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ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﻪ در "ﺗدﻓﯾن زﻧدﮔﺎن" ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود  /رواﯾﺗﯽ از "ﺑره ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" اﺛر ھوﺷﻧگ
ﮔﻠﺷﯾری
"ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﺷﺮوع دوران ﻧوﯾﯽ در داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .ﮔﻠﺷﯾﺮی اﯾن رﻣﺎن را دو ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺷﺎھﮐﺎر زودھﻧﮔﺎﻣش ﯾﻌﻧﯽ "ﺷﺎزده
اﺣﺗﺟﺎب" ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽﮐﻧد.

ﺳروﯾس ﻓرھﻧگ و ادﺑﯾﺎت ھﻧرآﻧﻼﯾن :ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ "ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب" در ﻣﯾﺎن اھﺎﻟﯽ ﻧﻘد و ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،رﻣﺎﻧﯽ ﺧوشﺳﺎﺧت ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﺳﯾﺮ ﺑﻌدی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽاش را ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی ﺑوطﯾﻘﺎی ﺣﺎﮐم ﺑﺮ اﯾن اﺛﺮ ﭘﯽ ﻧﻣﯽﮔﯾﺮد و ﺑﻪ ﻣوج ﺗﺣﺳﯾﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯾﺮاﻣون اﯾن اﺛﺮ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷت ﺑﯽﺗوﺟﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧد .از اﯾن ﭘس ،او ﻧوﯾﺳﻧده رﻣﺎنھﺎﯾﯽﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺗدوﻟوژیای ﯾﮐﺳﺮ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش در آﻣدهاﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻣﯾن رﻣﺎنھﺎ
ﺑدﻧﻪ اﺻﻠﯽ آﺛﺎر و ﺷﯾﺮازه ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ او را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽدھﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻوﻻ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘد ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺗﺣﻠﯾل اﯾن آﺛﺎر ﻏﺎﻓل ﺑوده اﺳت و ھﺮﮔﺰ
رﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﺛل "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ"" ،ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم" و ﺣﺗﯽ "ﺟنﻧﺎﻣﻪ" ،ھﻣﭼون "ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب" ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﻗﺮارﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .در ﺑﯾشﺗﺮ
اﯾن آﺛﺎر ،ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت ) (Intertextualityﺑﺎ ﻣﺗون ﮐﻼﺳﯾک ،ھمآﻣﯾﺰی ﺳﺎﺧتھﺎی رواﯾﯽ ﻣدرن ﺑﺎ ﺳﻧت رواﯾﯽی اﯾﺮاﻧﯽ ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده و
ﯽ اﺛﺮ ﻣﺗﻣﺮﮐﺰ اﺳت.
ﮔﺎه ﻧوع رواﯾت ،در ﺧدﻣت روﯾﮐﺮدی از ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽﺳت ﮐﻪ ﮐﺎﻧون ﺗوﺟﻪ آن ﺑﺮ وﺟوه ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﻓﺮھﻧﮔ ِ
اﯾن وﺟﻪ از ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھﻣواره در ﺻدد ﺑﺮﺳﺎﺧﺗن ﮔﺰارهھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽﺗوان از آن ﺑﻪﻋﻧوان ﮐﻠﯾدیﺗﺮﯾن ﻣﻔﺎھﯾم در ﺣوزه ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی از ﻣﻌدود ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم و ﺗﺮﻓﻧدھﺎی ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ ﺗوﺟﻪ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد و ﺑﻪ
ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻋد آن ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽﺗوان از او ﺑﻪﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻔﮫومﮔﺮا ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺷﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھدف ﻏﺎﯾﯽ ﻣﺗن در اﯾن
رﻣﺎنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺗن وﺟوھﯽ از ﻗﺻﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮫمﺑﺧﺷﯽ از ھوﯾت اﻣﺮوزﻣﺎن ﮐﻣک ﮐﻧد .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪﻋﻧوان ﻧوﯾﺳﻧدهای ﻧﺧﺑﻪﮔﺮا در ﺗک ﺗک
رﺧداد] [eventھﺎی ﻗﺻﻪ ،اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎر ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎ و ﺑﯾﺎنﻣﻧدی آﺛﺎرش ،ﻓﺣوای ﻣﺗن و ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت ﺑﮫﺗﺮ ﻧظﺮﯾﺎت ﻓﺮھﻧﮔﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽاش را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺳﺎﻟﻪی ﻣﮫم در اﯾنﺟﺎ اوﻟوﯾت ﻣﺣﺗوا ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدیﺳت .در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻗﺻﻪ ،ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻼت ،ﻋﺑﺎرات و ﺣﺗﯽ ﺗوﺻﯾﻔﺎت
