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با جنوِن عقل در رقص الجمل

سیاست تحت اللفظی گلشیری و بوطیقای بیابان

تحشیه ای بر «شرحی بر قصیده ی جملیه» اثر ھوشنگ گلشیری

محسن ملکی

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنھان است

موجی گرم در خون بیابان است.

- شاملو

١.

«سیاستراآنمی توانکهاستچیزیکافکابوطیقاییرویه ھایازیکی
بهبایدکرده—گوشزدمابهآدورنو—چنانکهراکافکاآثارنامید.تحت اللفظی»

چیزیکهبپرورانیمسردرراخامخیالایننبایدوکنیمقرائتتحت اللفظیشیوه ای
ایجادبابایدکهمتعال و«عمیق تر»معناییاست؛پنھانسطحپشتپسدر

نوعھربرکهمی رودپیشبدان جاتاروب-گری یهآوریم.چنگشبهنمادینتوازی ھای
انگشتنکتهاینبرومی کشدبطالنخطکافکاقصه ھایدرنمادینمعنای

واقعیجھانتنھاکلماتوژست ھااشیا،ملموسوجهمرئی،جھانکهمی گذارد
سطوحیازبرساختهاستبوطیقاییمی ماندجابهآنچهقرائتایندرکافکاست.

ادبیمنتقدبهصرفاًکهنیستچیزیتحت اللفظیسیاستاینپاره پاره.وناکامل
اصولازیکیبلکهداردسروکارکافکارازآلودآثارباکهباشدمربوطخواننده اییا

واصطالحاتواستعاره ھاتحت اللفظیقرائتکافکاست:خودنوشتارماشین
درراتحت اللفظی سازیماشینایننمونه یبازیگوشانه ترینزبان.ضرب المثل ھای
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ھوایییاپروازیسگ ھایمی یابیم:سگ»یک«پژوھش  ھایقصه ی
)Lufthunde.(ییدیشزباندرکلمه ایبازبانیاستبازی ایکلمهاین
)Luftmensch(بهاستعاره ایناست.پروازییاھواییانسان ھایمعنایبهکه

تولیدباکافکااجتماع اند.طفیلیوندارنددرآمدیکهمی شوداطالقکسانی
تحت اللفظیرااستعارهدرخشانطنزیبامی کنندپروازبه راستیکهسگ ھایی

می کند. در تخیل کافکا ھر استعاره ای تحت اللفظی است.

سیاستھمینبادقیقاًگلشیریجملیه»قصیده یبر«شرحیقصه یدرآیا
است.فارسیقصه یکافکایی ترینگلشیریقصه یایننیستیم؟روبروکافکایی

شتریاست:گرفتهشکلاستعاریضرب المثلیکتحت اللفظیقرائتحولقصه
دربرکهسیاهاستشتریمرگِعربیزباندریامی خوابدکسھرخانه یدرکه

بدلتحت اللفظیکابوسیبهرااستعارهاینگلشیریمی زند.زانوھمهخانه ی
دلازکهمی بیندرأی العین»«بهخودشقولبهومی گشایدچشمراویمی کند.

شھربربختکچونومدرن،شھرواردشترھاازقطاریاسطوره ای،پیش تاریخی
آوار می شوند:

ازخیلی[...]نشد.باورمانکردیمنگاهوشدیمخممھتابییاپنجرهازوقتیحتی
واقعاًکهدیدندالعین رأیبهوکردندبازرادرھاودویدندپایینپله ھاازماھا

می کشند.خرناسه ایھمگاھیومی خورندلف لفراچیزیدارندحاالوآمدند
(تأکیدھا از نویسنده ی مقاله)

اینمی افرازند.گردنپنجره ھادرونبهومی کوبندخانه ھادروازه یبرسرشترھا
کهرادیگراستعاره ھایازانبوھیکهمی شودبدلمغاک وارھسته ایبهاستعاره

ندیدی»،دیدی«شترمی سازد:خویشگردابوارددارند«شتر»باربطیوخط
ایناین ھا.جزوپنبه دانه»بیندخوابدر«شترونمی شود»دوالدوال«شترسواری

منظومه ی پرتنشِ استعاری سطح تحت اللفظی قصه ی گلشیری را می سازد.

٢.

