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چکیده
بهناز علی پور گسکری در مجموعه داستان بماند ...بهگونهای هدفمندد و تممددی ،از امکاندات پسدامدرنی در
عنوان و محتوا و شیوۀ روایت بهره جستهاست .مؤلفههای پسامدرنی نظیر سداتتار بازگشدتی ،اتصدا کوتداه،
چهارچوبسازی و چهارچوبشکنی ،آشفتگی و عدم انسجام متن ،تناقض و عدم قطمیت ،در متن داستانهدا
به کار رفتهاست ،اما کاربرد «ساتتار بازگشتی» بیشتر قابل توجه است .ساتتار بازگشتی با ایجداد چندد سدط
مختلف روایتی یا جهان داسدتانی ،عدالوه بدر برجسدتهسدازی محتدوای وجودشدناتتی ایدن داسدتانهدا ،بدا
برجستهسازی چهارچوب داستانی ،ساتتگی بودن آنها را نشان میدهد .نویسنده با استفاده از این جهانهدا،
مسائل زنان را بیان میکند .نویسنده در دو داستان به شیوهای کامالً متفاوت عمل کردهاسدت؛ در «بادهدایی
که از هندوکُش میوزند» با تکنیک بیان تواب و توابگویی ،در کندار جهدان شد هواقمدی داسدتان ،جهدانی
تیالی تلق میکند .او در «زنی از جنس مس» حضور تود را در داستان نشان میدهد و با اشدارۀ مسدیی بدر
امر نوشتن ،اقتدار تویش و ساتتگی بودن داستان را بده نمدایش مدیگدذارد .اسدتفادۀ نویسدنده از امکاندات
پسامدرنی برای ارائۀ مسائل و مشکالت زنان در جاممدۀ امدروزی ،بیدانگر آن اسدت کده پسدامدرن در نظدر
نویسنده ،ورای یک روش یا مکتب فکری ،در حک ابزار روایتگری است.
واژههای کلیدی :پسامدرنیس  ،داستان کوتاه ،درونمایه ،روایتگری ،زنان ،فراداستان.
 .1رايانامة نويسندۀ مسئول:

t.malmir@uok.ac.ir
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 .1میدمه
بهناز علیپور گسکری ،نویسنده و منتید ادبی ،مجموعه داستان بگذری  ...را به سا 1939
نوشت و برندۀ جوایز متمددی شد .دومین مجموعه داستان او با نام بماند ...به سدا 1933
منتشر شد و در میام «بهترین مجموعه داستان» ،جایزۀ ادبی مهرگان را گرفت .حضدور در
تانه برای زنان ،محیطی مأنوس و تکراری است ،چنان که بیرون آمدن و سفر کردن ،ه
برای رهایی و تنفس هوای تازه ،و ه برای آگاه شدن از موقمیت های دیگر ضرورت پیدا
میکند .از این روی ،استفاده از طرح و قالب سفر در داستانهای زنان برای جستوجدوی
هویت و شناتت موقمیتهای متفاوت ،به منزلۀ یافتن راهی برای رهایی از وضع گذشته و
نابرابر با مردان است (میرعابدینی1102/2 :1932 ،د .)1101نویسنده تالش کدردهاسدت هد در
پیرنگ داستان ها و ه در شیوه و شگردهای داستان زنان ،تحولی ایجاد کند .مهد تدرین
تالش وی ،تغییر فضا و مکان داستانها در قالب سفر به جاهای دوردست مانند هندوستان
است .در عین حا  ،این امکان را در اقلی ایران نیدز طدرح کدردهاسدت .شدیوههدایی کده
نویسنده برای ارائۀ وضع زنان یا تالش برای تغییر آنها انجام داده ،م تنی بدر اسدتفاده از
امکانات نوشتار پسامدرنیستی است .از همدین رو ،شدیوههدا و شدگردهای پسدامدرن را در
مجموعه داستان بماند ...نید و تحلیل کردهای .