ﺑﺎ ھدف و ﻣﻧظور ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﻪ اﯾن ﺗﺮﺗﯾب ھﯾﭻ ﺟﻣﻠﻪای ﺧﻧﺛﯽ ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد و ھﯾﭻ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾک اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﻠﻣداد
ﻧﻣﯽﺷود و از اﯾن ﺣﯾث رﺋﺎﻟﯾﺳم اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻧﺰﻟﻪ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯾت ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﺮای ﻣﺛﺎل راﻋﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﺎم ﮐﺎراﮐﺗﺮ "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﻧﯾﺳت ،داﯾﺮه
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ "راﻋﯽ" در طول داﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﭘﺮرﻧﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻌﻧﺎی ﺿﻣﻧﯽ راﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻘل ازﻓﺮھﻧگ ﻣﻌﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت .1 :راﻧﻧده ﮔﻠﻪ ،ﮔوﺳﻔﻧدﭼﺮان،
ﭼوﺑﺎن و ﺷﺑﺎن .2 ،ﺣﺎﻣﯽ و ﻧﮔﮫﺑﺎن .3 ،آن ﮐﻪ ﻗوﻣﯽ را ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﯾﺮ ،واﻟﯽ ]و[ .4ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻣﺗﺣﻘق ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓت ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻪ
ﻣﺗﻌﻠق و ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ اﻣور ﺗﻣدن و زﻧدﮔﯽ ﺑﺷﺮی اﺳت و ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﻪ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣور اﺻﻼح و اﻣور ﺟﮫﺎن و ﺗدﺑﯾﺮ اﻣور ﻧﺎس اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳوم و ﭼﮫﺎرم "راﻋﯽ" از ﻣﺣوریﺗﺮﯾن وﺟوه ﺗﻣﺎﺗﯾک رﻣﺎن اﺳت .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﺮﺗﯾب ،اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﻪ ﻣوﻟف راﻋﯽ را ﺑﻪﻋﻧوان "دﺑﯾﺮ" ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻧد ﻧﯾﺰ ﺑدون ﻋﻠت ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﺗﺮﻓﻧد را ﮔﻠﺷﯾﺮی در دﯾﮔﺮ آﺛﺎرش ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾﺮد و اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎم اﻓﺮاد در اﯾن ﻣﯾﺎن از ﺳﺎدهﺗﺮﯾن اﯾن
ی داﺳﺗﺎنھﺎﯾش از ﺟﻣﻠﻪ "ﺟنﻧﺎﻣﻪ" ﯾﺎ "آﯾﻧﻪھﺎی دردار" را "ﺑﺎﻧو" ﻧﺎﻣﯾده
ﺗﺮﻓﻧدھﺎﺳت .ﺑﺮای ﻧﻣوﻧﻪ ،ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺎرھﺎ ﯾﮐﯽ از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی زِن ﻣﺣور ِ
اﺳت و ﺑﻪ واﺳطﻪ ﮔﺰﯾﻧش اﯾن ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺷوق ﻏﺰلھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و زن در ﮔﺳﺗﺮه ﻓﺮھﻧﮔﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺎنطور ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷد اﯾن

وﺟﻪ از ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی در اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺻﻪ ﺑﺳط ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗوان در ﺗﻌﺑﯾﺮات ،ﺟﻣﻼت و دﯾﺎﻟوگھﺎی ﺷﺧﺻﯾتھﺎ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ اﯾن
درونﻣﺎﯾﻪ دﺳت ﭘﯾدا ﮐﺮد و از اﯾن ﻣﻧظﺮ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ،ﮔﻠﺷﯾﺮی از ﺳﻧتھﺎی ﻧﻣﺎدﭘﺮدازاﻧﻪ در ادﺑﯾﺎت ﻧﯾﺰ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﺣﺗﻣﺎﻟن ﮔﻠﺷﯾﺮی آﮔﺎھﯽ
و وﺟدان ھوﺷﯾﺎرش را ﺑﻪ واﺳطﻪی ﻣﻔﺎھﯾم ﻣدﻧظﺮ در رﻣﺎنھﺎﯾش ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﻣﯽﮔذارد .اﮔﺮ اﯾنﮔوﻧﻪ ﺑود او روش ﺳﺎدهﺗﺮی را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻧوﺷﺗن رﻣﺎنھﺎی اﻧدﯾﺷﻪای ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎی ﻋﻠﻣﯽ -ﻓﺮھﻧﮔﯽ روی ﻣﯽآورد .او ﻣﺛل ھﺮ ﻧوﯾﺳﻧده طﺮاز اوﻟﯽ ﻣﻔﺗون ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗﺻﻪ و ﺗﺮﻓﻧدھﺎی
ﻗﺻﻪﻧوﯾﺳﯽﺳت ،ھﺮ ﭼﻧد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺎﮐم در ﺷﯾوهھﺎی ﻧﮔﺎرﺷﯽ آﺛﺎر وی ﺑﺎ ھدف ﻧﯾل ﺑﻪ ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯾﺷﺗﺮ از آن ﺻﺣﺑت ﺷد ،ﺷﮐل ﻣﯽﮔﯾﺮد ".ﺑﺮه
ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن رﻣﺎﻧﯽﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﯾﮐﺮدی ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش درﻣﯽآﯾد و از اﯾنرو ﺑﺮرﺳﯽ اﯾن اﺛﺮ ﻣﯽﺗواﻧد در واﮐﺎوی دﯾﮔﺮ
رﻣﺎنھﺎی وی ﻣوﺛﺮ واﻗﻊ ﺷود.
