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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
(از ص  37تا )09
تاریخ دریافت ،00/90/90 :تاریخ پذیرش09/90/00 :

چکیده
زن ،شخصیت کانونی و مهمترین موضوع داستانهای مصططفی مسطتور اسطت و بطا زنطان داسطتانهطای
واقعگرای معاصر ،تفاوت ماهوی دارد؛ چراکه از سویی ،تجلی تطا و تاطا «زن مثطایی» اسطت و از سطوی
دیگر ،میراثدار تصویر و تصوری است که قرنها در ادبیات غنایی ایران ،از وی ارائه شدهاست .زنی واال،
روشنضایر ،دروننگر ،باایاان ،وفادار ،پریصفت ،ایها بخش ،هنرآفرین ،دور از دسترس و پاکتطر از آن
که به تالک مرد درآید؛ و بدین دییل ،عشق نیز در این داستانها ،سراسر قدسی و فرازمینی است؛ یطا بطه
فرجا نایرسد یا عاشق از وصال میپرهیزد .حتی زنان بدکار هم شخصیتی معصو و محتطر دارنطد .در
مقایۀ پیش رو ،با روش توصیفی ط تحلیلی ،و با این فرض که رویکرد این داسطتانهطا بطه موضطوع زن و
عشق ،با این بسامد و تکرار ،در داستانهای معاصر منحصربهفرد است و به ویژگی سبکی آثطار نویسطنده
تبدیل شده و آن را با ادبیات غنایی ط عرفانی قدیم ایران پیوند میزند ،به تجزیطه و تحلیطل چهطرۀ زن و
نقش خاص و قدسی و آساانی او و پیامد آن ط یعنطی عشطق پطاک و معنطوی ط در داسطتانهطای مسطتور
پرداخته شدهاست.
واژههای کلیدی :مصطفی مستور ،زن در داستان معاصر ،زن مثایی ،عشق افالطونی.

 .1رایانامۀ نویسنده مسئول:

bahadorbagheri47@gmail.com
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 .1مقدمه :نگاهی کوتاه به جایگاه زن در ادبیات داستانی ایران
زن از دیرباز در متون ادبی ایرانی ط اعم از غنایی ،حااسی ،تعلیای ،ادب عامه ط نقشهای
متفاوتی داشته و دربارۀ چندوچون این نقش ،پژوهشهای فراوانی صورت گرفتهاسطت .بطا
مرور کوتاهی در این تحقیقات ،میتوان به طور کلی دریافت که زن در جامعطۀ مردسطاالر
قططدیم و بططه تبططع آن در گونططههططای مختلططا ادبیططات ،چنططدان جایگططاه روشططن و مهططم و
سرنوشتسازی نداشته و در بیشتر موارد ،جایگاهی مبهم و تزیینی و حاشطیهای بطر عهطده
گرفتهاست .یا معشوق است یا مادر؛ بیشتر خاستگاه اشرافی دارد؛ یا کطامالً پطاک و نجیط
است یا شخصیتی اهریانی و منفی دارد .گاه نیز قهرمان حااسی و جنگجوست .این نگطاه
سنتی و سیاهوسفیدنگر ،هاچنان کاابیش بر نوع نگرش به زن دیده میشود.
آنچه دربارۀ آن صحبت میکنیم ،در حقیقت ناایشی از موجودی به نا زن است کطه
هیچ جا حضور نداشته ،و چون حضور نداشته و قلم در دست مردان بودهاست ،سیاای
او را به هر گونهای که پسند ایشان بوده ،ترسیم کردهاند .باید بگطوییم ایطن سطیاای
ناودیافته در ادبیات هم ،از جنس زن واقعی روزگار و دورههای گوناگون تاریخ ایطران
نیست (حسینی.)10 :1711 ،

با انقالب مشروطه و ارتباط فکری و فرهنگی بیشتر ایران بطا جوامطع غربطی ،زن نقشطی
فعالتر و واقعیتر پیدا میکند و در دنیای هنر وارد رمانهای اجتااعی میشود« .از سویی زن
از رؤیا به واقعیت سقوط میکند و از سوی دیگر ،ادبیات بهجای زنِ کلی و نوعی ،به زن در واقعیطت
و منزیت او به عنوان یک فرد اجتااعی آگاهی مییابد و در پی شناخت آن اسطت» (مِسطکوب:1730 ،
« .) 000در رمانهای اجتااعی ،زن به صورت قربانیِ اجتااعِ خرافی و عق افتاده تصویر میشود کطه
ناگزیر به چشمپوشی از عشق خود و تن دادن به ازدواجهای ناخواسته و مقهطورِ تحقیطراتِ ناشطی از
سنت چندهاسری و طالقهای یکطرفه است» (میرعابدینی.)99 :1719 ،

در آغاز تکوین رمان فارسی ،باز هم زن ،نقشی واقعی و درخور پیدا نکرد .نویسطندگان
رمانهای اوییه ،از زن و عوایم او ،عایقاً آگاهی و تجربۀ کامل و بایسته نداشتند و معاطوالً
تصویری تکبعدی و سطحی و ناقص از او نشان دادند .زن در آثار صطادق هطدایت مثطل
بوف کور ،نقشی مبهم ،مینیاتوری ،گاه پاک و فرشتهگون و گاه پلید و تبطاه ،و کطالً دور از
دسترس دارد .هرچند برخی معتقدند که او و جاایزاده ،بهتر و ژرفتر از دیگر نویسطندگان،
توانستهاند تصویری باورپذیر و واقعی از زن ارائه کنند (رک :هاشای03 :1710 ،ط .)190در عین
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حال ،میتوان گفت که ادبیات داستانی کالسطیک و معاصطر ایطران ،هنطوز نتوانسطتهاسطت
تصویری روشن و شفاف و واقعی از شخصطیتهطای متنطوع زن و زادوبطود وی در جامعطۀ
ایرانی نشان دهد ،طوری که بتوان آنها را ناایندگان زن ایرانی قلاداد کرد.
 .0پیشینۀ تحقیق
دربارۀ جنبههای گوناگون آثار مصطفی مستور تاکنون پژوهشهایی انجا شطده ،امطا دربطارۀ
موضوع این مقایه ،تحقیق مستقل و مفصلی که تاا ابعاد موضوع را بکاود و نکات مشطترک
داستانها را بررسی کند و پیامدهای عشق را در آنها نشان دهد ،دیطده نشطد .فریبطا طیبطی
( )1713در مقایۀ کوتاه «بررسی مفهو عشق در داستانهای مصطفی مستور» گزارشطی کلطی
دربارۀ این موضوع داده ،ویی سویههای مختلا و پیامطدها و ویژگطیهطای آن را ژرفکطاوی