 .0پیشینه و م انی نظری
نخستین رویکردهای پسامدرن را می توان پیش از هر حوزه ،در عرصۀ هندر و مممداری و
پس از آن در حوزههای نید ادبی و نید هنر و نیاشی و فیل مشداهده کدرد (ندورری:1933 ،

130د .)139شناتت و توصدیف مفداهی اساسدی پسامدرنیسد کدار سدادهای نیسدت؛ زیدرا
پسامدرنیس مکتب یا جن ش فکری یکپارچهای نیست که زاویۀ دیدد و هدد مشخصدی
داشته باشد؛ ضمن اینکه سخنگوی واحدی ه ندارد .پسامدرنیس آنگونه کده از پیشدوند
«پسا» برمیآید ،چیزی است که پس از مدرنیس میآید .در عصر مدرن ،ارزشهدای قدرن
هجده د یمنی ارزشهای عصر روشنگری د تکدهپداره شدد .در عصدر روشدنگری ،ایدن
توشبینی بود که با استفاده از ارزش های جهانشمو عل و عیل و منطق ،میتوان بشر
را از شر فیر و بدبختی و جهل و ترافات و هر گونه رفتار غیرعیالنی رها ساتت و بشر به
آزادی و سمادت و پیشرفت تواهد رسید (پداو 19 :1935 ،دد .)12امدا در قدرن بیسدت  ،ایدن
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ارزشها مورد شک و بدبینی قرار گرفت و منتیدان اظهار میدارند کده علد و عیدل ،جدز
نابودی و استثمار و اندوه و ازتودبیگانگی و جنگ های جهانی و فجدایع زیسدتمحیطدی،
دستاوردی نداشتهاست (نورری191 :1933 ،د.)190

نظریهپردازان و منتیدانِ پسامدرن را میتوان به دو دسدته تیسدی کدرد؛ دسدتۀ نخسدت
شامل نظریهپردازانی مانند «الج» و «ایهاب حسن» و «بدری لدوئیس» ،ویژگدیهدای داسدتان
پسامدرن را بیان میدارند و دستۀ دیگر مانند «مکهیل» و «پاتریشیا وو» ،محتوای داستانها
را بررسی میکنند .مکهیل ،داستانهای پسدامدرنی را براسداس «محتدوای وجودشدناتتی»
بررسی میکند و فهرستهای نظریهپردازان دستۀ نخست را راه ردهایی برای برجستهسازی
این محتوا قرار میدهد (مکهیدل .)22 :1950 ،پاتریشیا وو به ماهیت زبانشدناتتی داسدتانهدا
توجه میکند و جن ۀ «فراداستانی» را ویژگی داستانهای پسامدرن میداند.
0د .1ویژگیها و مؤلفههای پسامدرنی
ساتتارهای بازگشتی :روایت نخستین را بارها با جهانهای روایی ثانوی برش مدیدهدد و
بازنمایی درون بازنمایی صورت می گیرد؛ تصدور ندوعی برگشدت و تسلسدل سدرگیجهآور
بیپایان ایجاد میکند ،چندان که تواننده را گمراه کند که بازنمایی در یک سط روایی را
با بازنمایی در سط روایی پایینتر یا باالتر اشت اه بگیرد (همان063 :د.)032
متون موازی :متن چندپاره یا ازه شکافتۀ پسامدرنیستی ،یمنی دو یا چند متن مدوازی
که تا حد امکان باید ه زمان توانده شوند .تواننده همواره ناگزیر میشدود بدا کتداب بده
منزلۀ شیء فیزیکی برتورد کند و هرگز از برش هستیشناتتی میان جهان فراگذاریشدۀ
داستان و کتاب مادی ،چش برندارد (همان299 :د.)293
اتصا کوتاه :فرض بر این است که بین متن ادبی و جهان واقمی فاصلهای وجود دارد.
الج تصوصیت نوشتههای پسامدرنیستی را تالش بهمنظور ایجداد اتصدا کوتداه در ایدن
فاصله میداند .از جمله شیوههای انجام این کار ،مطرح کدردن نویسدنده و نویسدندگی در
متن است (الج .)133 :1935 ،مکهیل نیز آمدوشد بین سطوح مختلف روایتی و تودرتویی را
شکلی از اتصا کوتاه مینامد؛ چراکه هر جزء آن به اندازۀ گام نهدادن یدک شخصدیت از
سط هستیشناتتی تود و ورود او به یک سط روایی دیگر ،برآشوبنده است .تأثیر ایدن
عمل ،برجسته کردن ساتتار هستیشناتتی است (مکهیل.)052 :1950 ،
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فراداستان :به نوشتهای داستانی اطالق میشود که به شکلی تودآگاه و نظاممند توجه
تواننده را به ماهیت تود د در حک یک امر ساتتگی و مصنوع د جلب میکند (وو:1952 ،

 .)3فراداستان این موضوع را آشکار میسازد کده چگونده مدتن بده شدکلی زبدانشدناتتی
برساتته میشدود .از جملده ویژگدیهدای فراداسدتانی ع دارتاندد از :چهدارچوبسدازی و
چهارچوبشکنی؛ چهارچوب به مثابۀ نوعی «ساتتمان ،برسداتته ،بندا» تمریدف مدی شدود.