رواﯾت در "ﺑره ﮔﻣﺷده راﻋﯽ"
"ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﺑﻪ ﺻورت ﺳوم ﺷﺧص رواﯾت ﻣﯽﺷود و زاوﯾﻪ دﯾد راوی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺗﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺻﻪ )راﻋﯽ( ﻣﺣدود اﺳت .ﺳوم
ﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺷﯾوه ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی در رواﯾت ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .او ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺗﺑﻌﯾت از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣدرن از ﺟﻣﻠﻪ ھﻣﯾﻧﮔوی از اﯾن ﺷﮐل
رواﯾﯽ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .ﺷﺎﯾد ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﺧﺻﯾﺻﻪ در اﯾن ﻧوع از رواﯾت ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی را ﺑﻪ ﺧود ﻣﻌطوف ﮐﺮده ،ﺧﻧﺛﯽ ﺑودن آن و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻋدم
ﻗﺿﺎوت راوی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ و اﻋﻣﺎل آدمھﺎی ﻗﺻﻪ و ﻧﮫﺎﯾﺗن ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﯽ زﯾﺳت و ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ در ﻗﺻﻪ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ و ﺟﮫﺎن ﺑﯾﺮون از
ﻣﺗن ﺑﺎﺷد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽﺳت ﮐﻪ در طول رواﯾت و در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از رﻣﺎن ﺑﺎ ﺗکﮔوﯾﯽ دروﻧﯽ راﻋﯽ ﻧﯾﺰ رو ﺑﻪرو ﺧواھﯾم ﺷد .راﻋﯽ در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از
ﻗﺻﻪ -ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﺻل اول -ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﺎطﺮات ﭘدر و ﻣﺎدر از دﺳت رﻓﺗﻪاش را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و در ﺑﺧشھﺎی دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ،
ﺗکﮔوﯾﯽھﺎی دروﻧﯽاش ﺑﻪ واﺳطﻪ راوی ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺗکﮔوﯾﯽھﺎ ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗکﮔوﯾﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﯽآﯾد ،اﻣﺎ از ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو و
ﺷﮐل ﺳﺎﻟم و ﺑﻪ ھﻧﺟﺎری ﭘﯾﺮوی ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺮای ﻧﻣوﻧﻪ در ﺻﻔﺣﻪ  29ﮐﺗﺎب ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ھﻣﯾنﺟﺎ ﺑود ﮐﻪ دﺳﺗش را ﮔﺮﻓﺗم .ﻣﯽرﻓﺗﯾم و ﺑوی ﯾﺎس ﻣﺛل
ﭼﺗﺮی ﺑود ،ﯾﺎ ھوا ھﻣﻪ ﺑوی ﯾﺎس ﺑود ﻣﻌﻠق ﻣﯾﺎن ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ" .راوی ﯾﺎدی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ذھن راﻋﯽ ﻣﯽﮔذرد را ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت .ﺑدﯾﮫﯽﺳت اﯾن