نکردهاست .امیرعلی نجومیان ( )1701در مقایۀ «عشق متنی :تجربۀ عشطق در کتطاب عشطق
روی پیادهرو نوشتۀ مصطفی مستور» ،موضوع عشق را در دو ساحت متاایز عشق افالططونی
و عشق متنی ،بررسی کردهاست؛ عشقی که درون زبان ،فهایده و تکثیر و تجربه میشود.
مقایۀ حاضر بر آن است که تاا مفاهیم مربوط به این موضوع ط از جاله شخصیتهطا
و درونمایههای مکرر آنها ط را در آثار داستانی مصطفی مستور ،تجزیه و تحلیل کند.
 .7آشنایی با مستور و آثار او
مصطفی مستور در سال  1707در اهواز بطه دنیطا آمطد .در سطال  1703در رشطتۀ مهندسی

عمیان از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغایتحصیل شد و دورۀ کارشناسیارشطد را در رشطتۀ
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهید چاران اهواز گذراند .وی در بین نویسندگان جوان
اواخر دهۀ هشتاد و اوایل دهۀ نود ،با انتشار پیاپی داستانها و ناایشنامههطایش ،جایگطاه
خاصی یافت و مخاطبان وسیعی را جذب هنر روایی خویش کرد.

آثار مستور که در این مقایه بررسی شدهاست ،به ترتی تاریخ انتشار عبارتاند از :عشق
روی پیادهرو (چند داستان کوتاه) ،روی مطاه خداونطد را ببطوس (رمطان) ،چنطد روایطت معتبطر
(مجاوعه داستان کوتاه) ،من دانای کل هستم (مجاوعه داستان کوتطاه) ،اسطتخوان خطوک و
دستهای جذامی (رمان) ،حکایت عشقی بیقاف بیشین بینقطه (مجاوعه داستان کوتطاه)،
دویدن در میدان تاریک مین (ناایشنامه در چهار پرده) ،من گنجشک نیستم (رمان) ،تهران
در بعدازظهر (مجاوعه داستان کوتاه).
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در مقایۀ حاضر ،در ارجاعات به داستانها ،به دییل تشطابه عنطوان برخطی کتطابهطا بطا
داستانهای موجود در آنها و برای پرهیز از اشتباه ،عنوان کتابها با قلطم کط و عنطوان
داستانهای هر مجاوعه داستان ،داخل گیومه نوشته شدهاست.
 .0زن در داستانهای مستور
در نگاهی کلی به آثار داستانی مستور ،درمییابیم که زن ،شخصیت کانونی و بحط انگیطز
است و از حدود  099شخصیت داستانی آثار او 199 ،مورد مذکرند و صد مطورد مننط  .در
بین مردان 30 ،شخصیت ،مثبت و درستکارند و  01نفر منفی و بطدکار ،و هویطت اخالقطی
بقیۀ آنان (هفده نفر) مشخص نیسطت .ایطن در حطایی اسطت کطه از صطد زن نقطشآفطرین
داستانها ،فقط نُه شخصیت منفیاند .این بدان معناست که در افق فکطری نویسطنده و در
دنیای داستانی وی ،حدود نیای از مردان ،بدکار یا بداندیشاند و فقطط یطک درصطد زنطان
منفیاند؛ با ریشهیابی دقیق ،آشکار میشود که بیشترشطان هطم قربانیطان فسطاد مطردان و
شهوتپرستی آناناند .گویی نویسنده بر آن بودهاست که زن را از سطح جنس مخطایا یطا
جنس دو ط که تا به حال در ادبیات بر عهده داشتهاست ط برکشد و شیوۀ نگرش منفطی و
خوارشاارانۀ سنتی به وی را تغییر دهد .این نوع نگاه به زن و به تصویر کشطیدن وی ،تطا
حد زیادی مخصوص داستانهای مستور است و در دیگر داستانهای معاصر با این بسامد
دیده نایشود.
زنان داستانهای وی ،کاتر نقش اجتااعی فعایی ایفا میکنند .در کنطار زنطان سطنتی،
آنان را بیشتر در یباس دانشجویانی میبینیم که در جامعه ،در حالِ گذار و آمطادۀ پطذیرش
نقشهای اجتااعی آیندهاند .سایۀ قدسیگونۀ زن ط معشوق واال و زیبای سنتی ط چنان بر
آنها گستردهاست که نویسنده از واقعگرایی فاصله میگیرد و نایتواند ط یا نایخواهطد ط
جنبههای منفی این بخش عظیم جامعه را به شیوهای رئاییستی و باورپذیر بکطاود و نشطان
دهد .این زنان بیشتر ایههاند و پرستیدنی ،زیبا و پاک .مطلوباند ،نه طایط  .دیطنورزتطر و
معنویتر از مرداناند و خوشبینتر از آنان .هنوز در چنبرۀ تنگناهای اجتااعی و فرهنگطی
اسیرند و برای رسیدن به عاشق خود تالش نایکننطد و از آنهطا در برابطر مخایفطتهطای
بیدییل خانوادۀ خود یا سنتهای دستوپاگیر اجتااعی ،دفاع نایکنند و نایتوانند ایگو یا
ناونۀ برتر زن امروزی باشند .این تصویر ویژه از زن ،میراثدار تصویر و تصوری است که
قرنها در ادبیات غنایی ایران ،بهویژه سبک عراقی ،از او ارائه شدهاست.
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عشق راستین ،تنیده در هجران است و تاا ازدواجها و تاطاسهطای بطدنی عاشطق و
معشوق ،سرانجا به ابتذال و تکرار و مالل ،و معاوالً جدایی و یا مرگ یکی از دو ططرف
منتهی میشود .بارها با زنان اظهار هادردی شدهاست ،بهویژه زنانی کطه هنگطا زایاطان،
جان خود را از دست دادهاند و آمار تکاندهندۀ این موضوع و هاچنین زنطانی کطه قربطانی
تجاوز مردان شده ،یا به دست آنان کشته شدهاند ،در خالل چند داستان ،تکرار و بر آنهطا
تأکید فراوان شدهاست .بنمایۀ متناقضناای «روسپی بیگناه» نیز حضطوری پررنط

دارد.

