺮٔه ﺧﺎﮐﺳﺗﺮی ھﻣﯾﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ھﺳت
ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎ ﻻﻟٔﻪ ﮔوﺷت ﻣﻼزﻣﻪ داﺷﺗﻪ اﺳت”.
اﯾن داﺳﺗﺎن ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﮐﻧد و ﮐﺎو ذھﻧﯽ و ﮔﺮه زدن رواﯾت ﺑﺎ ﺳﻧت ﺣﮐﺎﯾت ﭘﺮدازی ﻣﺮدان داﺳﺗﺎن را ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی اﻣﺮوزﯾن
“ﺷﯾﺦ ﺑدراﻟدﯾن” داﻧﺳﺗﻪ اﺳت ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ھﻣﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻋﺎطﻔﯽ ﻣواﺟﻪ اﻧد و ﻧﮔﺎھﺷﺎن ﺑﻪ زن ﻣطﺎﺑق ﻧﮔﺎه راوی “ﺑوف
ﮐور” اﺳت.
ﻧﺎم ﮐﺗﺎب ﺑﺮ آﻣده از رواﯾﺎت ﻣذھﺑﯽ “ﻋﮫد ﻋﺗﯾق” اﺳت و ﺑﻪ ﺟﺳت و ﺟوی ھوﯾت ﻓﺮدی -اﺳطوره ای ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺗﺎن
دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﺳت و ﺟوﯾﯽ از ﺳﺮ ﻏﺮﯾب اﻓﺗﺎدﮔﯽ و دﻟﻣﺮدﮔﯽ در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺳودا زده و رو ﺑﻪ زوال .ﻓﺿﺎﯾﯽ راﮐد ﮐﻪ
اﻧﻔﻌﺎل و اﻧﺗظﺎرش زاﯾﯾده ی ﺷﮐﺳﺗﮫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ھﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﮫﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ﻣﺮداد اﺳت،
ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ روح ﻓﺮﺳودﮔﯽ و آرﻣﺎن ﺑﺎﺧﺗﮔﯽ را ﺑﺮ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﺛﺎر ادﺑﯽ آن دوران دﻣﯾده اﺳت.
اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﻪ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۵۷و ﺗوﺳط اﻧﺗﺷﺎرات زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾد ،در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺧش ﻧﺧﺳت از ﯾک رﻣﺎن
دو ﺟﻠدی ﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺟﻠد اول ﺑﻪ اﺗﻣﺎم رﺳﯾد .ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯾﻣﻪ ﻣﺎﻧدﻧش آن را ﺑﻪ دﻧﯾﺎی ﭘﺳت ﻣدرن ھﺎ ﻧﺰدﯾک ﻣﯽ ﮐﻧد.