ﺗکﮔوﯾﯽ دروﻧﯽ ﺻﺮﻓن در ذھن راﻋﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده و ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﻧدارد ،ھﺮﭼﻧد ﺳﺎﺧت و ﻧﺣو ﺟﻣﻼت ھﻣﺎنطور ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷد از ﺷﮐل ﺳﺎﻟم و ﺑﻪ
ﻗﺎﻋدهای ﭘﯾﺮوی ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در ﺑﺧﺷﯽ از اﺛﺮ )ﺑﻧد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺻل ﭼﮫﺎرم( اﯾن وﺿﻌﯾت ﺷﮐل ﭘﯾﭼﯾدهﺗﺮی ﺑﻪ ﺧود ﻣﯽﮔﯾﺮد ،طوری ﮐﻪ ﻣﯽﺗوان اﯾنﮔوﻧﻪ
ﻓﺮض ﮐﺮد ،ﮐﻪ رواﯾت ﻗﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﮐل اول ﺷﺧص ﺑوده و ﺗﻧﮫﺎ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ رواﯾتھﺎی اول ﺷﺧص ﻣﻌﻣول در اﯾن اﺳت ،ﮐﻪ راوی ﺣﺿور ﺧود را
در ﻗﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﮐل ﺳوم ﺷﺧص رواﯾت ﮐﺮده .ﯾﻌﻧﯽ راﻋﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،اﻣﺎ ﺧود را ﻧﯾﺰ از زاوﯾﻪ دﯾد ﺑﯾﺮوﻧﯽ رواﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ اﻧﺗﺧﺎب وﺿﻌﯾت
ﻧﺧﺳت در ﺗﺣﻠﯾل اﯾن ﻣﺗن ﻣﻧطﻘﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽرﺳد.
"اﻣﺎ ﻣن ،ﻣن ﮐﻪ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد راﻋﯽ ﺧﻠف ﻣﺮﺣوم ﺳﯾد ﻋﻠﯾﺧﺎن راﻋﯽام ﻧدارم ،ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط ھﻣﺎن اﺳت ﮐﻪ دﯾدم در ﻗﺎب ﭘﻧﺟﺮه ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﯾﺳت ،اﻧﮔﺎر
ﻧﺑوده اﺳت ،ﻧدﯾدهام"...
رواﯾت ﺳوم ﺷﺧص ﻣﺣدود در "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" آن ھم ﺑﻪ واﺳطﻪ ﻧﺛﺮی ﺳﺎده ،ﺑﺎ وﻗﻔﻪھﺎی ﮐوﺗﺎه و ﻟﺣﻧﯽ ] [toneطﺑﯾﻌﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت و روﻧد
ﺷﮐلﮔﯾﺮی ﻗﺻﻪ را واﻗﻌﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽدھد ،ﺗﺎ ﺣدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت اﯾن ﺷﮐل از رواﯾت ﺑﺎورﭘذﯾﺮی روﯾدادھﺎ و زﯾﺳت رﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧواﻧﻧده ﺗﺳﮫﯾل
ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
ﭘﺎراﻧوﯾﺎی وﺣدت
"ﺗدﻓﯾن زﻧدﮔﺎن")ﻧﺎم ﺟﻠد اول رﻣﺎن( ﺗواﻣﺎن داﺳﺗﺎن ] [storyراﻋﯽ و ﺑﻪ واﺳطﻪ او ،ھﻣﮐﺎرش ﺻﻼﺣﯽ و وﺣدت دوﺳﺗش را ﭘﯾش ﻣﯽﺑﺮد .اﻟف:
ﺣﻠﯾﻣﻪ؛ زن ﺧدﻣﺗﮐﺎریﺳت ﮐﻪ راﻋﯽ ﺑﺎ او راﺑطﻪ دارد اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧدی او را ﺟواب ﻣﯽﮐﻧد .ظﺎھﺮن ﺑدون دﻟﯾل .ھﻣﭼﻧﯾن ،او ھﺮ ﺷب ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﻧد ﺧﯾﺎﺑﺎن آنﺳوﺗﺮ ﻗﺮار دارد ﭼﺷم ﻣﯽدوزد ،ﺑﻪ ﭘﻧﺟﺮهای ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ ،اﻧﮔﺎر زﻧﯽ ﺳﯾﮔﺎر ﺑﮐﺷد؛ دﺳﺗش را از آن ﺑﯾﺮون ﻣﯽآورد .ﯾک ﺷب
ھم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎﻧﺰدھم ﻣﮫﺮ ﻣﺎه  48دﺳت ،روزﻧﺎﻣﻪای را از ﭘﻧﺟﺮه ﺑﯾﺮون ﻣﯽاﻧدازد .اﯾن ﭼﺷم ﭼﺮاﻧﯽ راﻋﯽ ھﺮ ﺷب اداﻣﻪ دارد.