اھالیازیکیفرزندچشمدیه یعنوانبهکهاستشترکاروانیدرباره یقصه
موجبتروماتیکتجربه ایچونشترھاکاروانمی شود.شھرواردبادیهازشھر

تجربه یباپروستمارسلمشھوررمانچونقصهمی شود.شھرمردمبیدارباش
بانمی دانندنابھنگامحضوراینازبھت زدهشھرمردممی شود.آغازبیداریوخواب

برایراھیومی گیرنداختشترھابارفته رفتهچندیازپساماکنند.چهشتران
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یکدلدرراآنبایدقصهایندرستفھمبرایمی یابند.شترھااسکانوتغذیه
قصیده یبر«شرحینوروزی»،«میرمغان»،«فتحنامه یدھیم:قرارمنظومه

نیستفرصتمی سازد.راگلشیریانقالبمنظومه یقصهسهاینجملیه».
جملیه»قصیده یبر«شرحیقصه یبررو،اینازبزنیم.حرفقصهسهھردرباره ی

تمرکز می کنیم با اشاراتی مختصر به «فتحنامه ی مغان».

امعاءآمدنباالاست:شدهساختهچیزسهازگلشیریتخیلدرانقالبمنظومه ی
وجملیه»)،قصیده یبر(«شرحیکردننشخوارمغان»)،(«فتحنامه یاحشاءو

سرمستیشدنبدلوانقالبخودویرانگرفرایندآغازمغان»،«فتحنامه یدرآیین.
بر«شرحیدرمی شود.تعبیراحشاءوامعاءآمدنباالبهکابوسبهآناولیه ی 1

قصیده ی جملیه» موضوع حول نشخوار و جویدن می گردد:

نگاھی ھم به شترھا کردیم که داشتند ھم چنان چیزی را لف لف می خوردند.

یا

سفیدوگردگلوله ایمثلرابیابانخاروگرفته اندمابهروراگشاده شانکلف ھای
بعدو[...]می برندفروبازومی دھندغلتمی آورند،باالگلوشانسیاهدھانه یتا

وخارازگلوله ایوبگشایندکلفبازتامی جنبانندلبولفجمی بندند،دھان
پنبه دانه و حتی یونجه باال بیاورند.

تجربه ایاست؛خوردهپیوندھضم ناشدنیھسته ایبهگلشیریتخیلدرانقالب
درتعبیردوایننیست.تاریخخطیوممتدپیوستاربهتقلیلقابلکهتروماتیک

آییننوعیبامغان»«فتحنامه یمی رسند.سنتزنوعیبه«آیین»کلمه ی
حدشرابخوردنحیندرکهسرمستمردمیانبوهمی شود:تماماسطوره ای
ایرانتاریخکلانگارمی شود.تمامآیینیواسطوره ایشبیباقصهمی خورند.

خودشالقباحاکمنیست:تکراریآییناینشکافوبی درزوابدیتکرارجزچیزی
شدهبدلاسطوره ایکابوسیبهانقالبی شانسرمستیکهمی زندکسانیتنبر

است.

ضرب المثلاست.گرفتهشکلآیینیکحولنیزقصیده»بر«شرحیقصه ی
یافتهقوامآنحولگلشیریقصه یکهمی خوابد»ھمهخانه یدرکه«شتری

تحلیلبه تفصیلراقصهاینشده،منتشرپوئتیکااینترنتیمجله یدرکهحدوثمساحیدر1
درگلشیریچراکهداده امتوضیحداده ام.شرحراانقالبازبراھنیوگلشیریقرائتتمایزوکرده 

ازایازآقایدوزخیروزگاردربراھنیومی زندحرفتاریخ»«شبازمغان»«فتحنامه ی
«نیمه شب تاریخ».
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چندکهبودهرسمقدیمدرقربانی.شترآییندارد:اسطوره ایآییننوعیدرریشه
ومی دادندزینترنگارنگپارچه ھایوسبزهوگلباراشتریقربانعیدازقبلروز
ونقارهوطبلومی افتادندراهشترایندنبالبهزیادیعده یمی گرداندند.شھردر

داشتندآرزوییکهکسانیومی شدندجمعشتردورمردممی زدند.شیپور
اینمی کردند.استفادهتعویذعنوانبهراآنومی چیدندراشترپشمازمقداری
جمعشتردورمردمسوم،روزدرمی یافت.ادامهروزسهشترگردانیمراسم

راحیوانگوشتازتکه ایومی ا فتادندحیوانجانبهدشنهوچاقوباومی شدند
شترکس«فالنکشتند»،را«شترچونتعابیریبرمی کندند.بودزندهھنوزکه

آیینیتجربه یاینازخوابانده اند»فالنیمنزلدررا«شتریااست»،شدهقربانی
تداعیرامذکورقربانیآیینگلشیریقصه یازصحنهاینمی گیرد.ریشهتروماتیک
می کند:

چیهگفتیم:[...]کتلوعلموسنجودھلباانداختیم،راهراشترھاصبحفردا
برویم.دستهجلوماکهکردتعارف[...]بیندازی؟راهمی خواھیتعزیهمگرسید،
بودند.انداختهگردن شانبهھمگلحلقه یمی آوردند،راشترھاھمماسرپشت
ھمبعدمیان شان.ایستادھمقره زنیھمه.جلوبروندطبال ھااستبھترگفتیم

ریش سفیدبودیمشدهحاالکهبیکاریابازنشستهپیرمردھایھمه یبودیم،ماکه
باھم،سرپشتاستمعلومکهھمشترھاخاندان.بزرگاصالًیامحل

موقروسنگینزنگوله ھاشانخوش آھنگصدایباھماھنگبرافراشته،گردن ھای
می آمدند.