چهارچوب برای هر داستانی امری راتی است ولی فراداستان ،چهارچوبسازی را همچدون
یک مسئله برجسته میسازد .فراداستان ،ایدن موضدوع را طدرح مدیکندد کده چهدارچوب
چیست؟ آن چهارچوبی که واقمیدت را از داسدتان جددا مدیسدازد ،کددام اسدت؟ آیدا ایدن
چهارچوب چیزی بیش از رو و پشت جلد کتاب یدا عندوان و نوشدتۀ پایدان اسدت؟ متدون
فراداستانی برای تحلیل چهارچوبسازی ،اغلب با بحث دربارۀ ماهیدت دل خدواهی آغداز و
حدود و پایان داستانها شروع میشوند و بیشتر اوقات با چندین فرجام به پایان میرسند تا
تواننده یکی را برگزیند؛ یا ممکن است با نشانهای از ناممکنی هرگونه پایدانبنددی تمدام
شوند .آنچه از راه برجستهسازی و تحلیل چهارچوب بر آن تأکید میشود ،آگداهی بده ایدن
موضوع است که داستانهای ادبی ،بیواسطه و پردازشناشده نیستند ،بلکه ماهیتی زبدانی
دارند .از جمله شگردهای چهارچوبسازی ع ارت است از :قصده در قصده ،موقمیدتهدای
ناسازگار ،ساتتارهای تودرتو؛ ضمن اینکه مفهوم چهارچوب داستانهدای نامتنداهی را نیدز
شامل می شود (همان22 :د .)23چهارچوبشکنی به منزلۀ شگردی برای ویران کردن تدوه
واقمیت ،شکا میان داستان و واقمیت را برمال میسازد ،نه اینکه میان داستان و واقمیدت
پل بزند؛ نشان می دهد که ما نه با واقمیدت ،کده بدا برسداتتهای زبدانی روبدهرو هسدتی .
چهارچوبشکنی با تمهیدات مختلفی مانند اظهار نظر نویسنده در داستان صورت میگیرد.
در متون فراداستانی ،چنین مداتلهای تمایز وجودشناتتی جهان داستانی و واقمدی را افشدا
میسازد (همان25 :د.)91
پارانویا و آشفتگی رهنی :یکی از بیماری های عصر ما ،تردید و ترس و تدوه توطئده
است .داستانهای پسامدرنیستی به شکلهدای گونداگون مدنمکسکننددۀ اضدطرابهدای
پارانویایی انسان هستند .شخصیتهای پارانویا ،تود را در ممرض این تطر میبینند که در
نظام فکری کس دیگری احاطه شوند (لوئیس55 :1939 ،د.)122
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 .9تحلیل روایت و شگردهای داستانها
9د« .1بادهایی که از هندوکُش میوزند»
در این داستان با دو متن موازی مواجهی ؛ یکی متن اصلی و شرح سفر راوی بده هندد ،و
دیگری متن ترجمهشدۀ کتاب پنجابه که با فاصله از سطرهای متن اصلی با تطی متفاوت

چاپ شدهاست .راوی مطالب تود را ترجمۀ کتداب ندی سدوتتۀ دایدرةالممدار مدذاهب و
بدعتها میداند (علی پور .)3 :1950 ،دوگانگی تط و تنظی داستان به گونهای است که این
دو متن می توانند همزمان توانده شوند و با ه پیش بروند یا توانندده مدیتواندد تصدمی
بگیرد که یکی از متنها را نخست بخواند و سپس بده مدتن دیگدر روی بیداورد .سداتتار
تناوبی داستان ،تط های دوگانه و شروع داستان نشان میدهد ماجرای داسدتان را فاصدلۀ
میان تواندن و فکر کردن به نوشته ها تشکیل میدهد .نوشته هایی که حاصل سدفر زندی
ایرانی (پنجابه) به هند است که راوی از نوشتههای او آغاز به سدفر مدیکندد؛ سدفری کده
حاصلش همین نوشتههاست .نوشتهها دو شکل دارد؛ یک شکل آن «پررنگ» چداپ شدده
که حاصل سفر واقمی زنی ایرانی است و شکل دوم آن «نوشتههای ک رنگدی» اسدت کده
حاصل سفر زنی دیگر در پی اوست ،سفری از روی تحییق ،که سفرنامهاش میشود یدک
تحییق؛ تحیییی داستانی .برای پیوندد دو بخدش داسدتان از عالمدت تملیدق ( )...اسدتفاده
میکند؛ یمنی راوی میشود همین عالمت تملیق تا همه چیز د حتی واقمه د را دچار تملیق
سازد .ال ته فاصلۀ فکر و تخیل با تواندن و نوشتن و جمع هدر سده ،همچدون سده نیطدۀ
تملیق ،حاصلی غیر از تملیق ندارد؛ تملییی که شکل ممیو آن در قالب یک سفر تحیییاتی
در مکانی موهوم و رفتاری موهوم شکل گرفتهاست.
