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از امکاندات پسدامدرنی در   ، ای هدفمندد و تممددی   گونه به بماند...پور گسکری در مجموعه داستان   بهناز علی

، اتصدا  کوتداه  ، های پسامدرنی نظیر سداتتار بازگشدتی    . مؤلفهاست هبهره جستروایت  ۀمحتوا و شیو عنوان و
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 . میدمه1

 1939 سا به را  بگذری ...مجموعه داستان ، ده و منتید ادبینویسن، پور گسکری  بهناز علی

 1933سدا   به  بماند...دومین مجموعه داستان او با نام  جوایز متمددی شد. ۀبرندو نوشت 

حضدور در   گرفت.ادبی مهرگان را  ۀجایز، «بهترین مجموعه داستان»در میام منتشر شد و 

ه  ، ان که بیرون آمدن و سفر کردنان، محیطی مأنوس و تکراری است، چنتانه برای زن

های دیگر ضرورت پیدا   ه  برای آگاه شدن از موقمیت، و ی تازهبرای رهایی و تنفس هوا

ی وجدو  جستهای زنان برای   استفاده از طرح و قالب سفر در داستان، کند. از این روی می

گذشته و  یافتن راهی برای رهایی از وضع ۀبه منزل، های متفاوت  و شناتت موقمیت هویت

هد  در   اسدت  کدرده . نویسنده تالش (1101د2/1102 :1932 ،)میرعابدینی نابرابر با مردان است

تدرین    مهد   ، تحولی ایجاد کند.ه  در شیوه و شگردهای داستان زنانو ها   پیرنگ داستان

هندوستان مانند دست ها در قالب سفر به جاهای دور  انتغییر فضا و مکان داست، تالش وی

کده   هدایی  . شدیوه اسدت  کدرده ایران نیدز طدرح    اقلی این امکان را در ، در عین حا  .است

م تنی بدر اسدتفاده از    ،انجام دادهها  آن زنان یا تالش برای تغییر نویسنده برای ارائۀ وضع

در را هدا و شدگردهای پسدامدرن      شدیوه شتار پسامدرنیستی است. از همدین رو،  امکانات نو

 ای . نید و تحلیل کرده بماند...مجموعه داستان 

 . پیشینه و م انی نظری0

هندر و مممداری و    ۀدر عرص ،از هر حوزهپیش توان   تین رویکردهای پسامدرن را مینخس

: 1933 ،)ندورری نیاشی و فیل  مشداهده کدرد   و  نید هنرو  های نید ادبی  پس از آن در حوزه

زیدرا   ؛ای نیسدت   . شناتت و توصدیف مفداهی  اساسدی پسامدرنیسد  کدار سداده      (139د130

و هدد  مشخصدی    زاویۀ دیدد ای نیست که   پسامدرنیس  مکتب یا جن ش فکری یکپارچه

گونه کده از پیشدوند    ه  ندارد. پسامدرنیس  آنسخنگوی واحدی  ضمن اینکه داشته باشد؛

هدای قدرن     ، ارزشآید. در عصر مدرن  از مدرنیس  میپس چیزی است که  ،آید  میبر« پسا»

ایدن  ، پداره شدد. در عصدر روشدنگری     د تکده عصر روشنگری  های   یمنی ارزشد جده   ه

 توان بشر  ، میعیل و منطق و شمو  عل  های جهان  بینی بود که با استفاده از ارزش  توش

به  ترافات و هر گونه رفتار غیرعیالنی رها ساتت و بشر و جهل و بدبختی و را از شر فیر

ایدن   ،. امدا در قدرن بیسدت    (12دد 19 :1935، )پداو  سمادت و پیشرفت تواهد رسید و  آزادی
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جدز  ، دارند کده علد  و عیدل     ها مورد شک و بدبینی قرار گرفت و منتیدان اظهار می  ارزش

، محیطدی  های جهانی و فجدایع زیسدت    جنگ و بیگانگیاندوه و ازتود و استثمار و نابودی

  (.190د191: 1933، )نورری است دستاوردی نداشته

نخسدت   ۀدسدت  توان به دو دسدته تیسدی  کدرد؛     ا میپسامدرن ر پردازان و منتیدانِ  نظریه

هدای داسدتان     ویژگدی  ،«بدری لدوئیس  »و  «ایهاب حسن» و« الج»پردازانی مانند   شامل نظریه

ها   ای داستانمحتو، «پاتریشیا وو»و  «هیل  مک»دیگر مانند  ۀدست ودارند  بیان میرا پسامدرن 

 «محتدوای وجودشدناتتی  » براسداس های پسدامدرنی را    داستان، هیل  مک کنند.  را بررسی می

سازی  نخست را راه ردهایی برای برجسته ۀپردازان دست  های نظریه  کند و فهرست  بررسی می

هدا    شدناتتی داسدتان    ت زبانبه ماهی ووپاتریشیا . (22: 1950 ،هیدل   )مک دهد  این محتوا قرار می

 داند.  های پسامدرن می  ی داستانرا ویژگ« فراداستانی» ۀو جن کند  میتوجه 

 های پسامدرنی  ها و مؤلفه  . ویژگی1د0

دهدد و    های روایی ثانوی برش مدی   روایت نخستین را بارها با جهان :ساتتارهای بازگشتی

آور   گیرد؛ تصدور ندوعی برگشدت و تسلسدل سدرگیجه       بازنمایی درون بازنمایی صورت می

چندان که تواننده را گمراه کند که بازنمایی در یک سط  روایی را  ،کند  پایان ایجاد می  بی

 .(032د063همان: ) تر یا باالتر اشت اه بگیرد  با بازنمایی در سط  روایی پایین

یمنی دو یا چند متن مدوازی  ، پسامدرنیستی ۀشکافت : متن چندپاره یا ازه متون موازی

شدود بدا کتداب بده      تواننده همواره ناگزیر میزمان توانده شوند.   باید ه که تا حد امکان 

 ۀشد شناتتی میان جهان فراگذاری  شیء فیزیکی برتورد کند و هرگز از برش هستی ۀمنزل

 .(293د299 )همان: ندارد، چش  برداستان و کتاب مادی

 .ای وجود دارد  فرض بر این است که بین متن ادبی و جهان واقمی فاصله :اتصا  کوتاه

منظور ایجداد اتصدا  کوتداه در ایدن      بههای پسامدرنیستی را تالش  ت نوشتهالج تصوصی

مطرح کدردن نویسدنده و نویسدندگی در     ،های انجام این کار داند. از جمله شیوه فاصله می

شد بین سطوح مختلف روایتی و تودرتویی را هیل نیز آمدو  مک .(133: 1935 ،)الجمتن است 

گام نهدادن یدک شخصدیت از     ۀکه هر جزء آن به اندازرا؛ چنامد شکلی از اتصا  کوتاه می

برآشوبنده است. تأثیر ایدن  ، شناتتی تود و ورود او به یک سط  روایی دیگر  سط  هستی

 .(052: 1950، هیل  )مک شناتتی است ، برجسته کردن ساتتار هستیعمل
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مند توجه   نظامشود که به شکلی تودآگاه و   ای داستانی اطالق می  به نوشته :فراداستان

: 1952 ،)ووکند  جلب مید ساتتگی و مصنوع  در حک  یک امر  د  تود ماهیتتواننده را به 

شدناتتی   د کده چگونده مدتن بده شدکلی زبدان      ساز  . فراداستان این موضوع را آشکار می(3

سدازی و    چهدارچوب از:  اندد  ع دارت هدای فراداسدتانی    ویژگدی  از جملده  .شدود   برساتته می

شدود.    تمریدف مدی  « بندا  برسداتته، ، ساتتمان»نوعی  ۀبه مثاب چهارچوبشکنی؛   چهارچوب