بر«شرحیدرگلشیریامانیست.جداقربانیآیینازانقالبگلشیری،برای
است.غایب«فتحنامه»درکهمی یابددستدوپھلویینوعیبهقصیده»

بر«شرحیدرآیین.اسطوره ایتکرارمی شود:تمامبن بستبا«فتحنامه»
معروفدوپھلویی.می یابد:آییناسطوره ایتکرارازگریزیراهگلشیریاماقصیده»

خودوشنوندگانمی کردقرائتحاضرینبرایراخودقصه ھایکافکاوقتیکهاست
بهآیاچیست؟گلشیریقصه یاینقرائتدرستشیوه یمی خندیدند.قاه قاهاو

بهراماسؤالبدینپاسخبخندیم؟قاه قاهنبایدگلشیریقصه یاینخواندنھنگام
دوازکهداریمسروکارریسمانیباقصهایندرمی برد.قصهدرنھفتهابھامقلب

رھاییخنده یوکابوسخطر،ورستگاریشده.ساختهتنیدهھمدررشته ی
اگرالبتهکردجداھمازرارشتهدوایننمی توانراحتیبهکهتنیده اندھمدرچنان

خطرکهآن جابگشاییم:شمشیرزوربهراکورگرهایناسکندرچوننخواھیم
آنچهھرقصه؛اینبوطیقاییاصلاستاینبرمی خیزد.رستگارینیروھایھست،
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رھاییامیدحاملخوددلدرحالعیندردارداشارهاسطوره ایبازگشتنوعیبه
است.

٣.

مھمبسیارقصهایندربیابانباشھرنسبتاست.قربانیآییندوپھلوییمسئله
موجوداتچونشترھااست.شھرسرحدعنوانبهبیابانغریبجایگاهنکتهاست.

ریختازراشھرارگانیکپیکرومی آورندھجومشھربهبادیهباستانیووحشی
سرکوب شدهامربازگشتتجسمھمدوپھلوست:پدیده ایبیابانمی اندازند.

چیست؟آیینرھایی.ومرزلمسوشھرازگریزوشدنسرحدینوعیھماست،
درنیروھایبیابانی؟نیروھاییبهآری گویییااسطوره ایگذشته ایبهواپس روی

راھی که سیطره ی شریعت و قانون بر شھر را ویران خواھند کرد؟

مھم ترین نکته فھم دوپھلویی صحنه ی آخر قصه است:

شترصدھاحلقه یمیانوساربانانآتشبهرووشھربهپشتخیابان،بهپشت
ازگذشتهخوشھوایدرومی گردانیمدوررارضامشچپق[...]می نشینیم

زنگوله ھاشانصدایساعتیبهھرصبحتاھمشب ھامی کنیم.یادقدیمرفتگان
ازیاتو،می آورندمھتابیپنجره یازراسرشانکهھمگاھیو[...]می شنویمرا

کوچهبهروپنجره ھایودرھابهپشتومی زنیمغلتآشپزخانه،دریچه ی
وگرفته اندمابهروراگشاده شانکلف ھایکهببینیمخواب ھاماندرتامی خوابیم

می آورند،باالگلوشانسیاهدھانه یتاسفیدوگردگلوله ایمثلرابیابانخار
می جنبانندلبولفجمی بندند،دھانبعدو[...]می برندفروبازومی دھندغلت

تا باز کلف بگشایند و گلوله ای از خار و پنبه دانه و حتی یونجه باال بیاورند.

تکرارسیطره یوسنتمنفعالنه یپذیرشمعنایبهمعموالراصحنهاین
ازگلشیریمی شویممتوجهبنگریمکهدقیق تراماکرده اندتلقیاسطوره ای
وشھریورشده،ذکرقصهانتھایدرکهتاریخیاست.رادیکال تربسیارمفسرانش

بابورژواییدولت سازیپروژه یاست.یافتهپایانشصتدھه یاست.١٣۶٩مھر
است.گذاشتهجابهحذفوکثافتوخونازدریاییورفتهپیشخودآھنینمشت

بلسازندگی،راهنهگلشیریاماروستپیشسازندگیراهھفتاد،دھه یآغازدر
راه بیابان را به ما نشان می دھد، راه گسستن از شھر، راه سرحدی شدن.

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنھان است
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موجی گرم در خون بیابان است.