به اعتقاد نویسنده ،زنان روسپی ذاتاً پاکاند و مرداناند که با شهوتپرستی و خیانت خطود،
باع گاراهی و تباهی زنان شدهاند .روسپیان داستانهای مسطتور ،حطس هاطدردی را در
خواننده برمیانگیزند و حتی زنانی که به هاسر خود خیانت کرده و بطه مطرد دیگطری دل
بستهاند ،در دادگاه داستانهای او بخشودنیاند و هاسرانشان حتی اگر آنان را ترک کطرده
باشند ،یک عار با خاطره و عشق ژرف و نامیرای آنان زندگی کردهاند و گویی زن از فرط
سادگی و عصات ذاتی ،به آسی جبرانناپذیری که به روح و شخصیت هاسر خطود زده،
واقا نبودهاست .نویسنده در اینگونطه مطوارد ،بطه زن ،معصطومیت و سطادگی کودکطان را
میبخشد و او را تبرئه میکند.
گاه زن ،موجودی خیایی و موهو اما چنان قدرتاند است که مرکز جوشطان و الیطزال
ایها بخشی و شعر و هنرآفرینی و حتی باع جنون در مرد مطیشطود (ماننطد داسطتانهطای

«سوفیا» و «مثل یک قاصطدک») .تقریباً در هیچ مورد ،بدن زن توصیا نشده و زیبطاییهطای
ظاهری او چندان اهایتی ندارد .در بیشتر موارد ،مردان شیفتۀ انگشطتان زیبطا و کشطیده و
دستهای زنان میشوند (هفت مورد)؛ تصاویری که مفهو جنسی و جساانی ندارد و یادآور
توصیفات شاملو دربارۀ آیداست (آیدا در آینه؛ و آیدا ،درخت ،خنجر و خاطره)؛ یا به توصطیا و
عشقبازی و خیالپروری با اسباب و وسایل زن بسنده میشطود ،مثطل عینطک ،گطل سطر،
کفش ،روسری ،چادر نااز« .دستهایت را کطه بطا آن انگشطتری نگطینسطبز و سطاعت فطانتزی
صفحهبزرگ دخترانهشان دیم را آشطوب مطیکنطد» (مسطتور )79 :1710 ،یطا «از البطهالی جاعیطت
مسافران میتوانستم ساعت مچی صفحهبزرگ دخترانهاش را ببینم» (هاان.)01 :

بیشتر مادرانی که در این داستانها نقشی بطر عهطده دارنطد ،پطاکضطایر ،بیاطار ،پیطر،
مهربان ،بیسواد اما دارای ایاان و بینشی عایق و رازوارند و قدرت تشخیص خوب از بد و
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حقیقت از مجاز را بهخوبی دارند .حامی و هدایتگر و دیسوز و فداکارند و نکتۀ جای توجطه
اینکه در بیشتر موارد ،فقط با عنوان «مادر» خوانده میشوند و نطا آنهطا ذکطر ناطیشطود؛
گویی از دیدگاه نویسنده ،نفس مادر بودن برای معرفی ایشان کافی است .از سوی دیگر از
این کتاان نا  ،محو و فدا شدن مادر در زندگی خانوادگی نیز برمیآید .تاا مطادران ایطن
داستانها ،گویی یک شخصیت مکررند و حتی وقتی تحصیل کردهاند ،نور ایاان در دیشان
روشن است و اعتقاد به نیروها و عوامل ماورایی در آنها بسیار بیش از مردان است .هاطۀ
آنها مبلّغ اندیشۀ «علیکم بدین ایعجایز»ند و بدون استثنا اهل نذر و نیاز ،عبادت ،امید بطه
یطا خداوند و بهبود اوضاع هستیاند .درضان ،با رویکردی کامالً سنتی و هاراه با تکریم
و تقدیس ،نقشآفرینی میکنند.
بسیاری از زنها به سب فقدان تهور تهاجای مردانه ،پایداری انفعایی خود را با ثبات
آرامی مشخص میکنند .پرشورتر از شوهرانشان بطا بحطرانهطا ،بینطوایی و بطدبختی،
مقابله میکنند ،وقت را نایسنجند .وقتی سااجت آرا خود را درمورد اقدامی به کطار
ببندند ،گاهی به موفقیتهای درخشانی دست مییابند ...زن به ربانیطت ،بطه میزهطای
گردنده ،به پیشگوها ،به درمانکنندهها اعتقاد دارد .خرافههای ابتدایی را وارد مطذه
میکند؛ شاعها ،نذرها و غیره ،در قدیسها ،به ارواح کهن طبیعت تجسم مطیبخشطد
(دو بووار.)17/0 :1719 ،

یکی از درونمایههای مهم و مکرر داستانها ،مرور زندگی تلطخ و مصطیبتبطار دختطران و
زنان روسپی است .در هیچکدا از موارد ،اینان گناهکار و قابل سرزنش نیسطتند .نویسطنده
دیسوزانه و دردمندانه ،بیکسی و نداری و ناچاری آنهطا را بطه تصطویر مطیکشطد و نشطان
میدهد که بیعدایتی و نبود عاطفه و انسانیت و بیتوجهی مردان و مسئوالن ،زمینطهسطاز

تباهی و خودفروشی آنها بودهاست .اینگونه زنان ،در این داستانها حضور دارند :روی ماه
خداوند را ببوس ،چند روایت معتبر دربارۀ سوسطن« ،دوزیسطتان» ،مطن گنجشطک نیسطتم،
«مهتاب» ،استخوان خوک و دستهای جذامی ،تهران در بعدازظهر (چهار بار سوسن ،چهطار
بار پوری /پوران ،دو بار سودی /سودابه ،یک بار بینا  .در کل  11بار).

موضوع «مادر مثایی» در روانشناسی یون  ،اهایت ویژهای دارد .یون
کتاب چهار صورت مثایی (مادر ،والدت مجدد ،روح ،چهرۀ مکار) مینویسد:

( )03 :1730در
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صفات منسوب به «مادر مثایی» عبارتاند از :شوق و شفقت مادرانطه ،قطدرت جطادویی
زنانه ،فرزانگی و رفعت روحانی که برتر از دییل و برهان است ،هطر غریطزه و انگیطزۀ
یاریدهنده ،هر آنچه مهربان است ،هر آنچه میپروراند و مراقبت میکند ،هطر آنچطه
رشد و باروری را در بر میگیرد.