در این داستان ،جهانهای تودرتویی ارائه میشود و مرز بدین جهدان واقمدی و جهدان
تیالی نیض میشود .با ایجاد سه سط روایتی ،سه جهان متفاوت ایجاد میشدود :سدط
او  ،راویت مأموریت راوی است .داستان در این سدط بدا توصدیفهدای واقمدی شدروع
میشود (همان3 :د ،)3بهگونهایکه توه واقمی بودن را به تواننده الیا مدیکندد .در سدط
دومِ روایت با تواندن کتابهای نی سوتته ،ماجرای پیرزنی در رهن راوی حکاکی میشود
و راوی وارد دنیایی تیالی میشود (همان .)5 :سط سوم روایت ،مربوط به نوشتههایی است
که از کتاب پنجابه توانده میشود و یکنواتتی س کی داستان را بر ه میزند .این سطرها
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با تطی متفاوت و نامتجدانس بدا دیگدر سدطرهای داسدتان ،جهدان داسدتانی دیگدری را
فراگذاری میکند که از لحاظ هستیشناتتی ،با جهان های دیگر داسدتان متفداوت اسدت.
بازنمایی سط رواییِ نخستین با بازنمایی سط روایی جهان تیالی پیرزن ،موازی با هد
پیش میروند بهگونهایکه تشخیص مرز ایدن دو دشدوار اسدت ،چنددان کده امکدان دارد
تواننده ،این سطوح را با ه اشت اه گیرد .در پایان داستان ،جهان تیالی پیرزن فرومیریزد
و تواننده به تخیلی بودن این جهان پی میبرد ،اما راوی به تصورات تود دربدارۀ پیدرزن
ادامه میدهد تا تواننده را همچنان میان واقمی یا تخیلی بودن جهان فراگذاریشده مملق
نگه دارد .تواننده ابتدا در چهارچوب بیرونی جهان راوی د که بهنوعی ادامۀ جهان روزمره
است د جا توش میکند ،ولی همراه با راوی و از راه تواب ،بده چهدارچوبی متفداوت وارد
میشود .حوادث داستان در شب اتفاق میافتد .تمابیر متمددی نیز در داستان داللت میکند
که متن ،شرح تواب است .تمابیر و واژههایی که در متن ،توابنمایی را بازنمایی میکنند
ع ارتاند از« :رهن و تیال (همان... /)3 :و ش ی بود ،بیدار شدم ،شدبهدای دیگدر ،ضدجههدای
ش انه ،فریادهای تفته (همان /)11 :و هر شب تکرار میشد (همدان... /)10 :و شد ی دیگدر (همدان:

 /)19انمکاس وحشت  ،تیالش را روی تخت رها کردم (همدان /)12 :زن شد گرد ،دیشدب ،تدواب
(همان... /)19 :و باز ش ی دیگر (همان /)16 :ن ض دیوانۀ تواب /دیشب  ...و شب آتر (همدان.)13 :

در بندهای آغازین ،از آمدن پیرزن داستان همراه آفتداب (همدان )5 :و در پایدان داسدتان از
آفتابی یاد میکند که موجب بیدار شدن راوی میشود (همان .)01 :اینها مربوط به روزهای
تواب است؛ یمنی همچنان تواب و بیان تواب راوی است ،ولی برای بخشبندی تواب و
داستان در داستان آوردن ،طرح مناس ی است .راوی ،رویدادها را در عین جاری بدودن ،بدا
لحن گزارشی بیان میکند؛ همین لحن ،بیانگر تدوابپدردازی اسدت .از ایدن روش بدرای
نوشتن مدتلی در دایرةالممار استفاده میکند (همان .)5 :راوی در سطرهای پایانی ،عینیت
داستان را نیض میکند (همان )01 :و نشان میدهد از تواب پریدهاست؛ ال ته در این لحظه