احضاررا«ما»یکپیوستهمغان»«فتحنامه یقصه یمانندنیزقصهایندرگلشیری
نگاهھمیکدیگر«بهمی دھد:مشترکپیمانییاقراردادبهتنکهماییمی کند،
وبودندکردهامضاءمامثلراطومارآنزیرماباکهآن ھاییھمه یبهکردیم،

روشندوراھیاست.جمعیکاستیضاحواحضارموضوعبودند».زدهانگشت
ازکهجمعییامی گیردقرارآیینیتکراریاسطوره ایفشارتحتکهجمعیاست:

راخودپیشینپرسشمی شود.رھااسطورهچرخه یوقانونوشریعتسیطره ی
بایااندوھناکوخمیدهسریباکرد:قرائتبایدچگونهراقصهاینمی کنیم:تکرار

ورھاییرویه یدرنھفتهابھامکهاستآنگلشیریقصه یایناھمیتقھقھه؟
درستاست،کردهحفظرااسطوره ایتکرارورطه یبهدرغلتیدندائمیخطر

قرائتورفتهدستازابھاماینآندرکهمغان»«فتحنامه یقصه یبرخالف
بارادوپھلوییایناست.شدهتحمیلقصهبرانقالبازغیردیالکتیکیوتک سویه

وعقلدیالکتیکوشریعتواسازیمی کاویم:قصهاصلیرشته یدوکردندنبال
ِعقال.

۴.

تکراردارد:تکرارنوعدوازاودرکباعمیقنسبتیگلشیریتحت اللفظیسیاست
اسطوره ای و تکرار رھایی بخش.

رضایتوبگیرپولییکبیاگفتمسیدبهدفعه«صدمی گفت:می خندید،حاجی
مننیست؟شرطعلیهمجنیرضایتمگراست،طمعخونبسازمی گفت،بده،

فقط شتر می خواھم.»

سربه سرتکراریمعنایبه«فقط»می گذاریم.«فقط»کلمه یبرراتأکید
تمامازاسترادیکال تربسیاراین جادرگلشیریرویه یاست.تحت اللفظی

راهمی گویند.سخنشریعتکردن«امروزی»ازکهلیبرال شدهبه قولیمسلمانان
برعکس،درستبلشریعت،خوشگل سازیوتلطیفنهشریعتانداختنکاراز

کهاستلفظبهلفظتکراراینباتنھااست.آنتحت اللفظیکامالًاجرایبرتأکید
دربابحدیث ھاوحرفتمامکهدیده ایممی کند.منحلراخوددرونازشریعت

رسیدهکجابهسرانجامچهوچهوعلمومدرنجھانباشریعتبودنتطبیق پذیر
بازگشتهشکلموحش ترینبهخوداسطوره ایثقلباشریعتآخراألمراست.
وقانونتحت اللفظیاجرایاست:ریشه ای تربسیارگلشیریطنزآلودقرائتاست.
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تکرارازخالصیوعدالتدروازه یگشودنبرایاستراھیگلشیریبرایشریعت
مھلک آیینی-اسطوره ای.

ازرفته رفتهامااستیافتهساختگذشتهعینبهعینتکرارنوعیبرمبتنیقصه
درکیبهومی کندعبورمی ماندفاکت ھاوواقعامرسطحدرکهتکرارقسماین

بلکهدادهرخگذشتهدرآنچهتکرارمقامدرنهتکرارمی رسد.تکرارازرھایی بخش
وجهکردنآزاداست،ماندهنامحققگذشتهدرآنچهکردنآزادمعنایبهتکرار

گلشیریطنزآمیزاشاره یگذشته.دلدرمحبوسآیندهآزادکردنگذشته،نھفته ی
صخره یدوچونتکرارنوعدودارد.ریشهموضوعایندرنیزادبیانجمن ھایبه

درگلشیریمسئله یرھایی بخش.تکرارواسطوره ایتکرارمی لغزند:ھمبرصاف
بیاباناست.عدالتدروازه یگشودنوشریعتوقانوندروازه یبستنقصه،این
جاییبهگذاشتنقدموشریعتازگذرآستانه یاستشھرسرحداین جادرکه

به ظاھرگربه ایچونقصهایندرگلشیریاست.شریعتوقانونفراسوی
شریعتچھره یبرکلیدیلحظه یدرتامی نشیندشریعتپایرویدست آموز

چونقانوندارد.قربانیآیینباعمیقنسبتیشریعتوقانونبیندازد.چنگ
گذاشتهبیرونقربانیھیئتدراستثنائیزیرامی شودساختهکلیعرصه ای
ادغام شانحذف،میانجیبهقانونکهشبح گونفیگورھاییبدونمی شود.
شریعتواسازیباگلشیریندارد.معناقانون«کلیت»نامبهچیزیمی کند،

مذھبیقصه ھایازیکیکند.خالصقربانیوقانونچرخه یازرامامی کوشد
وآنبرشدنسواربلناقهکشتننهموضوعاست.ناقه هللاوصالحقصه یمشھور

یکھیچبهشریعتدستکهجاییاست؛شدنبیابانراھیھلھلهوشادمانیبا
از ما نمی رسد.