دقت در نا هایی که نویسنده برای زنان برگزیده ،حاکی از نگاه تقدیسگرانه و احتطرا
ویژۀ وی به آنان است و هر کدا  ،معنای ناادینی دارند و تداعیگر مفاهیای چطون نطور و
مهر و عاطفه و یطافت و پاکی و معصومیتاند .این زنطان و مطادران ،بطا وجطوه شخصطیتی
مثبت و منفی و در عین تفاوتهایی که دارند ،قرابتهای فراوانطی بطا هطم دارنطد و هاطه،
ظرفیت آن را دارند که شکل مثایی زن یا مادر را به ناایش بگذارند .نکتۀ مهم دیگر ایطن
است که بسیاری از این شخصیتها و ماجراهایشان ،در داستانهای مختلا نویسنده تکرار
میشوند و داستانها را سلسلهوار پیش میبرند.
بخش بعدی مقایه ،که به بیان انواع و پیامدهای عشق در این داستانهطا مطیپطردازد،
چهرۀ زنان را روشنتر و مستدلتر نشان میدهد.
0ط .1گونههای مختلا عشق و پیامدهای آن
قدیایترین بح دربارۀ چیستی و فلسفۀ عشق ،در رساالت افالطون مططرح شطدهاسطت.
وی در رسایۀ مهاانی ،بح مفصلی در این زمینه دارد.
در این گفتوگو ،آریستوفانس اسطورهای ارائه میکند که بر طبق آن ،در آغطاز ،نطوع
بشر به سه جنس مذکر ،منن  ،و دوجنسی تقسطیم مطیشطد .هطر انسطان بطا هیئتطی
گویمانند دارای چهار دست ،چهار پا ،و یک سر بودهاست .اینان چون نیرومند بودند،
به خدایان حاله کردند ،اما مغلوب شده و تقریباً از بین رفتند و تنها اندکی بطه یططا
زئطوس نجططات یافتنططد ،امطا زئططوس بطرای جلططوگیری از طغیطان مجططدد انسططانهططای
کرویشکل ،هریک از آنها را به دو بخطش تقسطیم کطرد .از آن پطس ،هطر نیاطه در
اشتیاق آن نیاهای است که از او جدا افتادهاست (آبراهاوف.)11 :1711 ،

طبق نظر افالطون ،شخص عاشق از چندین مرحله میگطذرد تططا بطه زیبطایی مطلطق
برسد .1 :آغاز عشق با توجه به زیبایی جساانی معشوق؛  .0توجه به زیبایی جان یا فضایل
انسانی؛  .7دیدن زیبایی اجتااعی و اخالقطی کطه در نهادهطای اجتاطاعی و فعاییطتهطای
شرافتاندانه جلوهگر میشود؛  .0رسیدن به این نتیجه که زیبایی مطلقی وجود دارد کطه در
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آن هاۀ شاخصههای زیبایی مندرج است و تغییرناپذیر و جاودانه .این زیبایی مطلق ،یکطی
از صورتها یا مُثل افالطونی است (هاان.)10 :
آرای افالطططون و شططاگردش ،ارسطططو ،کططه عشططق را دارای سططه متعلططق سططودمندی و
خوشایندی و نیکی میدانست ،در اندیشههای عرفانی و آثار ادیبان و شاعران و نویسندگان
جهان تأثیر ژرفی گذاشت و عشق عذری یا افالطونی در ادبیات سراسر جهان ،ناونههطای
فراوانی یافت .روزبهان بقلی شیرازی (19 :1700ط ،)10به پن نوع عشق اعتقطاد دارد :ایهطی،
روحانی ،عقلی ،طبیعی ،بهیای.
در داستانهای مستور ،عشق ،بال به بالِ زن ،جایگاه و اهایت ویطژهای دارد و بیشطتر،
بازناود و امروزیشدۀ داستانهای عاشقانۀ قدیم است .عشقی پاک که به یوث تطن آیطوده
نایشود و نهایتش فداکاری و جانبازی اسطت .مهطمتطر از وجطود معشطوق اسطت و هرگطز
نایمیرد ،حتی پس از مرگ عاشق یا معشوق .آنچطه بطه زنطدگی معنطا و شطور و حرکطت
میدهد ،عشق است .فلسفه ،هنر ،ادبیات ،علم ،سیاست و ...هیچکطدا ناطیتواننطد بطا آن
برابری کنند .در بیشتر موارد ،عاشق ایثار میکند و با اینکه میتوانطد معشطوق را تصطاح
کند ،از آیودن عشق به شهوت و تانیات جسم ،میپرهیطزد و فقطط بطه خطاطرۀ او بسطنده
میکند و گذر از این مرحله را شرط اساسی عشق عالی و واقعی میدانطد .درک عشطق و
عظات آن ،چنان دشوار و حتی غیرماکن است که معاوالً به دیوانگی یا خودکشی عاشق
میانجامد و با خطکش علم و فهم محدود بشری ،نایتوان آن را ارزیابی کرد یا شناخت.
عاشق در هاه چیز و هاه کس ،معشوق خود را میبیند و اصوالً نوع زن را ستودنی و
پرستیدنی میبیند (مهتاب ،مهطراوه ،آرزو .)...عشق زمینی و آساانی الز و ملزو یکدیگرند،
نه مزاحم یا مخایا یکدیگر .عشق ،سن و سال و عنوان و موقعیت اجتااعی نایشناسد و
هرکس آن را منکرتر است ،شدیدتر در دامش گرفتار میآید.
اگر بخواهیم اینگونه شیداییها را با تقسیمبندی عارفانی چون روزبهان بقلی شیرازی
بسنجیم ،این داستانها ،عرصۀ ترکتاز عشق روحانی و دوری گزیطدن از عشطق طبیعطی و
بهیای است؛ یا اگر دقیقتر بگوییم ،فرایند تبدیل عشق بهیای و طبیعی به عشقی روحانی
است .عنوانهای عشق عذری یا افالطونی نیز کامالً با آنها مطابقت دارد؛ یعنی عشق به
ذات زیبایی و خیر و دگردیسی عشق مجازی به عشق حقیقی.
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در هاۀ داستانها با این تفسیر و تعبیر از عشق و عوایم و عواقبش ،بارها روبهرو میشویم:
تو بهترین شعر منی سوسن! اما من میترسم .من بیشطتر از ایطن ناطیتطونم نزدیطک
بشم .از من نخواه جلوتر بیا سوسن .به خاطر خودت .به خطاطر مطن ...تطو تطا وقتطی
هستی که من دور باشم (مسطتور 1717 ،ب .)31 :یکی میخواد ورت داره و ببردت اون
باال و بذارتت رو کوه و بعد بدوه تا ته دره و از اونجا نیگات کنطه .یکطی مطیترسطه از
نزدیک تااشات کنه .یک میخواد تو چشات شنا کنه (هاان.)11 :1710 ،
اغل آد ها یا بهتر بگویم اغل عاشقهای آفریدۀ ذهن خالق مستور ،آد هاییاند به
شدت اندوهناک ...طبیعی است شیفتگی او به ریاوند کارور ،از داستاننویسان توانطای
معاصر امریکا و جهان ،و متأثر بودنش از آثار او در شکلگیری غممداری شخصیتها
بی تأثیر نبوده .هاچنین عالقه مندی وی بطه آثطار جطرو دیویطد سطایینجر ،نویسطندۀ
برجستۀ امریکایی و صاح رمطان نطاتورِ دشطت ،در پطیریطزی عشطقهطای خطایی از
جساانیت و تهنشینی نگاه فلسفی سایینجر در دنیای داستانهای مستور ،انکطارکردنی
نیست (طیبی.)9 :1713 ،