از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﺑﻧد ﻧﺧﺳت رﻣﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﺟﻣﻼﺗﯽ ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ﺑﻧد رﺧت ھﻣﺳﺎﯾﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .راﻋﯽ دﻗﯾق ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﻧد .دﻧﺑﺎل ﭼﯾﺰی ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺎه در
ﺣﺎﻓظﻪاش دﺧﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯾﻧو را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد )راﺑطﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮐﺳت ﻣﻧﺟﺮ ﻣﯽﺷود( و ﮔﺎه رﻓﺗﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﯾﻣﻪ داﺷﺗﻪ اﺳت .ب :ﺻﻼﺣﯽ ھﻣﮐﺎر
راﻋﯽ؛ دﺑﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽای اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ زﻧش را از دﺳت داد .او ﻣذھﺑﯽ ﺑوده و ﺻﻼﺣﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﺑﻌش ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧده و روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺗﻪ .ﺻﻼﺣﯽ
ﺑﻌد از ﻣﺮگ زﻧش ﻣﺷﻐول ﮐﺷﯾدن طﺮﺣﯽ از اوﺳت و ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧد از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻣﺳﺮش ﮔﻔت دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﯾﺰی اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارد ،او ﻣﺮﯾض ﺷده و
ﻧﮫﺎﯾﺗﺎ ﻣﺮده اﺳت .ج :وﺣدت ﮐﺎراﮐﺗﺮ ﭘﯾﭼﯾدهﺗﺮیﺳت .زﻧدﮔﯽاش ﻣﺧﺗل ﺷده و روان ِﭘﺮﯾﺷﺎﻧﯽ دارد .دوﺳﺗﺎﻧش از ﺟﻣﻠﻪ ﺧود راﻋﯽ ،او را ﻧﻣﯽﻓﮫﻣﻧد و
زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽاش در ﺷﺮف ﺳﻘوط اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ در ﻧﻘطﻪ ﺛﻘل زﻧدﮔﯽ وﺣدت ﻧﯾﺰ ﺣﺿور زﻧﯽ (ھﻣﺳﺮش( ﺑﻪ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد ،ﭘﺎراﻧوﯾﺎی وﺣدت،
ھﺮاس از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧد داﺋم در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯾب اوﺳت و راﺑطﻪ ظﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯾﺎن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻐﺮﻧﺞ زﻧدﮔﯽاش و ﻣﺗون ﮔذﺷﺗﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮزﻣﯾﻧش
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،او را ﺑﯾﺷﺗﺮ از دﯾﮔﺮ ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎی ﻗﺻﻪ در ﮐﺎﻧون ﻣﺗن ﻗﺮار ﻣﯽدھد .اﮔﺮ ھﺮ ﮐدام از ﺑﺧشھﺎی اﻟف  ،ب و ج را ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ طﺮح و
ﺗوطﺋﻪ رﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎورﯾم ،ھﺮ ﮐدام از اﯾن ﻧﻘﺎط وﺟﻪ ﻣﮫﻣﯽ از زﯾﺳت رﻣﺎن را ﺑﺮﺧواھد ﺳﺎﺧت ،ﮐﻪ اﺻل ﻣﺷﺗﺮک آن ﺣﺿور "زن" در ﮐﺎﻧون
زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯾتھﺎی داﺳﺗﺎن و ارﺗﺑﺎطﯽﺳت ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻣﺗن -ﺑﻪ ﺷﮐل ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾﺮﻣﺳﺗﻘﯾم -ﺑﺎ ﻣﺗون ﮔذﺷﺗﻪ و آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺟﺰوی از ﺳﻧت و

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺮﻣﯽﺷﻣﺮﯾم ،ﺻورت ﻣﯽﮔﯾﺮد .اﯾن ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﯾﻧت در ﺑﺧشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻋﯽ در ﮐﺎﻧون ﻣﺗن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣن و ﺑﻪ ﺷﮐﻠﯽ آﺷﮐﺎر
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾﺮد؛ ﺑﺮای ﻣﺛﺎل در ھﻧﮔﺎم ﻣﻐﺎزﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﯾﻣﻪ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﮔﺰارهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻧت ﻣﺎ از اﯾن آداب ﻧﻘل ﺷده و ﯾﺎ در ھﻧﮔﺎم ﻣﺮاﺳم ﺗﺷﯾﯾﻊ
ﭘﺎرهای از ﻣطﺎﻟب ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ اﯾن آﯾﯾن ﻋﯾﻧن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯾک ﻧﻘل ﻣﯽﺷود .زﺑﺎن در ﻗﺳﻣتھﺎی ﻣﺰﺑور ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﮐل آرﮐﺎﯾﯾک ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار
وﺣدت ،ھﻣﺎنطور ﮐﻪ ﭘﯾشﺗﺮ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾم
ﻣﯽﮔﯾﺮد.