قصایددارد؛اشارهسبع»«معلقاتبهجملیه»قصیده یبر«شرحیقصهعنوان
بگوییماستبھتریا«شرحی»قصهاینجاھلیت.دورانبهمتعلقاسالمازپیش

قصایدایناصلیمضامینازیکیشترستایشقصیده.اینبراست«تحشیه ای»
جاھلیتدورانقصایدازیکیعینبهعینتکرارقصهخودشایدیااست.بوده

مقامدرشترھامی کند؟احضارراجاھلیتدوراننیروھایگلشیریچرااست.
نیروھایچونتامی شوندفراخواندهاسالمیپیشا-شریعتنیروھایتجسد

ازشدهبدلمردمشانه ھایرویبهکابوسیبهکهراشریعتخنده،رھایی بخش
ازشترھامی گیرد:نشئتنکتهھمینازقصهایندرشترھادوپھلوییبیندازند.کار

مادیگرسوییازومی کنندسنگینیماشانه یبرسنتسنگینبارچونسویی
ازیکیدادگاهمی خوانند.فراشریعتمنطقازگریزبهشدن،بیابانیبهرا
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می رسد.گوشبهسھولتبهآنکافکاییزنگواستقصهایناصلیمکان ھای
زبان فقھی-حقوقی چون عفونتی مھلک در زبان قصه رسوب کرده است.

برگردانندراشترھابگیردحکمبلکهتابچه اش،بادادگاهمی رودروزھر«آخرگفت:
به آی دشت، یا حاج بمانی را مجبور کند پنجاه شتر دیگر ھم بدھد.»

[...]

خداییبنده یاگرتابدھدآبگوشیوسرمحکمهبودرفتهبازنبود،خودشسید
گرھی به کارش افتاد، صد دیناری کاسبی کند.

بازگشت«دینار»کلمه یازاستفادهاست.شدهبدلدادگاهاشباحازیکیبهسید
امر سرکوب شده و وجه اسطوره ای-باستانی این مکان را برجسته می کند.

۵.

کردن»،«عقلترکیبازقصهدربست».عقالونشاندبودندھرجاھمرابقیه«بعد
درعقالوعقلمیانآیااست.شدهاستفادهرسیدن»چیزیبهکسی«عقلو

این قصه نسبتی ھست؟ عقال چیست؟ نگاھی بیندازیم به لغتنامه ی دھخدا:

وساقبدانکهرسنگوسپندان.وشترانازسالیکزکاتنوجوان.ماده یشتر
زانوبندبندند.بدانویذراعمیانازراشترکهریسمانیبندند.بھمراشتروطیف
شتر.

برایگشت.خواھیمبازقصهایندرریسمانبهعقلتشبیهاساسیاھمیتبه
ازمثالچندنکند،جلوهتصادفیشریعتوشتروعقالوعقلمیاناتصالآن که

متون سنت می آوریم:

عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل
(خاقانی)چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا

یمینی)(ترجمه ی تاریخسلطان شیطان غیرت را به عقال شریعت ببست.

جوینی)(جھانگشایاکنون که عقل که عقال جنون جوانان است روی نمود.

تا رھی از فکر و وسواس و حیل
(مولوی)بی  عقال عقل در رقص الجمل
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یادرونیمی تواندعقلبرگذاشتنحدایناست،عقلبرحدگذارینوعیعقالاگر
جھاندرعقلبیرونودروننسبتواسطورهوعقلدیالکتیکنکتهباشد.بیرونی

مدرن است.

چنیناین راروشنگریچیست؟»روشنگریپرسشِبهپاسخ«درمقاله یدرکانت
تعریف می کند:

بهدرناتوانینابالغی،وخود.خویشتِنتقصیربهنابالغیازاستآدمیخروجروشنگری
نابالغی،ایناستخویشتنتقصیربهدیگری.ھدایتبدوناستخویشتنفھمگرفتنکار

بدونباشدآنگرفتنکاربهدردلیریوارادهکمبودبلکهفھم،کمبودنهآنعلتکهوقتی
2ھدایت دیگری. دلیر باش در به کار گرفتن فھم خویش! این است شعار روشنگری.