0ط .0ناودهای دهگانۀ عشق
اینک به ناودهای گوناگون عشق در این داستانها نظری میافکنیم و آن را در ده بخش
تقسیمبندی میکنیم.
0ط0ط .1معشوق موهو
یک یا دو عاشق ،درگیرِ عشقِ معشوقی موهو و خیایی میشوند .نایداننطد در خطواب یطا
عایم واقعی ،معشوق خود را دیدهاند ویی او را مظهر تاا زیباییها میدانند و بطه وجطود او
ایاان دارند و به جستوجویش برمیخیزند .نتیجهاش یا دیوانگی عاشق و یطا روی آوردن
او به مستی و ترک دنیاست .در این موارد ،عاشق در برابطر زیبطایی و پطاکی معشطوق و در
مقا درک معنا و ژرفای عشق ،احساس ناتوانی و سرگشتگی میکنطد و رؤیطای او چنطان
قدرتاند و تأثیرگذار است که یا دیوانه میشطود و یطا ناطیتوانطد بطا دنیطای اططراف خطود،
ارتباطی درست و معاویی برقرار کند .معشوق بر تاا وجود او مستویی میشود .دیطوانگی
عاشق در «بعدازظهر سبز»  /من گنجشک نیستم و خودکشی عاشق در داسطتان «سطوفیا»،
ناونۀ چنین موضوعی اسطت .در «بعطدازظهر سطبز» ،پیرمطردی عاشطق دختطری رؤیطایی و
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غیرواقعی میشود و جوان نقاشی هم که مأمور میشود تطا صطورت او را نقاشطی کنطد ،در
خواب ،هاان دختر زیبا را میبیند و شیفتهاش میشود (مسطتور00 :1733 ،طط .)70در «سطوفیا»
نیز چنین است (هاان00 :1710 ،ط.)70

0ط0ط .0مرور خاطرات عاشقانه
داستان فقط مرور خاطرات عشقی و واگویۀ آنها از زبان مطرد یطا زن اسطت .در برخطی از
موارد ،درست دانسته نیست که آیا از خاطراتی واقعی سخن در میان است یطا چیطزی جطز
رؤیایی دیخواه و یذتبخش و گاه جنونآمیز نیست .مواردی از این دست را میتوان در این
داستانها دید« :مصای

چند چاه عایق» (هاان07 :1710 ،طط« ،)93شط هطای یلطدا» (هاطان،

70 :1733ط« ،)09مردی که تا زانو در اندوه فرورفت» (هاان09 :ط« ،)91مردی که تا پیشانی در
اندوه فرورفت» (هاان ،) 3 :تهران در بعدازظهر (دو بار) (هاان.)11 :1710 ،
0ط0ط .7جدایی یا ناکامی
عشقی راستین و ژرف ،که به جدایی یا ناکامی میانجامد.
0ط0ط7ط .1مرگ عاشق یا معشوق
در «آرزو» ،رسول ،عاشق آرزوست (عشق کودکانه) و در باباران کشته میشود (هاان:1733 ،

90ط .)09در «من دانای کل هستم» ،هاسر یوسا را بطرای سطرقت طالهطایش کشطتهانطد
(هاان 1717 ،ایا07 :طط .)73در من گنجشک نیستم ،ابراهیم در سوگ هاسر مردهاش دیوانه
شده و یاقوت از عشق پروین ،و نوری از شدت عشق ،بطه جنطون کشطیده شطدهاسطت .در
«تهران در بعدازظهر» ،عبدی در سوگ زنش که کشته شده ،به مسطتی و بطیخبطری روی
آوردهاست (هاان01 :1710 ،ط.)00
0ط0ط7ط .0دخایت یکی از بستگان معشوق و نتیجه آنکه...
قتل عاشق :در «عشق روی پیادهرو» یعقوب ،برادر غیرتی فروغ ،پسر عاشطق را مطیکشطد
(هاان91 :1733 ،ط .)90ناکامی عاشق و جدایی :در «و ما أدریک ما مریم؟» ،با دخایت یعقوب،
دایی مریم ،عشق امیر و مریم ناکا میماند (هاان 1717 ،ایا00 :ط.)01
0ط0ط7ط .7سفر بیخبر و ناگهانی معشوق و جدایی ابدی و دیوانگی عاشق
در «عشق روی پیادهرو» ،مهتاب به سفر میرود و راوی را در عشق و آرزو تنها میگذارد (هاان:

91ط .)90در «ملکه اییزابت» ،عیدی از عشق زیور ،دیوانه میشود (هاان 1717 ،ایا01 :ط.)30
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0ط0ط7ط .0خیانت معشوق ،وفاداری عاشق و پرهیز از رابطه با زنی دیگر یا دیوانگی عاشق
در «دوزیستان» ،رضا گرفتار عشق مهتاب است که بطا مطرد دیگطری ازدواج کطرده (هاطان:

19طط .)00در من گنجشک نیستم ،کابلی عاشق هاسرش ،سوری ،است درحاییکه میدانطد
سوری به او خیانت کردهاست (هاان.)07 :1711 ،
0ط0ط7ط .9خیانت عاشق ،جدا شدن معشوق یا انتقا گرفتن از عاشق
در «چند روایت معتبر دربارۀ اندوه» ،زن که درمییابطد مطردش خیانطت کطرده ،او را تطرک
میکند (هاان11 :1710 ،ط .)01در «تهران در بعدازظهر» ،در آپارتاانی شاهد جروبح زنی با
شوهری هستیم که به او خیانت کرده و به زن دیگری دل بستهاست (هاان01 :1710 ،ط.)01
0ط0ط7ط .0ازدواج معشوق و تنها ماندن عاشق
در «تهران در بعدازظهر» ،راننده یا پادو یک مرد ثروتاند و عیاش ،با دختری خودفروش از
عشق گاشدۀ خویش ،پرستو ،سخن میگوید (هاان) .در «دوزیستان» ،مهتاب ازدواج کطرده
و رضا در فراق او گرفتار شدهاست (هاان 1717 ،ایا19 :ط.)00
0ط0ط .0ازدواج و جدایی
ازدواج با عشق صورت میگیرد اما براثر ابتذال و تکرار زندگی ،به سردی و پوچی و جدایی
میانجامد .در «چند روایت معتبر» ،هاسر عباس صطراف ،او را بطه دییطل فقطدان عشطق و
عاطفه ترک میکند (هاان .)3 :1710 ،در «آن مرد داس دارد» ،مهتاب ،هاسر استاد فلسطفۀ
دانشگاه ،از زندگی ماللآور با او خسته شده و رفتهاسطت (هاطان31 :1713 ،طط .)30در «چنطد
روایت معتبر دربارۀ خداوند» ،راوی ،استاد فلسفۀ دانشگاه است .زنش ،مهتطاب ،او را تطرک