همچدون  سازی را   چهارچوب، برای هر داستانی امری راتی است ولی فراداستان چهارچوب

 چهدارچوب کده  کندد   مدی طدرح  موضدوع را  ایدن  ، سازد. فراداستان  برجسته می یک مسئله

کددام اسدت؟ آیدا ایدن     ، سدازد  جددا مدی  ی که واقمیدت را از داسدتان   چهارچوبآن  چیست؟

پایدان اسدت؟ متدون     ۀعندوان و نوشدت   یدا  چیزی بیش از رو و پشت جلد کتاب چهارچوب

خدواهی آغداز و   دل  ماهیدت  ، اغلب با بحث دربارۀسازی  چهارچوبفراداستانی برای تحلیل 

رسند تا   میشوند و بیشتر اوقات با چندین فرجام به پایان  ها شروع می حدود و پایان داستان

بنددی تمدام     ای از ناممکنی هرگونه پایدان   یا ممکن است با نشانه تواننده یکی را برگزیند؛

آگداهی بده ایدن    ، شود  بر آن تأکید می چهارچوبسازی و تحلیل   برجستهراه آنچه از . شوند

نی ی زبدا ماهیتبلکه  ،ناشده نیستند واسطه و پردازش  بی، های ادبی  موضوع است که داستان

هدای    سازی ع ارت است از: قصده در قصده، موقمیدت     . از جمله شگردهای چهارچوبدارند

هدای نامتنداهی را نیدز      داستانمفهوم چهارچوب ضمن اینکه ناسازگار، ساتتارهای تودرتو؛ 

کردن تدوه    شگردی برای ویران ۀشکنی به منزل  چهارچوب .(23د22 )همان: شود  شامل می

نه اینکه میان داستان و واقمیدت   ،سازد  داستان و واقمیت را برمال میشکا  میان ، واقمیت

رو هسدتی .   های زبدانی روبد    کده بدا برسداتته   ، دهد که ما نه با واقمیدت   پل بزند؛ نشان می

گیرد.   شکنی با تمهیدات مختلفی مانند اظهار نظر نویسنده در داستان صورت می  چهارچوب

ای تمایز وجودشناتتی جهان داستانی و واقمدی را افشدا     لهچنین مدات ،در متون فراداستانی

 .(91د25 )همان:سازد   می

توطئده  تدوه   ترس و  و تردید ،های عصر ما  یکی از بیماری :پارانویا و آشفتگی رهنی

هدای    اضدطراب  ۀکنندد  هدای گونداگون مدنمکس     نیستی به شکلهای پسامدر  است. داستان

بینند که در   تود را در ممرض این تطر می، های پارانویا  تشخصی .پارانویایی انسان هستند

 .(122د55: 1939، )لوئیس نظام فکری کس دیگری احاطه شوند
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 ها  . تحلیل روایت و شگردهای داستان9

 «وزند  بادهایی که از هندوکُش می». 1د9

متن اصلی و شرح سفر راوی بده هندد، و    در این داستان با دو متن موازی مواجهی ؛ یکی

متن اصلی با تطی متفاوت  که با فاصله از سطرهای پنجابهکتاب  ۀشد دیگری متن ترجمه

الممدار  مدذاهب و    ةدایدر  ۀسدوتت  کتداب ندی    ۀمطالب تود را ترجم است. راوی چاپ شده

ای است که این  . دوگانگی تط و تنظی  داستان به گونه(3: 1950، پور  )علی داند می ها بدعت

تواندد تصدمی     توانند همزمان توانده شوند و با ه  پیش بروند یا توانندده مدی   دو متن می

سپس بده مدتن دیگدر روی بیداورد. سداتتار      و ها را نخست بخواند  بگیرد که یکی از متن

 ۀدهد ماجرای داسدتان را فاصدل   می  های دوگانه و شروع داستان نشان   تط، تناوبی داستان

هایی که حاصل سدفر زندی     دهد. نوشته می  ها تشکیل   کردن به نوشته میان تواندن و فکر

سدفری کده   کندد؛   مدی سدفر  آغاز به های او   به هند است که راوی از نوشته )پنجابه(ایرانی 

چداپ شدده    «پررنگ»یک شکل آن  ؛دو شکل دارد ها  هاست. نوشته  حاصلش همین نوشته

اسدت کده   « رنگدی   های ک   نوشته»شکل دوم آن و که حاصل سفر واقمی زنی ایرانی است 

شود یدک   یم اش  که سفرنامه، سفری از روی تحییق، حاصل سفر زنی دیگر در پی اوست

اسدتفاده   )...( برای پیوندد دو بخدش داسدتان از عالمدت تملیدق     تحییق؛ تحیییی داستانی. 

را دچار تملیق  د  حتی واقمهد   شود همین عالمت تملیق تا همه چیز یم کند؛ یمنی راوی  می 

 ۀهمچدون سده نیطد    ،سده  ل با تواندن و نوشتن و جمع هدر فکر و تخی ۀال ته فاصل سازد.

حاصلی غیر از تملیق ندارد؛ تملییی که شکل ممیو  آن در قالب یک سفر تحیییاتی ، تملیق

 است. موهوم و رفتاری موهوم شکل گرفته در مکانی

واقمدی و جهدان     شود و مرز بدین جهدان   ارائه می یتویهای تودر  جهان، در این داستان

شدود: سدط     سه جهان متفاوت ایجاد می، با ایجاد سه سط  روایتی .شود می تیالی نیض 

هدای واقمدی شدروع     راویت مأموریت راوی است. داستان در این سدط  بدا توصدیف   ، او 

کندد. در سدط     مدی   اننده الیاکه توه  واقمی بودن را به تو ای گونه به ،(3د3 )همان:شود  می 

شود  ماجرای پیرزنی در رهن راوی حکاکی می، سوتته  های نی  روایت با تواندن کتاب دومِ

هایی است  مربوط به نوشته، . سط  سوم روایت(5همان: ) شود ی میو راوی وارد دنیایی تیال

زند. این سطرها  شود و یکنواتتی س کی داستان را بر ه  می می توانده  پنجابهکه از کتاب 
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جهدان داسدتانی دیگدری را    ، با تطی متفاوت و نامتجدانس بدا دیگدر سدطرهای داسدتان     

های دیگر داسدتان متفداوت اسدت.      با جهان ،شناتتی کند که از لحاظ هستی می فراگذاری 

موازی با هد   ، بازنمایی سط  رواییِ نخستین با بازنمایی سط  روایی جهان تیالی پیرزن

امکدان دارد  چنددان کده    ،که تشخیص مرز ایدن دو دشدوار اسدت    ای گونه روند به میپیش 

ریزد  لی پیرزن فرومیجهان تیا، گیرد. در پایان داستاناین سطوح را با ه  اشت اه ، تواننده

پیدرزن   ۀاما راوی به تصورات تود دربدار  برد، و تواننده به تخیلی بودن این جهان پی می

شده مملق  تخیلی بودن جهان فراگذاریدهد تا تواننده را همچنان میان واقمی یا  می  ادامه 

جهان روزمره  ۀادام نوعی بهکه د  بیرونی جهان راوی چهارچوبنگه دارد. تواننده ابتدا در 

ی متفداوت وارد  چهدارچوب بده   ،توابراه همراه با راوی و از ولی  ،کند می توش  جا د  است

کند  می در داستان داللت نیز تمابیر متمددی  .افتد شود. حوادث داستان در شب اتفاق می می 

کنند  می مایی را بازنمایی ن  تواب، هایی که در متن شرح تواب است. تمابیر و واژه، که متن

هدای   ضدجه ، هدای دیگدر   شدب ، بیدار شدم، ...و ش ی بود /(3همان: ) رهن و تیال »از: اند  ع ارت

همدان:  ) و شد ی دیگدر  ... /(10همدان:  ) شد / و هر شب تکرار می(11همان: ) فریادهای تفته، ش انه