نبودنوابستهمی کند:تعریف«خودآیین»صفتباراخودسوژه یروشنگریعقل
مقامدرعقلکردن.تعیینراخودقانونوبودنخودآیینوبیرونیعنصرھیچبه

می تواندھمحدگذاریاینشد،اشارهچنان کهاماسوژه.برحدگذارییعنیعقال
گذرباخودآیینسوژه یتولیدبابدرروشنگریوعده یبیرونی.ھموباشددرونی

بااست.آمدهدرآبازبی معناسرابیمتأخرسرمایه داریبهمارسیدنوزمان
صنعتباومی کندبدلماشینزائده ھایبهراافرادکهتولیدیشیوه یوجود

ومی سازدبدلکارزمانطبیعیادامه یبهراافرادفراغتاوقاتکهفرھنگ سازی
عناصردستخوشمترسک ھاییبهراآن ھاومداخلهافرادناخودآگاهدرآزادانه

دیالکتیکموضوعاست.شدهبی معنایکسرهبودنخودآیینمی کند،تبدیلبیرونی
باریبهخودکندخالصاسطورهازرامابودبناکهعقلیاست:عقلدرونی

سوژهدرونیحدگذارینوعیبایدکهعقلعقاِلاست.شدهبدلاسطوره ای
چونکهنھادھاییبهاست؛شدهبدلشیءوارهوبیرونیمرزیوحدبهمی بود

اینمدرنیته،ازماتجربه یدرمی آورند.فشارافرادتکتکذھنبرثانویطبیعتی
استخوردهپیوندنیزشریعتوفقهاسطوره اینیروھایبهعقلویرانگردیالکتیک

که این فشار را ھرچه وحشتناک تر می کند.

دلدردوپھلوییاینقراردادنبااکنونگفتیم.قصهاینشترھایدوپھلوییاز
ازشترھااینمی فھمیم.بھتررادوپھلوییاینپیامدھایروشنگری،عقلدیالکتیک

یافتناسطوره ایخصلتومدرنامربطندرپیشامدرنامربازگشتتجسمطرفی
عقل روشنگری اند:

رشیدیان، نشر نی.، ویراستار فارسی عبدالکریماز مدرنیسم تا پست مدرنیسم2
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ازبرمی گردد.داردخانواده.کمشدستیاخاندانیم،نهقبیله،بزرگدیگرحاالما
تامی خواھدھمحتماًکهبخواھد،خدااگرکرد.شروعمی شودھمخانوادهھمین

کهطورایننهشود،قبیلهبهقبیلهبازکهمی رسدروزینماند،معطلحکمش
حاال ھست.

بازگشتدارد.پیشامدرنجمع گرایینوعیبهاشارهگلشیریدر«قبیله»کلمه ی
ایدئولوژیکسربه سرشکلیکهمی کنداحضارنیزراھبوطروایتقبیله ایروابط

برای قرائت گذشته است.

بودرسیدهجاییبهکارھیچ،کهارحامصله یبودیم،شنیدهبارصدھامارااین ھا
بهآدماگرسالچندبرسد،روزینبودھمبعیدنمی شناخت.رابرادربرادرکه

ازکهمحارمبازنایخوب[...]بعدونشناسدراتنی اشخواھرمی رفت،مأموریت
آسمان نمی آید.

گشتهزوالدچارتاریخآن جاازکهخیالینقطه ایگرفتنمفروضباھبوطروایت
ناممکنفتیشیستیانکاریباراتناقضاتشوتاریخباحقیقیمواجھه یعمالً

بهاشارهمی دارد.نگهفقهوقانونبطندرراماسرآخرروایتیچنینمی سازد.
وقربانیآییننیست.بی دلیلجامعهبرسازنده یتابویمقامدرمحارمبازنای

کارازمسئلهدارند.تعلقمنطقیکبهآخروھله یدرمحارمبازنایممنوعیت
کهاکنونبرنمی گزیند.راساده ایراهچنینگلشیریاست.روایتیچنینانداختن

ازقبلبهبازگشتسودایویافتهغریبرواجیایراندردوبارهھبوطروایت ھای
گلشیریقصه یمجددبازخوانیاست،گشتهبدلمردمغالبروایتبهانقالب

بیش از پیش اھمیت می یابد.

نفرینبهشبیهچیزیپیش تاریخی اند،قراردادنوعیتجسماولمعنایبهشترھا
خانواده ی آترئوس در اساطیر یونان که نسل به نسل منتقل می شود:

نوشتهدست مان.دادوکردبازوکشیدبیرونشالشپته یازطوماریھمبعد
وبیستتعدادکهمی دارداعالمصادقی نژاداسماعیلاین جانب«بسم هللا،بود:

»پنج شتر پنج و شش ساله ی پرگوشت تحویل گرفته است.