کرده و در پایان داستان ،ظاهراً بازمیگطردد (هاطان70 :1710 ،طط .)00در اسطتخوان خطوک و
دستهای جذامی ،سیاین به دییل سردی و بیاحساسی شوهرش ،دکتر سپهر ،او را ترک
کردهاست ،اما سرانجا به خانه و زندگی خود برمیگردد (هاان 1717 ،ب).
0ط0ط .9عشق مثل
عشق مثل  ،بنمایۀ اصلی بسیاری از شاهکارهای ادبی جهان است .داستانهای مستور نیطز از
این جهت ،پربار است .در هاۀ این موارد ،نویسنده در پی اثبات دو مسئلۀ مهطم اجتاطاعی و تطا
حدی فلسفی است .نخست اینکه بسیاری از ازدواجها ،عامیانه و بدون عشطق و عالقطۀ عایطق
صورت میگیرد و نتیجۀ اینگونه پیوندهای سست ،بیمعنطایی و ابتطذال زنطدگی و دیسطردی و
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بیعالقگی زن و شوهر به یکدیگر و عاشق شدنشان پس از دیدار فطرد دیگطری اسطت .نکتطۀ
دیگر اینکه ،عشق ،منحصر به ازدواج نیست و در بسیاری از موارد ،نفس دوسطت داشطتن مهطم
است و عاشق واقعی ،عاشق زیبایی است و درصدد تالک معشوق نیسطت .نویسطنده ،عاشطقان
مبتال به چنین شوریدگیهایی را بیگناه میداند و بر آن است که اینان در ایطن شطور و سطودا،
کامالً بیاختیارند .انواع عشق مثل در این داستانها بدین ترتی است:
0ط0ط9ط .1یک عاشق و دو معشوق
در «مغولها» ،استاد دانشگاه که با هاسرش ،مهناز ،زندگی میکند ،عاشطق دختطر کتابطدار
دانشکده میشود (هاان 1717 ،ایا73 :ط .)00در استخوان خوک و دستهای جذامی ،حامطد،
دانشجوی عکاسی ،که عاشق مهناز است ،به دییل شباهت نگطار بطا مهنطاز ،عاشطق نگطار
میشود (هاطان 1717 ،ب) .در «چند روایت معتبر دربارۀ اندوه» ،در دو مورد ،مردی عاشق دو
زن میشود (هاان11 :1710 ،ط .)01در «تهران در بعدازظهر» ،مردی متأهل ،عاشطق دختطری
دیگر (هاان )03 :1710 ،میشود .در «چند مسأیۀ ساده» ،دکتر سیفیِ متأهطل ،عاشطق دختطر
معروف بازیگر سیناا میشود ،و  Aکه متأهل است ،عاشق دختر دیگری (هاان.)09 :
0ط0ط9ط .0دو عاشق و یک معشوق
در «بعدازظهر سبز» ،تارددیی و پالچیدو ،عاشق آنجال ،معشوق موهطو  ،مطیشطوند (هاطان،

00 :1733ط .)70در «آرزو» ،راوی و رسول ،عاشق آرزو میشوند (هاان90 :ط ،)09در «مهتطاب»،
راوی و رسول ،عاشق مهتاب میشوند (هاان03 :طط .)199در «دوزیسطتان» ،رضطا و رقیطبش
عاشق مهتاب میشوند (هاان 1717 ،ایا19 :ط .)00در «سوفیا» ،گالبی و غال سگی ،عاشطق
سوفیا ،معشوق موهو  ،میشوند (هاان00 :1710 ،ط .)70در «چند روایت معتبر دربارۀ بهشت»،
کودک مُنگل و جوان خواستگار ،عاشق منیژه میشوند (هاان .)07 :1710 ،در «چنطد مسطأیۀ
ساده» ،فریدون و شهرا  ،عاشق شادی میشوند و ناصر و مراد ،عاشق ستاره (هاان .)00 :در
«مصای چند چاه عایق» ،یوسطا و نیلطوفر هاطدیگر را دوسطت دارنطد امطا بطرای نیلطوفر
خواستگار میآید (هاان07 :1710 ،ط .)93در تهران در بعدازظهر ،دختر به تقاضای ازدواج پسر
پاسخ رد میدهد ،چون برایش خواستگار آمدهاست (هاان.)01 :1710 ،
0ط0ط .0بینهایت معشوق
یک عاشق و بینهایت معشوق (عشق به اصل زیبایی) :در «چند روایت معتبر دربارۀ بطرز »،
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راوی هازمان عاشق سوفیا سرمدی و سارا فارسی میشود و سرانجا درمییابد که عاشق
تاا زنان دنیاست و نایتواند خود را محدود به یک عشق یطا یطک فطرد خطاص کنطد .در
حقیقت ،او ذات زیبایی و یطافت را دوست میدارد و نایتواند بطین زیبایطان ،یکطی را بطر
دیگری برتری نهد .نوعی تاامیتطلبی پاکبازانه و عاشقانه بدون توقطع تالطک معشطوق
است .در دیگر موارد هم میبینیم که عاشق ،تجلی وجود معشوق را در تاا ذرات هسطتی
و در چهرۀ تاا زنان میبیند.
یحظهای از دیوار شیشهای رستوران به میلیونها خانهای نگاه کطرد کطه در یکطی از
آنها سارا فارسی بود ،در دیگری سوفیا سرمدی؛ کای دورتر ،خانهای که پرستاری با
دستبند نازک نقرهای در آن زندگی میکرد و ...آن فکر بزرگ و تکاندهنده را ناگهان
کشا کرد ؛ اینکه هر زن انگار شاخهای بود از درختطی مقطدس کطه در یکطی از آن
میلیونها خانه افتاده بود .اینکه خوشبختی ط هاۀ خوشبختی نطه تکطهای از آن ط یطا
داشتن تاا آن شاخههای سبز است یا هیچکدا (هاان.)00 :1710 ،

0ط0ط .3عشق نادیده ،که با مکاتبه شروع میشود و...
0ط0ط3ط .1به جدایی میانجامد
در «حکایت عشقی بیقاف بیشین بینقطه» ،داستان در قای مکاتبهای و چَت بین هستی
(امیرماهان ،مرد  03سایه) با مهراوه است که تصادفی با هم آشنا و عاشق یکدیگر میشوند،
ویی امیر ماهان در آخرین رایانامه (ایایل) ،از ادامۀ رابطه بطه دییطل پطاکی عشطق ،پرهیطز
میکند (هاان00 :1710 ،ط.)09