 تدواب ، دیشدب ، / زن شد گرد (12همدان:  ) تیالش را روی تخت رها کردم، وحشت  / انمکاس(19

 .(13همدان:  ) ... و شب آتر / دیشبتواب ۀ/ ن ض دیوان(16همان: ) و باز ش ی دیگر... /(19همان: )

در پایدان داسدتان از    ( و5همدان:  )همراه آفتداب  داستان از آمدن پیرزن  در بندهای آغازین،

مربوط به روزهای ها  این .(01همان: ) شود می که موجب بیدار شدن راوی  کند می آفتابی یاد 

بندی تواب و   ولی برای بخش ،تواب است؛ یمنی همچنان تواب و بیان تواب راوی است

بدا  ، رویدادها را در عین جاری بدودن ، طرح مناس ی است. راوی، داستان در داستان آوردن

پدردازی اسدت. از ایدن روش بدرای       بیانگر تدواب ، کند؛ همین لحن می لحن گزارشی بیان 

ت عینی، . راوی در سطرهای پایانی(5همان: )کند  می استفاده   دایرةالممارنوشتن مدتلی در 

ال ته در این لحظه  ؛است یدهدهد از تواب پر می  و نشان  (01همان: ) کند داستان را نیض می

است و باز ه  روایدت   همچنان بر کتاب پنجابه سر نهاده نیز همچنان در تواب است چون

قدو  پررنگدی از    نیدل ، بخش داستان که پایانبرد. به همین س ب است  یتواب را پیش م

 و تناسخ و ترس و سفر و قصه و کتابی که ال ته در قالب هرچه از تواب همان کتاب است؛

 ندام  اسدت. انتخداب  « ل زندانگی مسدج »، همچنان انتیدام  سوتتن و گالیه درآید و ع ادت

همچندین   ،است نچرتا که گردنده واش  پروانگیممنای کلمه و حالت  به توجه با «پروانه»
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 در .دارد تناسبه   داستان طرح با نام این. است تناسخ بر م تنی، دگردیسی کرم به پروانه

 در بتواندد  راوی تدا  دارد تناسدب  ،هست ه  متن میصود که «تجنسی»بحث  با ،حا  عین

 از: کندد  یاد مختلف های شکل به زن جنس جایی  جابه و تحو  و زندگی از، متن یها الیه

 سدوتتن  بدرای  توشدحالی  وی پشدیمان  و مانددن  از، مرد تاطر به سوتتن از، هند به ایران

 بدرای  بخواهدد  کسی که باشد سخت همچنان و بگردد پروانه مثلها  این ۀهم در یک اره؛

 ۀرابط این ال ته و جامانده ممنوع ۀرابط از تودش. بیابد جواز «پروانه» کتاب و اندیشهدرک 

 .دارد متمددی ممناهای ممنوع،

 دائمدی  سدفری  نماد، حا  عین در. دارد تطابق ناپایداری و سرگردانی با نیز داستان نام

میدان  ، تخیل و دیدنمیان ، نوشتن و تواندنمیان  سفر شکل به باد این ،داستان در. است

یدک عمدل و بده    ، حددس  یدک ، فداق ات یک هست آنچه. است قممل ،حدس و تانجام نی

محدل   کدرده اسدت. نویسدنده سدمی     قمملد  جهدتش  اما ،است سفر ص یکصورت مشخ

وقتدی محدل نوشدتن     تصدوص  به، ها را واقمی نشان بدهد شخصیترویدادهای داستان و 

عمدی در کدار اسدت. ایدن کدار نویسدنده در عدین       ، داستان را هند و شهرهای آن نوشته

صه یا نوعی فراداستان است؛ از آنکه داستان بودن ق، بخشی به روند نوشتن داستان  واقمیت

غیر  ،همین عمد در نشان دادن فراداستان دهد. می  ها را نشان  شخصیتسرگذشت کتاب و 

؟ اسدت  کدرده دارد که چرا چنین  می، ما را به تأمل وااز آنکه ویژگی پسامدرن داستان است

از  نده باید مالحظه کرد که از یدک سدو،  این ویژگی پسامدرن را با گفتمان فمنیستی نویس

شود و از سوی دیگر با ایجاد  می های مخاط ان رها  گیری  های چاپ یا ج هه برتی دشواری

انتیادی  تواند رهنیت او را به جانب نوعی رهنیت می، فاصله میان جهان داستان با مخاطب

کند تا  می یک بدیل استفاده در جایگاه سوق دهد. از جهان داستان و محل وقوع رویدادها 

گدرا و   چدون وقتدی در درون چیدزی قدرار دارید  نگداهی درون       ،را متفاوت کندما  رهنیت

اما وقتی از منظدری دیگدر بده    ، تربیتی و رهنی بر دیدگاه ما حاک  است ۀبرساتته از سابی

نگاه انتیدادی یدافتن یدا     ،نگری  می د  های اجتماعی و فردی تود حتی به برساتتهد   قضیه

ل زندانگی  مسدج  انتیدام  ،داسدتان  مایۀ درونشود.  می میدور  ،شنیدنِ نگاه انتیادی دیگران

است؛ پنجابه بدا   ان سرشته شدهگریزند که با آن ای می  زنانه هویتهای داستان از  است. زن

 کشد. انتیام می داز زنانگی محتوم تو، به تاراج گذاشتن تن
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 «سنگواره». 0د9

دارد که راوی قرار ، باالترین سط  روایتی : در داستان با چهار سط  روایت مواجه در این

شود. دومدین   می است و ماجرای داستان در رهنش تداعی  ساحلی نشسته یک رستوراندر 

، ست. در سط  سوم روایتشیی میان راوی و دو برادر دوقلوع حکایت مثلث، سط  روایت

. سط  چهارم روایت با سازد میمواجه  یدیگر ما را با دنیای، ها  شخصیتهای یکی از   نامه

تدو کدردن سدطوح    در این داستان با جای دادن و تودر گیرد.  اشمار شاملو شکل میتواندن 

، نه یک بدار  روایت نخستین که حکایت زندگی فملی و عادتی راوی است، مختلف روایتی

ر شود. ایدن سداتتا   می قطع ، های روایی دیگر و بازنمایی درون بازنمایی  با جهان ،که بارها

کدارگیری    تنیدگی سطوح مختلف روایتی و بده  شود. دره  می اد ساتتار بازگشتی باعث ایج

 زاویدۀ دیدد  اسدت. راوی بدا    موجب آشفتگی متن داسدتان شدده  ، های مختلف روایت  شیوه

هدای داسدتان را بده صدورت      شخصدیت یکدی از  ، گفتدار دروندی    تدک  ۀشخص به شیو او 

توالی زمانی رویدادها و بیان تاطرات و را اما سیر تطی روایت ، کند میشخص تطاب  دوم

 (06همدان:  ) کند و با تداعی گذشدته  می داستان را از پایان شروع ، . راویزند میرؤیا به ه  

 زاویدۀ دیدد  های مخاطب راوی با تغییدر    یا نامه (02همان: )برد. نیل شمر   روایت را پیش می

 شود. می متن گسیختگی  موجب ازه  (03همان: )

چیدزی کده دیگدر در ایدن دنیدای       ؛تاوان زنانگی است، های داستان  مایه درونیکی از 

مدورد  ، بازنمایی در جهانی بدیل و به ظاهر عجیبراه روزمره جای تمجب ندارد و شاید از 

است.  مایه دروناین سازی  پسامدرنی داستان در تدمت برجسته توجه قرار گیرد. تمهیدات

در یدک   شدود.  نشان داده میهای مختلفی از زندگی زنان   شکل، در سطوح مختلف روایتی

شدوند و او غیدر از     مدی عاشدیش  ، شود کده دو بدرادر   می زندگی زنی تصویر ، سط  روایت