کهاستطوالنینوشته ایطومارایناست.دقیقبسیار«طومار»کلمه یانتخاب
راآن ھاھیچ کسکهمی رسدکافکاپیش تاریخیواسطوره ایقوانینبهتبارش
می کنند.احساسخودشانه ھایبرھمگانراآن ھااسطوره ایقدرتولیندیده
وقانونمنقادسوژه ھایخونازگناھکاران،معذبوجدانوخونازطوماریچنین

شریعت خوراک می گیرد.
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داد.نشان مانیکی یکیھمراماامضاھایوانگشتاثرداد،نشان مانراطومار
گفتیم: بله، ما ھم شاھد بودیم.

اسطوره ایپیش تاریخکهاستکیھانیوازلیقراردادیبهشھادتشھادت،این
جامعه را می سازد.

۶.

می بریم.پناهماست،موطندلیلھمینبهکهبیابانبهپاک تر،ھوایبه
(کافکا، «شغال ھا و عرب ھا»)

(به)بازگشتنوستالژینهمتفاوت.یکسرهمعناییدارد؛نیزدیگرمعناییشتراما
اینبهپاسخیچهگلشیریآینده.(به)بازگشتآینده،نوستالژیبلکهگذشته،

دادنتنیاھبوطروایتبهتوسلاوپاسخمی دھد؟اسطورهوعقلدرھم تنیدگی
پارادوکسیقصهایندرگلشیرینیست.سرکوب شدهامربازگشتبهمنفعالنه
منحلراروشنگریسوژه یدگرآییننیروھاییکهحالمی کند.ابداعدرخشان
نوعیبهآری گوییباشد؟خودآیینسوژه ایبه راستیمی توانچگونهکرده اند،

بیرون، به نوعی غیریت سرحدی. جذاب ترین شخصیت قصه آقای سرحدی است.

بود:گفتهتلفنینیامد.ھمباألخرهنیست.خوبسرحدیحالکهشدتلفنباز
«این شترھا آخرش قاتل جان من می شوند.»

مثلبود.»دیدهراشترھا«خوابگفت:پسرشکرد.تمامکهنکشیدھفتهیکبه
اولنبوده.ھمصادقهرویایحتینبوده،خوابکهمطمئنیمماحاالاماما.ھمه ی

سریگردنخمآنانتھایدروکوھانیکسایه یبودیم،دیدهراسایه ھاشان
کوچک.

معنایتکرارشده،انتخابدقیقبسیارنامشکهسرحدیآقایخواباول،نگاهدر
بهبایدامااست.«مرگ»یعنیمی خوابد»ھمهخانه یدرکه«شتریضرب المثل

قصهایندیگرعنصرھرماننداین جادرمرگکنیم.توجهدقیق ترمرگاین
بهھماسطوره ای،وپیشامدرنامربهدرغلتیدنمعنایبهھممرگدوپھلوست:

گلشیری،برایمرزی.وسرحدیامرلمسوقانونوشریعتبرایمردنمعنای
بیرون،غیریت.لمسشدن،بیابانییعنیدیدنراشترخواباست.شھرمرزبیابان
نیزسرمدیامرلمسمعنایبهواقعدراست—سرحدیامرتجسم—کهبیابان

بهشدنبیابان مرگاست.توجهجالبقصهدرشدن«بیابان مرگ»کلمه یھست.
دوبارهتولدنوعیسیاست،برایشدنزندهوشریعتوشھربرایمردنمعنای
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راجامعهافرادمیانفقھی-حقوقیقراردادکهاستآنگلشیریمسئله یاست.
قصهرھایی بخشفیگورمنظر،اینازکند.بدلرھایی بخشومسیحاییپیمانیبه

تجسمبیابانیمردکمی شود.نامیدهبیابانی»«مردککهاستکسیھمان
شھرروابطمسیحاییفیگوراینورودبااست.مسیحایینیروھایبیرون،نیروھای
باومی آیدقانوندرونبهشھر،درونبهبیابانیفردمی شود.متحولیکسره

اجرای تحت اللفظی آن به شکلی مسیحایی قانون را از کار می اندازد.

آنازباستانیوناندرکهمعناییبه«بربر»فیگوریچونرابیابانیمردکگلشیری
مراد می شد عرضه می کند:

مردک شتربان چیزی می گفت، به زبانی که نمی فھمیدیم.

سید بود که داشت داد می زد، می گفت: «چی می گویی؟ من که نمی فھمم.»

و باز به زبانی که باالخره نفھمیدیم کجایی است حرف زد و حرف زد.

زبان بریده اند.وگنگبیابانمخلوقاتمی شوند.نامیده«زبان بسته»نیزشترھا
نمی گنجد.شھردرکهمی کنداحضارراچیزیزیرااستمسیحاییخصلتیگنگی

تولیدحفره ایپولیسزباندربیاباننازبانمی گوید.سخنبیابانشن ھایزبانبهاو
زبان بریدگیشکوِهرھاییبادیه.راهعدالت،دروازه ھایحقیقت.حفره یمی کند:

است.