0ط0ط3ط .0به وصال میانجامد اما با بیااری و سختی هاراه میشود
در روی ماه خداوند را ببوس ،مهرداد و جوییا با نامهنگاری با هم آشطنا مطیشطوند و ازدواج
میکنند ،اما جوییا به سرطان مبتال میشود.
0ط0ط .1عشق پاک ناکا
عشق به دییل شدت پاکی و آساانی بودنش ،با ارادۀ عاشق به این نتای میانجامد:
0ط0ط1ط .1خودکشی عاشق
در روی ماه خداوند را ببوس ،دکتر پارسا عاشق مهتاب میشود و از شدت و عظات عشق
و ناتوانی در درک آن ،خودکشی میکند.
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0ط0ط1ط .0عاشق از رابطۀ جساانی و کالً ادامۀ هر گونه رابطه با معشوق خودداری میکند
در «چند روایت معتبر دربارۀ عشق» ،معلم فیزیک ،عاشطق دانطشآمطوزش ،کیایطا طلطوع،
میشود ،اما از ادامۀ آن و اندیشۀ ازدواج میپرهیزد:
بیآنکه بدانی چرا ،از حضور دخترک سرشار میشوی .شوقی به یاس کردن او نداری
و دوستتر میداری او را از یک فاصلۀ معقول تااشا کنطی .شطاید بطه هاطین سطب ،
وقتی کیایا پای تختهسیاه آمده بود و فاصلهاش از تو ،از آنچطه معقطول مطیدانسطتی،
کاتر شده بود ،نتوانسته بودی او را نگاه کنی (هاان10 :1710 ،ط.)17
ناونههای مشابه :در «چند روایت معتبر دربارۀ سوسن» ،کیانوش و سوسن (زن روسپی)
(هاان 1717 ،ایا3 :ط .)00در استخوان خوک و دستهای جذامی ،کیانوش و سوسن (هاطان،
 1717ب) .در «حکایت عشقی بیقاف بیشین بینقطه» امیر ماهان و مهراوه (هاطان:1710 ،

00ط .)09در «تهران در بعدازظهر» ،مرد و زن زیبطا ،جطوان و زن روسطپی ،عبطدی و هاسطر
ازدسترفتهاش (هاان 01 :1710 ،و .)79
0ط0ط .0عشق زیگزایی :عشق  Aبه  B ،Bبه  C ،Cبه  D ،Dبه  E ،Eبه  Fو...

در «تهران در بعدازظهر» (مسأیۀ دو ) ،منصور عاشق ناهید است .ناهید ناطیدانطد و عاشطق
فرهاد ،هاکالسی خود ،است .فرهاد عاشق پریسا ،دوستدختر قبلطی فریطدون ،اسطت امطا
پریسا به او جوابی ندادهاست .پریسا عاشق فریدون است ،ویی فریدون عاشق شادی است.
شادی نامزد شهرا است و( ...هاان.)00 :
0ط0ط .19عشقهای دروغین و هوسهای جنسی و مبتذل
در «هیاهو در شی بعدازظهر»« ،تهران در بعدازظهر» (هاان« ،)0 :1710 ،کیفیت تکوین فعل
خداوند» (هاان31 :1710 ،ط ،)19استخوان خوک و دستهطای جطذامی (هاطان 1717 ،ب،)13 :
شاهد روابط نامشروع و ناسایم دختران و پسرانی هستیم که شعار زندگیشان خوشباشی و
عیاشی است .نویسنده ،اینگونه روابط را در برابر عشقهای پاک و خایصانه و عذری قطرار
میدهد تا ارزش و پاکی نوع دو را نشان دهد.
0ط .7پیامدهای عشق
0ط7ط .1معرفت شهودی
در تاا عشقهایی که برشاردیم ،بهجز انطدک هطوسهطای زودگطذر و روابطط جسطاانی،
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عاشقان به درک شهودی دست مییابند که به کلی وجطود و دیطدگاه آنطان را نسطبت بطه
هستی و خود و عشق متحول میکند .خود دییل این هاه تغییطر را ناطیداننطد و در برابطر
عظات عشق و معشطوق درمطیماننطد .در بخطشهطای پیشطین مقایطه ،بطه ایطن موضطوع
پرداختهایم .میتوان گفت تاا عشقهای مطرحشده در داستانهای مستور ،در پی اثبطات
این جالۀ مشهور عرفاست که «ایاجاز قنطرة ایحقیقة» یعنی «عشق مجازی ،پطل رسطیدن
به عشق آساانی است» و اینکه وصال ،نقطۀ پایان و مرگ عشق است.
اوایل ،کوچک بود؛ یعنی من اینطور فکر میکرد  ،اما بعد بطزرگ و بطزرگتطر شطد؛
آنقدر که دیگر نایشد آن را در غزیی یا قصهای یا حتی دیی حبس کطرد .حجاطش
بزرگتر از دل شد ...بهسرعت بطزرگ شطد .از الی انگشطتان مطن یغزیطد و گریخطت؛
آنقدر که من مقهور آن شد (هاان.)07 :1710 ،

0ط7ط .0دیوانگی
در بسیاری از موارد ،عشق به دیوانگی عاشق منجر میشود .اگر بگوییم یکی از قهرمانطان
اصلی یا انسانهای آرمانی داستانهای مسطتور دیوانگطانانطد ،گطزاف نگفتطهایطم .در ایطن
داستانها ،دیوانگان جطزو فرهیختطهتطرین و پطاکتطرین و حسطاستطرین و انسطانتطرین
شخصیتها هستند و دیوانگیشان به نسبت انزوا و فاصلهگیری آنان از دنیای تباه و مبتذل
اطرافشان تعیین میشود .آنها دردهای بشری را درک میکنند ،به نظا خلقت با نگطاهی
پرسشگر و معترض مینگرند ،عشق و قداست آن را پاس مطیدارنطد و بطه حطال انسطان و
انسانیت دل میسوزانند و سوگوار عصات ازدسترفتۀ اویند .از یک نظر نیز بطه کطودک و
عوایم او نزدیکند و حس هادردی و احترا خواننده را برمطیانگیزنطد .ایطن دیوانگطان یطا
عقالی مجانین را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :ایا .شخصیتهای دیوانه یا مبتال به
اختالل حواس؛ ب .کسانی که به دییل شکست در میدان عشق ،دیوانه شدهاند؛ ج .کسانی
که از شدت و عظات عشق دیوانه شدهاند .دیوانگان این داستانها (در کطل پطانزده دیوانطه)

عبارتاند از :پالچیدو و تاردیلی در «بعدازظهر سبز» (هاان00 :1733 ،ط .)70یاقوت گطالب در