هدا بگدذرد. در   هنجارتواند از   زنانگی نمی ۀبه واسطزیرا  ؛حق انتخابی ندارد، تماشای ماجرا

شوهر از دهند و   شود که تاوان زنانگی تود را پس می می ی زنانی تصویر زندگ، سط  دیگر

گفتدار دروندی بدرای      سکوت است. روایت تدک  ،دیگر داستانمایۀ  درون. بینند آزار میتود 

، تواندد   اشماری که مدی با . نویسنده است شدههمین اج ار و ضرورت سکوت اتتیار نمایش 

کند. در این  می  قلوی داستان ایجاد قابیل و برادران دوهابیل و    ینی بشخصیتنوعی توازی 

برابدر بدا    ،مدرگ او سدرانجام  عشیی و  تر و پاکشیدن از مثلث سکوت برادر بزرگ، داستان
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  راوی که به جای سخن گفتن و ابراز عشدق سدکوت   هابیل است. عاشق او   شدن کشته

تکثیدر شدود   هایی   در تن تمام آدم تا ابد ،راویگفتۀ شود تا به  می در دریاچه غرق ، کند  می

 .(09همان: ) است هایشان ناگفته مانده  ها بر لب  تورند و گفتنی  های دریاچه می  که از ماهی

 «انتخاب شیطان». 9د9

 ،پزشدک   رفدتن پدیش روان  ، مربوط به روایت زندگی فملدی راوی ، رفت نخست داستان  پی

فاقات آرایشگاه اسدت.  مربوط به ات، مرفت دو  بیکاری و تصمی  به نوشتن داستان است. پی

مربدوط بده   ، رفت چهدارم   شود. پی می فاقات آن روایت رفتن به بانک و ات، مرفت سو  در پی

آن انحدال   رفت پنج  نیز روایدت شدرکت ت لیغداتی و      پزشکی است. پی  ماجراهای دندان

وقدایمی را  ، پزشدک   روایت داستان بدین صورت است که راوی در مطدب روان  ۀاست. شیو

است که بدا وقدایع یدا     یک داستان  ،کند. هر کدام از این وقایع می برای درمانگرش تمریف 

سدازد. رفتدار    تو یا داستان در داستان مدی ی تودرشود و ساتتار می های دیگر ادغام   داستان

ابدزاری بدرای   ، بده عیدب   بر بازگشدت راوی و حضور او در مطب درمانگر و تأکید درمانگر 

ایجداد ندوعی   ای بدا    ای اسدت؛ سداتتار درونده     ها و ایجاد ساتتار درونده   این داستانارت اط 

تواندد آغداز داسدتان     پایان. هر کدام از وقایع داستان می  آور بی برگشت و تسلسل سرگیجه

شدود. داسدتان در    مدی  ای دیگدر آغداز     شدوند و واقمده    اما این وقایع هر بار نیض می، باشد

ای دیگدر    وارد چرتده ، جای پایدان  شود و به می نی نیز بار دیگر از او  شروع طرهای پایاس

شود. داستان بدا   می پایانی داستان به جمالت صفحات نخستین پیوند داده  ۀشود و جمل می 

، یابدد  از ایدن تجربده ادامده مدی     رفدت  عیدب شود و بدا   می آغاز ناگهانی  ۀروایت یک تجرب

خواهی آغاز داستان را دل  ماهیتشود و  می داستان گ   ۀدر چرتکه آغاز داستان  ای  گونه به

گوید. وقتی ماجراهدای هدر هفتده را      باید به عیب برگردم. این را درمانگرم می»کند:  می برجسته 

پایان داستان ، . راوی با هر بار عیب رفتن از این تجربه(99: 1950، پدور   علی)« گوی   برایش می

رفتده بدودم    ،بهتر است از او  شروع کدن  » :گوید و در پایان داستان می ندافک  را به تمویق می

داسدتان   ۀگونه است که چرت  . و این(22همدان:  ) «ام را بگیرم. بوی پیراشکی داغ  بانک تا مستمری

 شود. می بندی تمام   هایی از ناممکنی هرگونه پایان  گردد و داستان با نشانه  میدوباره به او  باز

آغاز و پایان داستان و ایجاد نوعی تسلسل و چرته در  چهارچوبزیر سؤا  بردن داستان با 

د و توانندده را بده برسداتته بدودن     سداز  می را برجسته « داستانی چهارچوب»، بیان داستان
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ماجراهدای  ، بدا افشداگری درمدانگر   ، کند. عالوه بر این می زبانی آن آگاه  ماهیتداستان و 

داستانی تشدید شدود؛ هدر بارکده     چهارچوب، ن داده شده تا با این تمهیدنشا ی تخیلراوی 

، اما زمدانی  شود فراگذاشته می کند یک وضمیت  درمانگر تمریف می راوی ماجرایی را برای

شود و  ه یا کنار نهاده میزدود این وضع، گرد عیببا  ،دکن  را نیض می که درمانگر این وضع

شناسی جهان فراگذاشته در  ناپایدارسازی هستی ،ر این عملشود. تأثی  آغاز می یدیگر وضع

. وقتی در سطرهای پایانی (029: 1950، هیل  )مکسازی است   عین برهنه کردن فرایند جهان

ماجراهایش را بنویسد و داستان  ،جای رفتن پیش درمانگر گیرد به  راوی تصمی  می، داستان

 مایدۀ  درونشدوند.    شده بدار دیگدر زدوده مدی    تلقهای   وضمیتتمام ، کند می را دوباره آغاز 

است. ایدن آشدفتگی را نویسدنده در روایدت      ن ود قطمیتسرگردانی و  و آشفتگی، داستان

اصلی هماهنگ اسدت.   شخصیتدهد که با آشفتگی و سرگردانی  می  ای نشان   شده تکه  تکه

بدرای یدک زن را   های مختلفی از نداامنی و وجدود بددگمانی      شکل، سطوح مختلف روایت

های راوی باور ندارد.   حتی درمانگر ناامن است؛ کسی به ماجراها و بدگمانی ؛دهند  نشان می

 کند. می روع به نوشتن ماجراهایش برد و ش  او به تودش پناه میسرانجام 

 «گویند؟  ها دروغ می  مرده». 2د9

شود کده   دیده میراوی ، او : در سط  است کرده سه سط  روایی ایجاد ، ساتتار بازگشتی

بازنشسدتگی و   مسدئلۀ قتدل اسدت. اصدرار راوی بدر      ۀپروندد  مأمور دولت و مسدئو  حدل  

گیری داستان است؛ یمندی داسدتانی در درون داسدتان شدکل       م نای شکل، دردسرهای آن

تواهدد نیدش    از اینجدا بده بمدد مدی     ،گیرد؛ تا اینجا به صورت مأمور دولت بازی کرده می

مثدل   کندد،  می و به مواردی از آن اشاره رود  در قالب آن میپس  ؛بازنشستگی را بازی کند

هدا شددن و     دچار اندواع بیمداری   و سراغ تریدهای روزانه رفتن و ها  حضور پیران در پارک

او ، نیش جدید ین تصورهم .(26: 1950، پور  )علیرفته در زهواردر ت دیل شدن به پیرمردِ دربه

بخدش داسدتان     تدداوم ، ا  رهنو نوعی جریان سی (23همان: ) کشاند را به دنیایی رهنی می

بیانگر بازی بین قاتل و میتو  است. اظهارات متناقض قاتل و ، روایت دومشود. سط   می 

بدازی  بیدانگر  ، سازد. سط  سوم روایت  این سط  را می، تواب و بازی هذیاننیز  و میتو 

، میان راوی و قاتل و میتو  است. با ترکیب دو داستان زندگی راوی و بازی قاتل و میتو 

داسدتان  ، با اصدرار راوی  لق شده که دو وجه دارد: از یک سویک داستان تاص و جدید ت
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تواننده دائ  مردد ، . در داستان سومداردهای زندگی واقمی را   است و از سوی دیگر ویژگی