نیز همچنان در تواب است چون همچنان بر کتاب پنجابه سر نهادهاست و باز ه روایدت
تواب را پیش میبرد .به همین س ب است که پایانبخش داستان ،نیدلقدو پررنگدی از
همان کتاب است؛ کتابی که ال ته در قالب هرچه از تواب و قصه و سفر و ترس و تناسخ و
ع ادت و سوتتن و گالیه درآید ،همچنان انتیدام «مسدجل زندانگی» اسدت .انتخداب ندام
«پروانه» با توجه به ممنای کلمه و حالت پروانگیاش که گردنده و چرتان است ،همچندین
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دگردیسی کرم به پروانه ،م تنی بر تناسخ است .این نام با طرح داستان ه تناسب دارد .در
عین حا  ،با بحث «جنسیت» که میصود متن ه هست ،تناسدب دارد تدا راوی بتواندد در
الیه های متن ،از زندگی و تحو و جابه جایی جنس زن به شکلهای مختلف یاد کندد :از
ایران به هند ،از سوتتن بهتاطر مرد ،از مانددن و پشدیمانی و توشدحالی بدرای سدوتتن
یک اره؛ در همۀ این ها مثل پروانه بگردد و همچنان سخت باشد که کسی بخواهدد بدرای
درک اندیشه و کتاب «پروانه» جواز بیابد .تودش از رابطۀ ممنوع جامانده و ال ته این رابطۀ
ممنوع ،ممناهای متمددی دارد.
نام داستان نیز با سرگردانی و ناپایداری تطابق دارد .در عین حا  ،نماد سدفری دائمدی
است .در داستان ،این باد به شکل سفر میان تواندن و نوشتن ،میان دیدن و تخیل ،میدان
انجام نیت و حدس ،مملق است .آنچه هست یک اتفداق ،یدک حددس ،یدک عمدل و بده
صورت مشخص یک سفر است ،اما جهدتش مملدق اسدت .نویسدنده سدمی کدرده محدل
رویدادهای داستان و شخصیتها را واقمی نشان بدهد ،بهتصدوص وقتدی محدل نوشدتن
داستان را هند و شهرهای آن نوشته ،عمدی در کدار اسدت .ایدن کدار نویسدنده در عدین
واقمیتبخشی به روند نوشتن داستان ،نوعی فراداستان است؛ از آنکه داستان بودن قصه یا
سرگذشت کتاب و شخصیتها را نشان میدهد .همین عمد در نشان دادن فراداستان ،غیر
از آنکه ویژگی پسامدرن داستان است ،ما را به تأمل وامیدارد که چرا چنین کدردهاسدت؟
این ویژگی پسامدرن را با گفتمان فمنیستی نویسنده باید مالحظه کرد که از یدک سدو ،از
برتی دشواریهای چاپ یا ج ههگیریهای مخاط ان رها میشود و از سوی دیگر با ایجاد
فاصله میان جهان داستان با مخاطب ،میتواند رهنیت او را به جانب نوعی رهنیت انتیادی
سوق دهد .از جهان داستان و محل وقوع رویدادها در جایگاه یک بدیل استفاده میکند تا
رهنیت ما را متفاوت کند ،چدون وقتدی در درون چیدزی قدرار دارید نگداهی درونگدرا و
برساتته از سابیۀ تربیتی و رهنی بر دیدگاه ما حاک است ،اما وقتی از منظدری دیگدر بده
قضیه د حتی به برساتتههای اجتماعی و فردی تود د مینگری  ،نگاه انتیدادی یدافتن یدا
شنیدنِ نگاه انتیادی دیگران ،میدور میشود .درونمایۀ داسدتان ،انتیدام مسدجل زندانگی
است .زنهای داستان از هویت زنانهای میگریزند که با آنان سرشته شدهاست؛ پنجابه بدا
به تاراج گذاشتن تن ،از زنانگی محتوم تود انتیام میکشد.