٧.

دوشبهراقصهمسیحاییبارمعنایکبهکهدارداصلیمکاندوگلشیریقصه ی
باسرمدیامرنسبتچیست؟دوایننسبتبیابان.وساعتمیدانمی کشند:

امر سرحدی یا بیابانی چیست؟

تاییچنداست.خبرچهببینیمکهافتادیمراهوکردیمکالهوکفشدوتامانیکی
پابهدمپاییوخانهلباسھمانبابازگردد،گذشتهآنکهامیداینبهشایدھم،

رفتیم تا رسیدیم به میدان ساعت.

پشتطناب).ورسنمعنای(بهعقالوعقلمیاننسبتبهکردیماشارهپیش تر
قرائتبهرسنمقامدرعقلاست.نھفتهزمانازمشخصیدرکتشبیهاین

گلشیری از صدا نیز نفوذ می کند:
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مثلکم فاصله تر،وبلندترزنگتکچھاریاسهصدایتامی دھندتکانسرو
گرھی بر یک طناب، زنجیره ی مداوم و یکنواخت را قطع کند و وصل کند.

حالعیندرصداازقرائتاینمی شود.گرهدچارنقاطیدرکهاستطنابیصدا
ناقوسیزنگشترھا،قافله یبیدارباشزمان:گرهوصداگرهاست.زمانازقرائتی

سرحدقصهایندربیابانزمان.توقفمی شود:شنیدهنیماشعرھایدرپیوستهکه
زماندرونبهراسرمدیامرمعنایکبهسرحد،اینلمسبامااست.شھر

درزمانتوقفاست،شھرساعت ھایبهشلیکمعنایبهبیابانلمسمی کشیم.
قصهکهنیستبی دلیلشد.بیدارآنازبایدکهپیش روندهوپیوستهکابوسیمقام

با تجربه ی بیداری آغاز می شود:

ھماننه،بودیم.خوابھنوزانگارشنیدم،رازنگ ھاصداینشدهوشدهبیدارخواباز
شالی ھاسویآنازھمیشهروزھاآنمی زد.زنجیروارکهبودزنگولهآشنایصدای

پنجرهزیربزنند،توبرایفقطانگارمدتی،وآدمپنجره یزیرمی رسیدندتامی آمدند،
می ایستادند و می زدند و بعد می رفتند و ھم چنان زنجیروار زنگوله ھاشان صدا می کرد.

قصه یبرخالفبیداریایناست.بیداری»«منظومه ییافتنقصهایندغدغه ی
حالعیندربلنیست،انقالبمستیپریدنمعنایبهفقطمغان»«فتحنامه ی

دستبهوآناسطوره ایبارازخالصیوشریعتوسنتکابوسازبیدارشدن
گرفتنش است.

گرهبازمی گردیم.قصهآغازبهشھربهکردنپشتوبیابانلمسباقصهپایاندر
خوردن زمان، لمس بیرون:

استکسیمردندارد،کاریکهرفتنجریانباسرحدیمرحومقولبهدیگر.استھمین
راکجامی رویم،زمانهچرخباکهاستسال«صدمی گفت:کند.شناجریانخالفکه

گرفته ایم؟»

یکحتیکردم،نگاھشصبحتا«دیشبگفت:کرد.اشارهدیواری شانساعتجایبه
لحظه ھم ندیدم آن عقربه ھا بایستد. خوب پیش پای شما گفتم برش دارند.»

بهآری گوییبلھبوط،وخاستگاهاسطوره یبهبازگشتنهساعت ھاتوقفاین
بهرازمانسرمدیوجهمی توان شدنسرحدیباتنھااست.زماندرونیگره

چنگ آورد؛ بیابان: گره صدا و زمان.

قراردادکهاستقراریمی شودگذاشتهساعتمیداندرقصهآخردرکهقراری
پیش تاریخی امضاشده در ابتدای قصه را منحل می کند:
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قرار ھم گذاشتیم فردا صبح سر ساعت نه توی میدان ساعت ھمدیگر را ببینیم.

قربانیمنطقازجامعهرھاییبیابان،بهآری گوییوشھرساعت ھایبهشلیک
بهآری گوییمحوشونده یمیانجینیستند،سنتسنگینبارصرفاًشترھااست.

خوددل ھایدررابیابانچگونهکهمی آموزدمابهگلشیریقصه یاینبیابان اند.
پیشوازبهوبرمی خیزیماوبااست.بادیهبوطیقایگلشیریبوطیقایکنیم.حمل

بربرھای بیابانی می رویم؛ با جنون عقل در رقص الجمل.

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنھان است

موجی گرم در خون بیابان است.