 .دهد می  این کار را ال ته همچنان راوی انجام  .را زندگی واقمی بداند یا داستان است که آن 

دهد تا پیگیر داستان یا واقمیت  مجالی به تواننده نمی، راوی در قالب مأمور و کارمند دولت

ترکیب دو داسدتان   مسئلۀیابد. تود راوی نیز  شود؛ بدین وسیله داستان همچنان تداوم می

 .(99د90همان: )کند  می را رو 

افتدد   کند. یک آن به فکر مدی  می ای است که انسان را دچار لغزش   نام داستان به گونه

متوجده  سرانجام آید.  تود یا تصور تود برمی ۀپس از آن در پی نیض گفت، که جواب بدهد

 ۀدر تمام داستان تداوم دارد. گداهی حادثد  ، . این بازیِ تردید و تأملشود بازی نویسنده می

چند تواب را ه  تودش هر، سازد پذیر می روایت تواب باورطریق داستان را از  ی،اساس  بی

ت. مأموریت ه  تواب و مأموریت اس و ترکی ی از بازی ،کند. زندگی این داستان می نیض 

ل داس مخصدوص دارد و منتظدر پایدان آن      و از ق ل طراحی شدده  با بازی همسان است؛

آن هد    د  امدا در مأموریدت   )سط  دوم(اند  ، دو طر  بازیمیتو قاتل و ، هستی . در بازی

مأمور و قاتدل هسدتند کده بدر سدر میتدو  بدازی         ،بازی دو طر  د  جنایی ۀبررسی پروند

بازیگران سده   ،. در روایت داستان که ترکی ی میان این دو پرونده است)سط  او ( کنند می 

 ،اندد. در جدایی از داسدتان     سدوم را شدکل داده  داستان و  ؛میتو  قاتل،، مأمور :اند  نفر شده

 ،با صدای میتو  که نزد بازجو حاضر است ،شود می صدای قاتل که از ض ط صوت شنیده 

یمندی صددای    ،برای میتو  استصدا که گویی پخش  نوعی به ،(91همان: ) شود می آمیخته 

ن صددای میتدو    گویی ای منتها، شود تا همه چیز روشن شود می قاتل برای میتو  پخش 

شود و  می صدا  ۀشد ستان ض طکه راوی وارد دا ،آن ۀبا قاتل در جواب همدیگر است و ادام

 شود. می میتو  زنده ، پخش صدا و روایت ۀکند؛ با این شیو می آن را زنده 

شدکا  مختلفدی از تنداقض    اَ ،داستان است. در این داستان مایۀ درون، واقمیتبه شک 

تدوان مشداهده کدرد. در ایدن ندوع        های کارآگاهی رئالیستی را مدی   داستانتناقض با مثل 

د و در آید   نظمی غالب مدی   به طور کامل بر بی اش عملکردهای عیالنیکارآگاه با ، داستان

مددام کدابوس    ،ی که نیش کارآگداه دارد شخصیتکند. اما  می  نهایت مممای داستان را حل

کندد. اعترافدات قاتدل و سدخنان      مدی  ی ها را قات  پروندهپرتی است و  دچار حواس و بیند  می

از دیگدر   ، بدا هد  تنداقض دارد.   شدود  مدی  های راوی ظاهر   میتولی که در تواب و کابوس
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ی اسدت  آور موضوع وحشتناک و دلهدره ، لحن روایت است. ماجرای قتل ،تناقضات داستان

 .(23 و 29مان: ه) شود می که در این داستان با حالتی طنزآمیز بیان  درحالی

کند: دو داسدتان و دو پروندده    می پیوسته به نوعی دوگانگی اشاره ، راوی، عالوه بر این

، جدایی قاتدل و میتدو      جابده ، هدای زن و مدرد    جدایی دسدت    جابه، ه  آمیخته است  که به

هدایی از    شدکل ، ایدن مدوارد   ۀجایی بازی و واقمیدت. همد    جابه، جایی تواب و بیداری  جابه

به دروغی در داستان جلدب   هستند. عنوان داستان نیز توجه ما را قطمیتدوگانگی و عدم 

ماندد.   آن با اظهارات ضد و نییض قاتل و میتو  پوشدیده مدی   قطمیتواقمیتی که  کند؛ می 

 ،داند قاتل دچار کابوس و تواب و تیا  شده و ماجرا را بازی می، گوید شب قتل می میتو  

و امر ناگفتنی داسدتان  شده  واقمیت پوشیده، رسد که همین کابوس و تیا  ولی به نظر می

همان: ) است شدهولی اجزای بدن او با بدن یک زن ترکیب  ،مرد است ،داستان است. میتو 

اما در  ،شود می نیز  دتتر قاتل( )ستاره:وجود یک میتو  زن باعث شک به  این امر ؛(99 و 29

داستان نشانی از او نیست. این گونه امور در جهان واقمی ه  مانند جهان داستان پوشدیده  

اشاره به امر تیدالی و  ، شوند. سطوح مختلف روایتی و تناقضات  مواجه می قطمیتو با عدم 

نداشدتن  و ژانر کارآگداهی و انسدجام   فرم استفاده از ، آمیختن تیا  و واقمیت، بازی بودن

 دهند.  تکه را نشان می  آشفتگی و واقمیت تکه، متن

شود کده بدا صددا و     می هایی برجسته   شخصیتحضور زبان با توصیف  ،در این داستان

آورد. اظهار هر   وجود می  آن را به، توصیف یک چیز، در داستان شوند. سخنان تود تلق می

وابسدته بده    وجدودش ، قاتدل  شخصدیت است.  شخصیتساتتن یک  ،ای در داستان  گزاره

به وجود میتو  با اظهارات ضد و نییضی  ، وشود می صدایی است که از ض ط صوت پخش 

آور قاتدل و    کند. اظهارات ستوه می چشمش بیان  ۀهای گیرکرده میان حفر  که از لبآید   می

بلکده حضدور زبدان را     ،سدازد   نمیاقمی بودن حادثه را بر  وتوه، میتو  برای توصیف قتل

زنددگی و راز قتدل را بیدان     ۀشدود و قصد   می میتو  ظاهر  ،دهد. در این داستان  نشان می

داستان با سدخنان میتدو  پدیش    در واقع  زند. حر  میکارآگاه با میتو  پرونده  و کند می 

 سخنان آشفته و نامنسج  قاتل و میتو  است. ۀداستانی آشفته که نتیج ؛رود  می

 «نشین حاشیه». 9د9

ما را سداتته اسدت و رعایدت     ۀها نظام جاممه و تانواد  پدرساالری روایتی است که قرن
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از  ،حیوق تدود بر زنان ولی در عصر جدید با آگاهی  ،عر  جاممه است ،قراردادهای آن

عصر ما شاهد فروپاشی و سیوط »اعتیاد دارد  (00: 1932). لیوتار است اقتدار پدر کاسته شده

رسیدن به حیییت و عدالت پدس   ۀهای کالنی است که زمانی وعد  آن دسته از فراروایتتمامی 

هدا    گرای این دسته از فراروایدت   . قدرت و اقتدار است دادی و کل«دادند  از هر پویش را می

ت ، باعددث حاکمیددهددا تموجودیددهددا و   هویددتدیگددر  یددا کنددار زدن تمددامبددرای ادغددام 

 وضدع گیرد کده   لیوتار نتیجه می، . بر این اساسشود میچرای هراس و وحشت و چون  بی

. داسدتان  (02همدان:  )اعتمادی و ناباوری به هرگونه فراروایدت اسدت     بی وضع، پسامدرن

ای رئالیستی دارد. تواننده سیر تطی داستان را کده آغداز و پایدان      زمینه ،«نشین حاشیه»