«چند خط ک و کویه بر دیوار» (هاان09 :طط .)31دو پیرمطرد روانطی در روی مطاه خداونطد را
ببوس و عیدی نوجوان در «ملکه اییزابت» (هاان 1717 ،ایا01 :ط .)30دانیال در استخوانهای
خوک و دستهای جذامی و گالبی در «سوفیا» (هاان00 :1710 ،ط .)70یاقوت و امیر ماهطان
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در دویدن در میدان تاریک مین و نیز ابراهیم ،دانیال ،کابلی ،امیر ماهان در من گنجشطک
نیستم و کلهکدو در تهران در بعدازظهر (هاان.)19 :1710 ،
دانیال ،یکی از این دیوانگان ،دربارۀ زن و عشق ،چنین باوری دارد:
اگه زنی در کار نباشه ،عشقی هم در کار نیست .شکسپیر و حطاف و رومئطو و ژوییطت و
شیرین و فرهاد ولمعطلاند .اگه روزی زنها بخواند از اینجا برند ،تقریباً هاۀ ادبیطات و
سیناا و هنر دنیا رو با خودشون باید ببرند .اما اگه قرار باشه مردا برنطد چطی؟ اگطه قطرار
باشه مردها از این دنیا گورشون رو گم کنند و برند ،بهت قول مید که هر چی جنط
و کشتار و کثافتکاریهای دیگه است رو با خودشون میبرند (هاان 1717 ،ب.)70 :

0ط7ط .7ایها بخشی و آفرینش شعر
از زمان سقراط ،بسیاری از فیلسوفان و منتقدان ادبی ،منشأ هنر و بهویژه شعر را ایها دانسطتهانطد.
به نظر افالطون« ،میوز» ایهۀ شعر است .در فرهن

عرب نیز هر شاعری تابعه یطا جنطی دارد کطه

شعر را به او تلقین میکند .در ادبیات عرفانی هم این بح  ،خیلی جدی مطرح شدهاست.
در حقیقت میتوان ایها را معرفتی دانست که بر مقدمات علای مبتنی نباشطد ...و بطا
تعبیر دقیقتر علای میتوان گفت ،ایها حطایتی نفسطانی اسطت کطه ططی آن ،ذهطن
هنرمند ،مقاصد و وسایل را با هم و در یک نظر اجاایی ادراک میکند و کطل را قبطل
از وقوف بر اجزا به وجود میآورد (زرینکوب.)90 :1700 ،

یکی از وجوه تأثیرگذاری زن در داستانهای مستور ،ایها بخشی به مرد و زمینهسطازی
برای آفرینش هنطر و شطعر اسطت .نقطش شطعر و جاطالت ادبطی و کلاطات قصطاری کطه
شخصیتها میگویند ،در داستانهای وی بسیار پررن

است و خیلی از آنها ،ترکیبطی از

داستان و شعرند و به زعم نگارنده میتوان آنها را «غزل ط داسطتان» بطه حسطاب آورد .در
داستانهای اوییه ،متن شعرها کامل آمدهاست ،اما هرچه پیشتر میرویم ،بطه ذکطر اینکطه
شخصیت اصلی در وصا معشوقش شعرهایی سرودهاست ،بسنده میشود .شعرها از نظطر
صور خیال و نوآوری در اندیشه و عاطفه ،پذیرفتنی و تازهاند ،اما نکتۀ مهم و قابل ذکر این
است که تاا شاعران (استاد دانشگاه ،دانشجو ،جوان شاعر )...به یک شیوه شعر میگوینطد و
این آثار خالق ،عناصر شعری (محتوا و فر ) یکسانی دارند .گویی نویسنده ،اشعار خود را به
آنها نسبت دادهاست .عالوه بر این ،موضوع شعر و ادبیات و نقل اشعار شاعران ایرانطی و
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عرب نیز در آنها پربسامد است .در کل باید گفت بخش مهای از داسطتانهطا ،بطه رابططۀ
عشق با آفرینش هنری عاشق و ایها بخشی معشوق اختصاص دارد.
داستانهایی که یکی از شخصیتهای آن یا شاعرند و یا براثطر عشطق ناگهطان شطاعر
میشوند ،عبارتاند از :امیر در «دو چشمخانۀ خیس» (مسطتور3 :1733 ،طط .)17دکتطر پارسطا و
مهتاب در روی ماه خداوند را ببوس و کیانوش در «چند روایت معتبر دربارۀ سوسن» (هاان،

 1717ایا3 :ط .)07امیر در «و ما أدریک ما مریم» (هاان00 :ط .)01کیانوش در اسطتخوانهطای
خوک و دستهای جذامی و دانیال در من گنجشک نیستم(هاان 1717 ،ب).
حرف که میزنی /من از هراس طوفان /زل میزنم به میز /به زیرسیگاری /به خودکار /تطا
باد مرا نبرد به آساان /یبخند که میزنی /من ،عین هایوها /زل میزنم به دستهطات /بطه
ساعت مچی طالییات /به آستین پیراهنت /تا فرونرو در زمین /دیش مادر گفت تطو از
دیروز فرورفتهای /در کلاهای انگار /در شین /در قاف /در نقطهها (هاان.)97 :1710 ،

 .9نتیجه
زن در آثار داستانی مصطفی مستور ،نقش مهم و محوری و منحصطربهفطردی دارد .در ایطن
داستانها با زنانی پاک و فرشتهگون و دور از دسترس روبهرو میشویم که نقش حاایتگری،
هدایت به سوی پاکی و حقیقت ،عشقآفرینی ،ایها بخشی ،ذوق و هنرآفرینطی و بطه جنطون
کشاندن عاشق را بر عهده دارند .عشق ،ناودهای دهگانهای دارد .پیامطد ایطن عشطقهطا نیطز
معرفت شهودی ،دیوانگی عاشق و ایها بخشی و آفرینش هنطری اسطت .ایطن داسطتانهطا را
میتوان نوعی بازآفرینی گسترشیافته و امروزی و منثور شعر غنایی یا غزل فارسی دانسطت،
اما نکتهای که به باورپذیری داستانها یطاه میزند ،این است کطه در تاطا مطوارد یادشطده،
عشق برای تاا عاشقان از هر صنا و گروه یا طبقۀ اجتااعی که باشند ،تقدسی چنان ژرف
و ژرفایی چنان مقدس مییابد و منجر به چنان معرفتی شهودی میشود که با عشق آساانی
و عرفانی پهلو میزند .به نظر میرسد تکرار آگاهانه و پیاپی این درونمایههطا ،داسطتانهطای
مستور را به سویی سوق میدهد که پایان ماجرا را برای خواننده پیشبینیپذیر میکند و این
امر به عنصر مهم و برجستۀ تعلیق و هولووالی داستانها آسی میرساند و چنانکه برخطی
از منتقدان آثار او گوشزد کردهاند ،بهتر است نویسنده در آثار بعطدی خطود ،در جسطتوجطوی
فضاها و درونمایههای تازهتر باشد و از تکرار بپرهیزد.
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