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9د« .0سنگواره»
در این داستان با چهار سط روایت مواجهی  :در باالترین سط روایت ،راوی قرار دارد که
در یک رستوران ساحلی نشستهاست و ماجرای داستان در رهنش تداعی میشود .دومدین
سط روایت ،حکایت مثلث عشیی میان راوی و دو برادر دوقلوست .در سط سوم روایت،
نامههای یکی از شخصیتها ،ما را با دنیای دیگری مواجه میسازد .سط چهارم روایت با
تواندن اشمار شاملو شکل میگیرد .در این داستان با جای دادن و تودرتدو کدردن سدطوح
مختلف روایتی ،روایت نخستین که حکایت زندگی فملی و عادتی راوی است ،نه یک بدار
که بارها ،با جهان های روایی دیگر و بازنمایی درون بازنمایی ،قطع میشود .ایدن سداتتار
باعث ایجاد ساتتار بازگشتی میشود .دره تنیدگی سطوح مختلف روایتی و بدهکدارگیری
شیوه های مختلف روایت ،موجب آشفتگی متن داسدتان شددهاسدت .راوی بدا زاویدۀ دیدد
او شخص به شیوۀ تدکگفتدار دروندی ،یکدی از شخصدیتهدای داسدتان را بده صدورت
دومشخص تطاب میکند ،اما سیر تطی روایت را توالی زمانی رویدادها و بیان تاطرات و
رؤیا به ه میزند .راوی ،داستان را از پایان شروع میکند و با تداعی گذشدته (همدان)06 :

روایت را پیش میبرد .نیل شمر (همان )02 :یا نامههای مخاطب راوی با تغییدر زاویدۀ دیدد
(همان )03 :موجب ازه گسیختگی متن میشود.
یکی از درونمایه های داستان ،تاوان زنانگی است؛ چیدزی کده دیگدر در ایدن دنیدای
روزمره جای تمجب ندارد و شاید از راه بازنمایی در جهانی بدیل و به ظاهر عجیب ،مدورد
توجه قرار گیرد .تمهیدات پسامدرنی داستان در تدمت برجستهسازی این درونمایه است.
در سطوح مختلف روایتی ،شکلهای مختلفی از زندگی زنان نشان داده میشدود .در یدک
سط روایت ،زندگی زنی تصویر میشود کده دو بدرادر ،عاشدیش مدیشدوند و او غیدر از
تماشای ماجرا ،حق انتخابی ندارد؛ زیرا به واسطۀ زنانگی نمیتواند از هنجارهدا بگدذرد .در
سط دیگر ،زندگی زنانی تصویر میشود که تاوان زنانگی تود را پس میدهند و از شوهر
تود آزار میبینند .درونمایۀ دیگر داستان ،سکوت است .روایت تدکگفتدار دروندی بدرای
نمایش همین اج ار و ضرورت سکوت اتتیار شدهاست .نویسنده با اشماری که مدیتواندد،
نوعی توازی شخصیتی بین هابیل و قابیل و برادران دوقلوی داستان ایجاد میکند .در این
داستان ،سکوت برادر بزرگتر و پاکشیدن از مثلث عشیی و سدرانجام مدرگ او ،برابدر بدا
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کشته شدن هابیل است .عاشق او راوی که به جای سخن گفتن و ابراز عشدق سدکوت
میکند ،در دریاچه غرق میشود تا به گفتۀ راوی ،تا ابد در تن تمام آدمهایی تکثیدر شدود
که از ماهیهای دریاچه میتورند و گفتنیها بر لبهایشان ناگفته ماندهاست (همان.)09 :
9د« .9انتخاب شیطان»
پیرفت نخست داستان ،مربوط به روایت زندگی فملدی راوی ،رفدتن پدیش روانپزشدک،
بیکاری و تصمی به نوشتن داستان است .پیرفت دوم ،مربوط به اتفاقات آرایشگاه اسدت.