ن تدانواده را در  اقتددار زندا  ، طنزگونهای   کند. نویسنده به شیوه  دن ا  می ،مشخصی دارد

هایی از اقتدار در   دهد. پدر تانواده که هنوز رگه می  مردان قرار  ۀرفت میابل اقتدار ازدست

 :1950، پور  )علی نامد می« غیر»دهد و آنان را  می  های زنان تن   با نارضایتی به بازی ،اوست

با زنان همراه است؛ حتی به پددرش   ،ها بزرگ شده  اما پسر تانواده که با این بازی ،(69

تواندد بده     . ایدن سدخن مدی   )همان( «تواهی دست از سر ما برداری؟  پس کی می»گوید:   می

 ۀگویان  ممنای درتواست برای پایان دادن به اقتدار پدر و پدرساالری باشد. نید اقتدار تک

زاویۀ ها با  صدای زن، اما با روایتی که راوی آن مرد است، داستان است مایۀ درون، مرد

را غیدر  ها  آن راوی، اند  شود؛ در واقع زنان به حاشیه رانده شده می همان مرد شنیده  دید

مدردی در حاشدیه    ،به نادیده گرفته شدن و غیر بودن است. راویشان نامد و اعتراض  می

در پدی براندداتتن   ، . زنان با به حاشیه رانددن مدرد  ردرا دا او همچنان نیش است ولی 

، اما داستان با روایتگری راوی مرد و نیش بر آب ساتتن تصمی  زندان ، اقتدار او هستند

 دهد.  نان اقتدار مرد را نشان میهمچ

 «بوتیمار». 6د9

باعث اتصدا  بدین دنیدای واقمدی و     ، تلفیق وجوه داستانی با وجوه ظاهراً م تنی بر واقمیت

باعدث   ،هدایی از جهدان واقمدی     اسامی و مکان و شود. توصیفات می ی داستان تخیلدنیای 

 کسی کهدر جایگاه  ،ت بیرونی نویسندهشود. اطالع از موقمی می داستان  واقمی بودن توه 

کندد کده   شود تواننده تصور   باعث می ،ق ادبیات استمدتی در هند بوده و مدرس و محی

فضا را با تردید وجودشناسانه مواجده  ، اما نویسنده در پایان ،ای دارد   ساتتار تاطره ،داستان
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تالق داسدتان  در میام کند و نیشش را  می د و داستانی بودن جهان داستان را افشا ساز می 

گردد   میها  آن داند و به دن ا  نیش تود در تواب  ها را تواب می  شخصیتدهد؛  می  نشان 

بده  گرایانه   ژانری واقع ،نویسی  زندگینامه ش یه  یوضمبا ایجاد  ینویسنده از طرف .(31همان: )

کند و   شکنی می چهارچوب، وضعدهد و از طر  دیگر با انکار واقمی بودن این  می  داستان 

بدودن و  سازد و تواننده را میدان واقمدی     ها را ناپایدار می  شخصیتشناتتی   موقمیت هستی

 ندوعی  بده  ،هدای سدیف اتداق     دارد. اشاره به تار عنک وت  تیالی بودن داستان مملق نگه می

 ای حدس زندانگی   داستان، گونده  مایۀ درونواقمی بودن داستان است.  توه بیانگر سستی 

کند و با ایجاد اتصا   می جهانی بدیل تلق ، است. نویسنده با استفاده از نام و عناصر واقمی

که تواننده را به ابدراز   ای  گونه  به ،آفریند ی از واقمیت میتوهم، جهان واقمی و داستانیبین 

هدای    انگیزد. وقتی هانی با نشان دادن عکس های زن داستان برمی  شخصیتاحساسات با 

 هویتتواهان کسب ، و صح ت کردن از روز دفاعیه التحصیلی( )فارغ آموتتگی دانشزمان 

 شخصیتشود.  می به سکوت وادار  «فسورپرو»با اشارۀ ، و نشان دادن جایگاه اجتماعی است

یسدنده بدا آمیخدتن ندوعی     و احساس تودش دچار تردید اسدت. نو  هویتنیز در  «ملیک»

ورزی ملیدک و    داستان را با عشدق ، عالوه بر تأکید بر نیش زبان ،نثر داستان شاعرانگی به

 .کند می پروفسور هماهنگ 
 «زنی از جنس مس». 3د9

شود: روایدت ق دل از     شخص روایت می سوم زاویۀ دیدداستان شامل دو بخش است که با 

ها مثدل    شخصیتاز منظر سایر ، . بخش دوم«یاسمینا»تودکشی و روایت بمد از تودکشی 

اتراج شود. داستان با توصیف حاالت یاسمینا بمد از  می ها و پدر یاسمینا روایت   کالسی  ه 

و بازگشت به « نوشتن» نظ  زمانی روایت با حضور نویسنده و تأکید برولی  ،شود می شروع 

 تورد. ه  می  به، روایت زمان اتراج

 تدوه  از یدک طدر    ، با حضدور در داسدتان   ،نویسنده به س ک نویسندگان فراداستان

تالق جهدان  در جایگاه نیش تود را ، از طر  دیگر زند و  قمی بودن داستان را بره  میوا

هاش. عینکش را   نوشتهها حصار شده بودند بین او و کاغذاگرها و شاید»دهد:  می  داستانی نشان 

دوبداره رهدنش را بده بدازی      «داسدتان نداقص  » ۀهای ناقص گذاشت تا دو کلم  داستان ۀروی پوش

ای بر امر داستانی   حاشیه، توددوبارۀ نویسنده با حضور ، در پایان داستان .(32همان: ) «بگیرد
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، کند می در روایت مداتله  )مؤلف( راوی .شناتتی متن است زبان وضعکه تذکراتی از زند  می

. هنگامی کده مؤلدف بدا ضدمیر     گیرد بهره میشخص  ، از سومشخص او جای ضمیر  اما به

شدود   می در داستان پذیرفته  شخصیتیک همچون  ،یابد  شخص در داستان حضور می او 

ی کندد؛ یمندی مؤلدف هد  بده امدر       می درون جهان داستان زندگی ، که در سط  داستانی

و ایجاد فاصله  شخص سومولی در اینجا نویسنده با ضمیر  شود؛ می برساتته و زبانی ت دیل 

از  رااش  سدط  وجودشدناتتی  ، کند می تطاب « او»بین تود و راوی داستان که نویسنده را 

در میدام تدالق جهدان    تا همچنان اقتدار تود را  سازد می ط  وجودشناتتی داستان جدا س

امدا   ،شناسی   رهن تودِ یاسمینا او را می ۀبیشتر از دریچ، در بخش او  داستانی حفظ کند.

این دو شدناتت   ؛رهن دیگران است ۀشناسی  که از دریچ  یاسمینایی را می، در بخش دوم

واقمیدت یاسدمینا در   ، ت شدناتت برای ایجاد نس ی، دارند. در بخش دوم با یکدیگر تناقض

در واقمیدت را  شدک بده   ، شدود. همچندین نویسدنده    مدی  رهن شناساهای مختلف تیسدی   

 ،دهد و در پایان داستان با حضوری دوباره می  را نشان کند که حضورش  می سطرهایی بیان 

ی از و واقمیدت یاسدمینا را میدان تل د    ورزد  مدی تأکید  قطمیتهای شناتت و عدم   بر تناقض

با حالتی  بماند...تا شناتت واقمیت همچون عنوان کتاب  سازد میهای متناقض رها   سخن

 از تملیق همراه شود.