درﮔﯾﺮ ارﺗﺑﺎطھﺎﯾﯽﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﺣﺎل و ﮔذﺷﺗﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷورش ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت .دوﺳﺗﺎن و اطﺮاﻓﯾﺎﻧش او را ﺑﻪ ﭼﺷم ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣداﻗل
ﯾک ﻣﻌﺗﺎد ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﺣﺮفھﺎﯾش را درﺑﺎره ﮐﺳﯽ ﮐﻪ داﺋﻣﺎ در ﺗﻌﻘﯾب اوﺳت ،ﭼﯾﺰی ﺟﺰ ﯾک ﺗوھم ﻧﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .وﺣدت ﺑﻪ ﻗﺻﻪ ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻣﺮ ،اﺷﻌﺎری
از دﻗﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ رﺟﻌت ﻣﯽﮐﻧد .او در ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﺻل ﺳوم ﺑﻪ راﻋﯽ ﻣﯽﮔوﯾد" :اﻣﺎ ﻣﺎﺣﺻل اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣن در اﯾن ﯾﺎدداﺷتھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام
دﺳت ﺑﮔذارم روی ھﻣﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺑﺮی ،داﺳﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾد و ﺗداوم ﯾک ﺗﻧﻪ را ﻗطﻊ ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮔﯾﺮﯾم ﺳﻧﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﻠو ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﻣداوم را ﻣﯽﮔﯾﺮد.
ﻣﺎ اﯾنﺟﺎ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯾل ﮐﻪ ﺑوده ،ﻣﺛﻼ ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﮔﺮﻓﺗﺎر ھﻣﯾن ﻣﺷﮐل ﺑوهاﯾم ،و ﺣﺎﻻ ھم ھﺳﺗﯾم)".ص(171
ﺻﻼﺣﯽ ﻧﯾﺰ از اﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾن وﺿﻌﯾت در او ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ دﯾﮔﺮی ﺗداوم ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﺮای ﻧﻣوﻧﻪ او در دﯾﺎﻟوﮔﯽ ﺑﻪ راﻋﯽ
ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ھﻣﺎنطور زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ دﯾﮔﺮان ﺑﺎ ھﻣﺎن آداﺑﺷﺎن ،ﺗﻣﺎم اﺻول و ﻓﺮوﻋﺷﺎن ،اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﻪ ھﻣﻪ
آﻧﮫﺎ ﯾک ﭘﺷﯾﺰ ھم ﻧﻣﯽارزﻧد" ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت از اﯾن ﺑﻧﺎی ﻋظﯾم ﮐﻪ ﻗﺮن ھﺎﺳت ھﺰاران ھﺰار آدم ھﺎی ﻣﺗﻔﮐﺮ ﺧﺷت ﺧﺷﺗش را ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد
ﻓﻘط ﯾﮐﯽ دو آﺟﺮ ﺑﯾﺮون ﺑﮐﺷﯾم ﺗﺎ ھﻣﻪ اش ﺑﺮﯾﺰد )"...ص. (75ﻣﺎ در "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﺎ ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت ﻣواﺟﻪ ھﺳﺗﯾم و داﻣﻧﻪ اﯾن ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت
آنﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺣﺟم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ از رﻣﺎن ﺑﻪ آن اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت؛ از ﻗﺻﻪ "ﺷﯾﺦ ﺑدراﻟدﯾن" ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ رواﯾتھﺎﯾﯽ از آﻏﺎز
آﻓﺮﯾﻧش ،اﺷﻌﺎر ﮐﻼﺳﯾک ،ﻣﺗون و ﻣﻧﺎﺳک ﻣذھﺑﯽ.