در پیرفت سوم ،رفتن به بانک و اتفاقات آن روایت میشود .پیرفت چهدارم ،مربدوط بده
ماجراهای دندانپزشکی است .پیرفت پنج نیز روایدت شدرکت ت لیغداتی و انحدال آن
است .شیوۀ روایت داستان بدین صورت است که راوی در مطدب روانپزشدک ،وقدایمی را
برای درمانگرش تمریف میکند .هر کدام از این وقایع ،یک داستان است که بدا وقدایع یدا
داستانهای دیگر ادغام میشود و ساتتاری تودرتو یا داستان در داستان مدیسدازد .رفتدار
راوی و حضور او در مطب درمانگر و تأکید درمانگر بر بازگشدت بده عیدب ،ابدزاری بدرای
ارت اط این داستان ها و ایجاد ساتتار دروندهای اسدت؛ سداتتار دروندهای بدا ایجداد ندوعی
برگشت و تسلسل سرگیجهآور بیپایان .هر کدام از وقایع داستان میتواندد آغداز داسدتان
باشد ،اما این وقایع هر بار نیض میشدوند و واقمدهای دیگدر آغداز مدیشدود .داسدتان در
سطرهای پایانی نیز بار دیگر از او شروع میشود و بهجای پایدان ،وارد چرتدهای دیگدر
میشود و جملۀ پایانی داستان به جمالت صفحات نخستین پیوند داده میشود .داستان بدا
روایت یک تجربۀ ناگهانی آغاز میشود و بدا عیدبرفدت از ایدن تجربده ادامده مدییابدد،
بهگونهایکه آغاز داستان در چرتۀ داستان گ میشود و ماهیت دل خواهی آغاز داستان را
برجسته میکند« :باید به عیب برگردم .این را درمانگرم میگوید .وقتی ماجراهدای هدر هفتده را

برایش میگوی » (علیپدور .)99 :1950 ،راوی با هر بار عیب رفتن از این تجربه ،پایان داستان
را به تمویق میافکند و در پایان داستان میگوید« :بهتر است از او شروع کدن  ،رفتده بدودم

بانک تا مستمریام را بگیرم .بوی پیراشکی داغ» (همدان .)22 :و اینگونه است که چرتۀ داسدتان
دوباره به او بازمیگردد و داستان با نشانههایی از ناممکنی هرگونه پایانبندی تمام میشود.
داستان با زیر سؤا بردن چهارچوب آغاز و پایان داستان و ایجاد نوعی تسلسل و چرته در
بیان داستان« ،چهارچوب داستانی» را برجسته میسدازد و توانندده را بده برسداتته بدودن
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داستان و ماهیت زبانی آن آگاه میکند .عالوه بر این ،بدا افشداگری درمدانگر ،ماجراهدای
راوی تخیلی نشان داده شده تا با این تمهید ،چهارچوب داستانی تشدید شدود؛ هدر بارکده
راوی ماجرایی را برای درمانگر تمریف می کند یک وضمیت فراگذاشته میشود ،اما زمدانی
که درمانگر این وضع را نیض میکند ،با عیبگرد ،این وضع زدوده یا کنار نهاده میشود و
وضع دیگری آغاز میشود .تأثیر این عمل ،ناپایدارسازی هستیشناسی جهان فراگذاشته در
عین برهنه کردن فرایند جهانسازی است (مکهیل .)029 :1950 ،وقتی در سطرهای پایانی
داستان ،راوی تصمی میگیرد بهجای رفتن پیش درمانگر ،ماجراهایش را بنویسد و داستان
را دوباره آغاز میکند ،تمام وضمیتهای تلقشده بدار دیگدر زدوده مدیشدوند .درونمایدۀ
داستان ،آشفتگی و سرگردانی و ن ود قطمیت است .ایدن آشدفتگی را نویسدنده در روایدت
تکهتکهشدهای نشان میدهد که با آشفتگی و سرگردانی شخصیت اصلی هماهنگ اسدت.
سطوح مختلف روایت ،شکلهای مختلفی از نداامنی و وجدود بددگمانی بدرای یدک زن را
نشان میدهند؛ حتی درمانگر ناامن است؛ کسی به ماجراها و بدگمانیهای راوی باور ندارد.
سرانجام او به تودش پناه میبرد و شروع به نوشتن ماجراهایش میکند.