. دو اسدت  کدرده زندان اسدتفاده    وضدع نویسنده از امکانات پسامدرنی برای نشان دادن 

تدط اصدلی داسدتان را مشدخص     ، دهد می  ع ارتی که نویسنده در آن حضور تود را نشان 

بخواند و در بیانش  «داستان ناقص»کند؛ داستانی پسامدرنی که راوی اصرار دارد آن را  می 

 است کده ال تده تدودش    او مرگ شخص ، چون روایت ،است قطمیتدچار تردید و عدم 

آن اسدت کده نویسدنده     ،ت اصدلی انتخداب ایدن طدرح    داستان است. علد  ۀنویسند )راوی(

 کشدد  حاضر سخن بگوید؛ چند بار ه  آن را بده ر  مدی   تواهد از فاجمه و گرفتاری بدِ می

از آن است ، زند و روایتش نیز متالشی است . اگر ه  از داستان ناقص حر  می(39همان: )

یاسمینا تطدابق داشدته    شخصیت ۀه  با طرح داستان و متالشی شدن کلم ،تواهد که می

و ه  تکرار چندین  د  یاسمینا(، یاسمن، )یاسادهد  می  که در نامش نیز همین را انجام د باشد  

هشداری به آینده است که در مواردی که افرادی  ،داستانی را نشان بدهد. اگر ناقص است

ای بسدا دتتدران بسدیاری از     آنان اطالعی ندداری ؛   ۀاز وضع و آیند ،بینی  را در تیابان می
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وقتدی داسدتان    ؛کنی  می ت ر نداری  که چه ولی رفتارهای ما به سرنوشت بدی دچار شوند 

اصدلی داسدتان بده     شخصیتتوری .  مثل پدر و دوستان یاسمینا غصه می ،شود می کامل 

شناتت دیگدری از او  ، مورد توجه اطرافیان است و غیر از زی ایی و زنانگی، زی ایی ۀواسط

گریزد که زنانگی برای او ساتته  و سرنوشتی می هویتاز ، تودکشی وجود ندارد. یاسمینا با

که هر از گاهی باید آن را صدییل   «مس»توجهی است به ظر   ،است. انتخاب نام داستان

 داد و ن اید از آن غافل بود.

 «رنگکور» .3د9

کند. در سدط    می دو سط  مختلف روایتی ایجاد ، توی این داستانساتتار بازگشتی و تودر

ای قدیمی  به تانه ،شود که برای دانستن گذشته می روایت  یرنگداستان دتتر کور، نخست

هدای    سد ب تصدورات و آشدفتگی     شود که به می داستان زنی روایت ، رود. در سط  دوم می

با بازگشت به  ،کند. روایت نخستین که بازنمایی زمان حا  راوی است می تودکشی  ،روانی

ی زمدانی روایدت   . تدوال (122همان: ) شود می تانه بارها قطع  گذشته و روایتگری زن صاحب

ریزد. داسدتان    بر ه  می ،زاویۀ دیدو تغییر راوی و  ،شد بین گذشته و حا رویدادها با آمدو

شود. روایت گذشته بدا   می آغاز  قو  نیلشته بدون رکر میدمه به صورت ای از گذ  با تاطره

گونده   شدود و بددین   مدی  وصدل  و ۀ راوی قطدع توصیف وقایمی از زمان حا  و تیاالت آشفت

دو سدط   ، با اسدتفاده از سداتتار بازگشدتی   . شود می پاره روایت   پاره، هایی از یک قصه  تکه

. در سدط   اسدت  شدده آشفته و روانی زندان داسدتان ایجداد     وضعروایت برای نشان دادن 

، رنگی و ک ود دیددن دنیدا بدرای دتتدر    شود که علت آشفتگی و کور مشخص می، نخست

است. با بازگشت به گذشته و  دارد که برای مادرش اتفاق افتادهای  ریشه در گذشته و حادثه

 ،دلیدل آشدفتگی رواندی    شدود کده بده    می یت زنی نشان داده وضم، روایت دومایجاد سط  

ی در تدوهم و آمیختن حداالت   زاویۀ دیدتغییر و  . نوسان راویکشد ش را میتودسرانجام 

 کند. می گی را به تواننده منتیل این آشفت، داستان

 «است مادرم مرا تورده». 5د9

زندی  ، داسدتان  . راویتدداعی اسدت   ۀم تنی بر ش ک ،به صورت پرشتاب روایت داستان ۀشیو

دو  ۀدربار ناآن های تلفنیوگو گفتمادرش نگران اوست و  و سنش از ازدواج گذشتهاست که 

ضدرورت   ۀیدا دربدار   ،نزد دتتر بیاید )راوی(چیز است: یا برای رفع تنهایی تودش و دتترش 
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شود. راوی در  می کودکی راوی  ۀکنند تداعی، ازدواج راوی سخن بگوید. همین دو سخن مادر

، کند. در عدین حدا    می کودکی را به کمک تداعی برای تودش روایت های   قصه، قالب مادر

مثل جوید،  بهره میکننده  های تداعی  ، از واژهراوی را نشان دهد وضمیتبرای آنکه همچنان 

یدا   (112همان: ) شود می برایش تداعی  «بوی گاز آشپزتانه»، «گیری  هایمان را گاز می  لب»اینکه از 

را تدداعی  پریدن  «پره می  »لفظ  ،«ها  پره این یکی ه  می چیزی بگو بهش؛ مکارم دیروز گفت یهه»

 .(115همان: ) «با زنگ تلفن از جا پریدم»د: کن می 

همدان   براسداس  ،که م تنی بدر فدانتزی اسدت    ،های آن  عنوان داستان و برتی تداعی

عال  کودکی به ه  های   های موجود را با فانتزی  واقمیت، های کودکی است. نویسنده  قصه

، کندد و بدا سدرعت    می دوتته است. سخنان مادر را با تواب و تداعی دوباره از رهن مرور 

؛ ال تده  (103همدان:  ) کند می های مادرش دوباره مرور   تلفن ط قساله را گویی ت رهای چند

. نیستادر راوی در سالروز تولدش در کنارش آن است که مدلیل  همه مرور و تداعی به این

های   گویه  در میان نوشتن د  ؛آید  نمیشان در  وقت صدای نویسد که هیچ  راوی چیزهایی می

گیرد و توانندده    داستان در داستان شکل میشوند و   تداعی میتاطرات گذشته  ،اش  روزانه

روایدت زنددگی فملدی    ، نخستشود. سط   می  رو روبهبا دو سط  روایت یا جهان داستانی 

آن  ،داستانی است که راوی با بازگشت به گذشته و تداعی تاطرات ،سط  دومراوی است. 

ط  اسدت. راوی بدین دو سد    «دایدی سداعد  »، دوماصلی جهان  شخصیتکند.  می را روایت 

بده سدط    نخسدت  شد است؛ هر بار که از سدط  روایدت   روایی یا جهان داستانی در آمدو

 رز بین این دو جهدان و اتصدا  بدین   م موجب تزلز  ،گذارد  عکس گام میو بر دومروایت 

شدود کده راوی    می و آشفتگی تممدی  یانسجام بیروایت موجب  ۀشود. این نحو می ها  آن

شدناتتی    بُمدد هسدتی  ، است و بده کمدک آن   وضع زندگی تود بدان روی آوردهبرای بیان 

 ،روایت فراداستانی ۀشود. نویسنده برای نشان دادن میصود تود به شیو  داستان برجسته می

بدی  پارانویدایی    .(103، 119، 110همدان:  ) سدازد  مدی  حضور تود را در نوشتن داستان آشکار 

وقتدی آن را در   تصدوص  به ،است نمایش وضع زن در جاممه نمود یافتهبیشتر برای ، راوی

نویسنده برای ت یدین   .(110همان: ) شود می تر   برجستهاش  رواییتصنع  ،دهد می  تواب نشان 

بدین صورت که اشخاص داستان  ،آورد به تصویرپردازی گروتسک روی می هایش،  اندیشه

. همچندین عمدل   (103 و 115همدان:  ) دهدد  مدی   را ترکی ی از شکل انسانی و حیوانی نشان 