ﺟﮫﺎن ﺳﻣﺑلھﺎ
ﺟدال ] [conflictدروﻧﯽ آدمھﺎی داﺳﺗﺎن در "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" دﻓﻌﺗن و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت؛ ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎی ﻗﺻﻪ در وﺿﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﺑدون اﯾن
ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد اﻧدوھﮔﯾناﻧد و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺗوﺟﻪ ﺑﺣﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪرو ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﺣﺮان ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎ و ﺣﺗﯽ اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود؛ رﯾﺷﻪ در ﺗﺎرﯾﺧﯽ دور و دراز دارد .وﻗﺗﯽ وﺣدت ﻣﯽﮔوﯾد" :اﺻﻼ ﻣﯽداﻧﯽ اﯾن ﺑو آﻧﻘدر ﻣﺎﻧده
اﺳت ،آﻧﻘدر ﮐﮫﻧﻪ اﺳت ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم از اﯾﻧﺟﺎ و ھﺮﺟﺎ ﺷﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺗودانھﺎی زردﺷﺗﯾﺎن ﯾﺎ دﺧﻣﻪھﺎﺷﺎن ﺑﺎز ﺷده اﺳت)"...ص (163ﺑﻪ ھﻣﯾن
درونﻣﺎﯾﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد؛ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﺗﮐﺮار ﺗﺎرﯾﺦ در ظﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎل)-ﻣﻌﺎﺻﺮ( ﺗﻌﺑﯾﺮ ﮐﺮد.
ﮔﻠﺷﯾﺮی در "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﺑﻪ واﺳطﻪ اﺻل ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت ،ﺑﺎ ﺳﻧت و آﻧﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ھوﯾت ﻣﺎ را ﺷﮐل داده اﺳت ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﮐﺎﻟﻣﻪ ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﻪ در
اﯾن رﻣﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﮔﯾﺮد؛ ﮔﺎه در ﮔﻔﺗﻪھﺎی ﺻﻼﺣﯽ ﯾﺎ وﺣدت و ﮔﺎه در ﺗکﮔوﯾﯽھﺎی راﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣن در ﮐﻼسھﺎی درﺳش ﺑﻪ
ﻗﺻﻪھﺎ و رواﯾتھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎی ﻗﺻﻪ ﺗواﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺟﺮﺑﻪ زﯾﺳت ھﺮ دو وﺿﻌﯾت ﮐﮫن و ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﺳﺗﻧد؛ از طﺮﻓﯽ ﺑﻪ
زﻧدﮔﯽ اﻣﺮوز ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻧد و از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﻗدرت ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧدهای از ﮔذﺷﺗﻪ در اﯾن زﯾﺳت وﻗﻔﻪ و ﺧﻠل اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .از اﯾن ﺟﮫت ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺷﺧﺻﯾتھﺎی داﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻣواﺟﻪاﻧد و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﻗدرت ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻣﺗﺮ از ھﻣﺗﺎﯾﺎن واﻗﻌﯽﺷﺎن رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
زﻧدﮔﯽ ﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎ ﻓوت ھﻣﺳﺮش ﺑﻪ ﯾک زﻧدﮔﯽ ﻧﺑﺎﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ،وﺣدت ﻣﺛل اﻧﺳﺎن ﻟﻪ ﺷدهای از ﻧظﺮھﺎ ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽﺷود و راﻋﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﺎ وﺟود
ﻟﺑﺧﻧدی اﺳﺗﻌﺎری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺻل ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﻟب دارد  -ﻟﺑﺧﻧدی ﺷﺎﯾد ﻧﻣﺎدﯾن ﺑﻪ آﻧﭼﻪ "ﺳﻧت" ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم -از ﺟﺎﯾﮔﺎه ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دﯾﮔﺮ ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎ
ﺑﮫﺮهﻣﻧد ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﮐﻪ ﺷﮐﺳت و ذﻟت ﺷﺧﺻﯾتھﺎی داﺳﺗﺎن ،ﺗطﺑﯾق زﯾﺳت ﮔذﺷﺗﻪ و اﻣﺮوز ،ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾت ،ﻧوع رواﯾت و ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺛﺮ وﺟﮫﯽ
ﻣدرن ﺑﻪ "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺛﺮی ﻣدرن رو ﺑﻪرو ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﭼﺮاﮐﻪ اﻟﮔوی رﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺣور ﭘﯾش ﻓﺮضھﺎﯾﯽ ﻗطﻌﯽ و
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﮐل ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﮐﺎراﮐﺗﺮی ﻣﯽآﻓﺮﯾﻧد ﮐﻪ ﺑﻠﻧدﮔوی اﻧدﯾﺷﻪھﺎﯾش ﺑﺎﺷد و ﻧﻪ ﯾک اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺎﻟوگھﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺮ روز ﺑﺎ
آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾم.
ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎی او ﺣﺗﯽ ﻧﺎم ﺳﻣﺑوﻟﯾﮐﯽ ﺑﻪ ﯾدک ﻣﯽﮐﺷﻧد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧظﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﻣﯽآﯾد .دﯾﺎﻟوگھﺎ ﻧﯾﺰ طوری ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳوﯾﻪھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻣﺛل ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﮔﻔتوﮔوی وﺣدت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧش و ﯾﺎ ﮔﻔتوﮔوھﺎی راﻋﯽ و ﺻﻼﺣﯽ .وﻗﺗﯽ ﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﮐﺎﻓﯽ اﺳت از اﯾن
ﺑﻧﺎی ﻋظﯾم ﮐﻪ ﻗﺮنھﺎﺳت ھﺰاران ھﺰار آدمھﺎی ﻣﺗﻔﮐﺮ ﺧﺷت ﺧﺷﺗش را ﮔذاﺷﺗﻪاﻧد ﻓﻘط ﯾﮐﯽ دو آﺟﺮ ﺑﯾﺮون ﺑﮐﺷﯾم ﺗﺎ ھﻣﻪاش ﺑﺮﯾﺰد "...ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻧﺧﺑﻪ ،ﭼﯾﺰی ﻧظﯾﺮ اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮔﺎه رو ﺑﻪرو ﻣﯽﺷوﯾم و وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﻧﯾم "ھﯾﭼﮐس ،اﻣﺮوز دﯾﮔﺮ ،ﺗوی ﯾک اﺛﺮ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد "...ﺑﺎ
ﺟﺑﮫﻪﮔﯾﺮی ﻋﺮﯾﺎن ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧت .روﯾﮐﺮد ﮔﻠﺷﯾﺮی در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﺑﻪ واﺳطﻪ ﻓﺮم ﺳﻧﺗﯽاش ﯾﻌﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﺣﺗوا ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾن و
ﺳﺮراﺳتﺗﺮﯾن ﺷﮐل ﻣﻣﮐن ،اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻧت را ﺑﻪ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﻧت ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐﻧد .او ﺣﺗﯽ ﻧﺎم رﻣﺎن را ﻧﯾﺰ ﺑﺮ ھﻣﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد؛ "ﺑﺮه
ﮔﻣﺷده راﻋﯽ" ،ﭼﯾﺰی ﻧظﯾﺮ "ﺟﮫﺎن ﺳﻣﺑولھﺎ" .ﮔﻠﺷﯾﺮی در "ﺗدﻓﯾن زﻧدﮔﺎن" ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽﺳت ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ،ﭼﺮاﮐﻪ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارھﺎی از
ﮐﺎر اﻓﺗﺎده داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت ﯾﺎ ﺣداﻗل از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﺗﻧﺎﻗضﻧﻣﺎی ﺧود ،آﮔﺎه ﻧﯾﺳت .ﺑﯾﻧﺎﻣﺗﻧﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺟم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ از رﻣﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗﻪ
ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﺎده و ﺳﮫلاﻧﮔﺎراﻧﻪای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده اﺳت .ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﺗن ﯾﺎ ﻓﺣواﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ارﺗﺑﺎط دارد را ﺑدون
ﮐوﭼﮐﺗﺮﯾن ظﺮاﻓت و ﺑﺎ ﺷﻠﺧﺗﮔﯽ در ﮐﻧﺎر ﮔﺰارهھﺎی ﻣورد ﻧظﺮ ﺧود ﻗﺮار ﻣﯽدھد ،درﺳت ﻣﺛل اﯾن ﮐﻪ ﻧﯾت ،ﺻﺮﻓن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯾﺮی ﺗﺮﻓﻧدی ﻣدرن در
اﺛﺮ ﺑﺎﺷد .او در ھﻧﮔﺎم ﺧﺎکﺳﭘﺎری ﺷﺧﺻﯾت ﻗﺻﻪ ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﺎری از ﻣﺗون ﮐﻼﺳﯾک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾن ﻣﺮاﺳم ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﺳت ،اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑدون ھﯾﭻ
دردﺳﺮی ﻗﺻﻪ ﺷﯾﺦ ﺑدراﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺛﻧوی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻣﺮ را از ﻗول ﮐﺎراﮐﺗﺮھﺎ در ﻗﺻﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھد .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽآﯾد ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﺳت ﮐﻪ از اھﻣﯾت ﻓﺮم در داﺳﺗﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣﯽﻧوﯾﺳد و در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯾﺮی آن ﺷﮐﺳت ﻣﯽﺧورد.

ﻣﺟﺗﺑﺎ ھوﺷﯾﺎر ﻣﺣﺑوب