 .(109همان: ) دهد می حیوانی توردن بچه را به انسان نس ت 
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دو ، داستان است. نویسنده با استفاده از ساتتار بازگشتی مایۀ درونهویت، سرگردانی و 

کند مادرش برای  می ساله گمان  93زنی ، نخستآفریند. در جهان  میدر تیابل ه  جهان 

او را بدرای تدود نگده دارد. راوی از     ،ازدواجدش در و سمی دارد با تأتیر  چیند میاو توطئه 

و « وجدود » ،سمی دارد با جددایی از مدادر   ت ونگران اس، گیرد مینادیده او را  شاینکه مادر

ان مدرگ مدادرش   مردی چهل ساله تا زمد ، تود را حفظ کند. در جهان دوم داستان هویت

تواندد ازدواج کندد.     هدای فکدری نمدی     سنی و وسواس س ب وضمیت مجرد است و دیگر به

ابود شدده و  که وجودش ند د نویسنده با قرار دادن دنیای راوی در میابل دنیای دایی ساعد  

، اتصا  کوتداه و پارانویدا   و و استفاده از تصویرپردازی گروتسکد  است او را توردهمادرش 

و توجه تواننده را به ضرورت استیال  وجودی  سازد می محتوای مورد نظر تود را برجسته 

های متمدد ناشی از   و پایان (103همان: ) ر داستانکند. تردید راوی در آتِ می ی جلب هویتو 

 استیال  وجودی است.عدم  ۀدهند نشان، این تردید

 . نتیجه2

کاربرد هر  ۀچند میزان و نحواده از امکانات پسامدرنی است؛ هراستف، شگرد اصلی نویسنده

متفداوت اسدت. ویژگدی غالدب      متندوع و  ،هدا   هدای پسدامدرنی در داسدتان     یک از ویژگدی 

است؛ این سداتتار باعدث ایجداد سدطوح مختلدف       «ساتتار بازگشتی» بماند...های  داستان

کده  ، هدا   شخصیتتنها  ، نهها  در این جهان .است شدهروایتی یا چند جهان داستانی متفاوت 

را زندان  مشدکالت   ،هدا   شود و نویسنده با استفاده از این جهدان   گاهی راوی نیز عوض می

؛ ما با جهدانی از حیدایق   اند جهان متکثر پسامدرن ۀدهند ها بازتاب  کند. این جهان بازگو می

هدا مدواجهی  کده امدر       ای از برساتته  بلکه با مجموعه، عینی و قابل شناتت مواجه نیستی 

ای از آن بده دسدت    که دیگر شناتت دقیق و قاطمانده  ای  گونه ، بهکنند ث ات می  واقمی را بی

، گرا بازتاب یافته  های واقع  عینی در داستانگونه که باور به جهانی تاریخی و  آید. همان نمی

و در عنوان  های پسامدرن بازتاب یافته  استاننیز در د ناپذیر باور به جهانی متکثر و شناتت

هدا بده بیدان      اسدت. ایدن داسدتان    ی نمود یافتده قطمیت بیبه صورت تملیق و  بماند...کتاب 

پدردازد؛    رفتده مدی   حاشیه شده و به تکه  هایی تکه  زندگی زنان به صورت واقمیت «بماندهای»

 ای . گذشتهها  آن از بماند...وقایمی که همیشه با رکر 

ن تنها باعث برجسته شد نه، ها و سطوح مختلف روایتی  ساتتار بازگشتی با ایجاد جهان
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، داسدتانی  چهدارچوب سدازی   ، بلکه با برجسدته شود  ها می محتوای وجودشناسانه در داستان

دهدد؛ در چندین     حالتی فراداستانی میها  آن و بهسازد  میها را افشا  بودن داستانساتتگی 

هدای    جهدان  ،نویسنده با تکنیک بازگشت به گذشته و بیان حدوادث گذشدته  ، هایی  داستان

ای متفاوت و   به شیوه« وزند  بادهایی که از هندوکُش می»اما در کند،  دیگر تلق میداستانی 

. کندد  تلدق مدی  واقمدی داسدتان     جهانی تیالی در کنار جهدان شد ه   ،ببا تکنیک بیان توا

را نیدد  تا با این امکان بتواند مشکالت موجدود  اند  هایی  نمونه« ساتی»سرزمین هند و رس  

چند جهدان   ،برای بیان مسائل و تابوهای زنانگی، با بازگشت به گذشته« سنگواره»در کند. 

آغداز و پایدان داسدتان و ایجداد ندوعی      نیدِ با « طانانتخاب شی»شود. در   داستانی تلق می

شود تا سرگردانی و شک   داستانی برجسته می چهارچوب، تسلسل و چرته در بیان داستان

هدا دروغ    مدرده »و بدگمانی زن را بده محدیط اطدرا  نشدان دهدد. سداتتار بازگشدتی در        

کندد.    دهد که راوی در قالب مأمور دولت آن را بیان مدی   به داستانی شکل می« گویند؟  می

ی در قطمیتد  بدی ، تناقض در فرم کارآگداهی داسدتان  ، اظهارات ضد و نییض قاتل و میتو 

دروغی است کده در سدطوح    ۀدهند همگی نشان، تناقض و عنوان داستان، ت میتو جنسی

 ، ولدی استگر واقعداستانی « نشین حاشیه»ماند.   مختلف داستان پوشیده و متناقض باقی می

 نمایش حالتی طنزآمیز از اقتددار پددر  ها و   شخصیتای گروتسکی برای یکی از   بیان جن ه

 ۀهای پسامدرنی در کنار زمیند   ویژگییگانه  د  کشد  فراروایت پدرساالری را به نید میکه  د

دهدد؛ اسدتفاده از ایدن      شکل می« بوتیمار»به داستان  ،رئالیستی داستان است. اتصا  کوتاه

هدای    شخصدیت  بدا همددردی توانندده   واقمی و بدرانگیختن    باعث تلق جهانی ش ه، مؤلفه

 در سطرهای آغداز و پایدان داسدتانِ    ،شخص سومده در قالب راوی شود. نویسن  داستان می

داستان و ناقص دانسدتن  یابد و با اظهارنظر مستیی  دربارۀ   حضور می« نس مسزنی از ج»

دهد تا ناقص بودن داستان را   حضور و اقتدار تود و ساتتگی بودن داستان را نشان می، آن

مورد از سرنوشت زنانی است که با رفتارهدای  یک فیط  ۀکنند به نمایش بگذارد، چون بیان

ز سداتتار بازگشدتی در   شوند. نویسنده با استفاده ا  به چنین سرنوشتی دچار می ،بد دیگران

آورد که در هر کدام از   وجود می دو سط  یا جهان داستانی متفاوت به، «رنگکور»داستان 

راوی طفی و رواندی هسدتند.   شوند که درگیر مشکالت عا  زنانی نشان داده می، این سطوح

نخسدت  ضمن روایت رویدادهای زمان حا  در سدط    ،«است مادرم مرا تورده»در داستان 
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آورد. در هر کددام از ایدن     وجود می جهان دوم داستانی را به، با بازگشت به گذشته ،روایت

 هویدت آندان را نادیدده   وجدود و  مادرشان، شوند که   هایی نشان داده می  شخصیت، سطوح

، ستان برای نجات تدود از تدورده شددن   دانخست های راوی در سط    . تالشاست گرفته

 است. هویتتالش برای نجات 

. هر کسدی  هستندمشکالت نویسندگان بسیاری در پی ت یین ضرورت نگاه انتیادی به 

اما استفاده  ،ای تاص پیگیری کند  ضرورت را به شیوهن ای، ق ادبیممکن است در آثار تال

«  پور  علی»دهد که   برتی امکانات تازه در اتتیار نویسنده قرار می، از نگاه و شگرد پسامدرنی

 .است کردهزنان استفاده مصائب مشکالت و نمایش به توبی از آن برای 
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