9د« .2مردهها دروغ میگویند؟»
ساتتار بازگشتی ،سه سط روایی ایجاد کردهاست :در سط او  ،راوی دیده میشود کده
مأمور دولت و مسدئو حدل پرونددۀ قتدل اسدت .اصدرار راوی بدر مسدئلۀ بازنشسدتگی و
دردسرهای آن ،م نای شکلگیری داستان است؛ یمندی داسدتانی در درون داسدتان شدکل
می گیرد؛ تا اینجا به صورت مأمور دولت بازی کرده ،از اینجدا بده بمدد مدیتواهدد نیدش
بازنشستگی را بازی کند؛ پس در قالب آن میرود و به مواردی از آن اشاره میکندد ،مثدل
حضور پیران در پارکها و سراغ تریدهای روزانه رفتن و دچار اندواع بیمداریهدا شددن و
ت دیل شدن به پیرمردِ دربهدر زهواردررفته (علی پور .)26 :1950 ،همین تصور نیش جدید ،او
را به دنیایی رهنی میکشاند (همان )23 :و نوعی جریان سیا رهن ،تدداومبخدش داسدتان
میشود .سط دوم روایت ،بیانگر بازی بین قاتل و میتو است .اظهارات متناقض قاتل و
میتو و نیز هذیان تواب و بازی ،این سط را میسازد .سط سوم روایت ،بیدانگر بدازی
میان راوی و قاتل و میتو است .با ترکیب دو داستان زندگی راوی و بازی قاتل و میتو ،
یک داستان تاص و جدید تلق شده که دو وجه دارد :از یک سو با اصدرار راوی ،داسدتان
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است و از سوی دیگر ویژگیهای زندگی واقمی را دارد .در داستان سوم ،تواننده دائ مردد
است که آن را زندگی واقمی بداند یا داستان .این کار را ال ته همچنان راوی انجام میدهد.
راوی در قالب مأمور و کارمند دولت ،مجالی به تواننده نمیدهد تا پیگیر داستان یا واقمیت
شود؛ بدین وسیله داستان همچنان تداوم مییابد .تود راوی نیز مسئلۀ ترکیب دو داسدتان
را رو میکند (همان90 :د.)99
نام داستان به گونهای است که انسان را دچار لغزش میکند .یک آن به فکر مدیافتدد
که جواب بدهد ،پس از آن در پی نیض گفتۀ تود یا تصور تود برمیآید .سرانجام متوجده
بازی نویسنده میشود .این بازیِ تردید و تأمل ،در تمام داستان تداوم دارد .گداهی حادثدۀ
بیاساسی ،داستان را از طریق روایت تواب باور پذیر میسازد ،هرچند تواب را ه تودش
نیض میکند .زندگی این داستان ،ترکی ی از بازی و تواب و مأموریت است .مأموریت ه
با بازی همسان است؛ از ق ل طراحی شدده و ل داس مخصدوص دارد و منتظدر پایدان آن
هستی  .در بازی ،قاتل و میتو  ،دو طر بازیاند (سط دوم) امدا در مأموریدت د آن هد
بررسی پروندۀ جنایی د دو طر بازی ،مأمور و قاتدل هسدتند کده بدر سدر میتدو بدازی
میکنند (سط او ) .در روایت داستان که ترکی ی میان این دو پرونده است ،بازیگران سده
نفر شدهاند :مأمور ،قاتل ،میتو ؛ و داستان سدوم را شدکل دادهاندد .در جدایی از داسدتان،
صدای قاتل که از ض ط صوت شنیده میشود ،با صدای میتو که نزد بازجو حاضر است،
آمیخته میشود (همان ،)91 :بهنوعیکه گویی پخش صدا برای میتو است ،یمندی صددای
قاتل برای میتو پخش میشود تا همه چیز روشن شود ،منتها گویی این صددای میتدو
با قاتل در جواب همدیگر است و ادامۀ آن ،که راوی وارد داستان ض طشدۀ صدا میشود و
آن را زنده میکند؛ با این شیوۀ پخش صدا و روایت ،میتو زنده میشود.
شک به واقمیت ،درونمایۀ داستان است .در این داستان ،اَشدکا مختلفدی از تنداقض
مثل تناقض با داستان های کارآگاهی رئالیستی را مدی تدوان مشداهده کدرد .در ایدن ندوع
داستان ،کارآگاه با عملکردهای عیالنیاش به طور کامل بر بینظمی غالب مدی آیدد و در
نهایت مممای داستان را حل میکند .اما شخصیتی که نیش کارآگداه دارد ،مددام کدابوس
میبیند و دچار حواسپرتی است و پروندهها را قاتی مدیکندد .اعترافدات قاتدل و سدخنان
میتولی که در تواب و کابوسهای راوی ظاهر مدیشدود ،بدا هد تنداقض دارد .از دیگدر
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تناقضات داستان ،لحن روایت است .ماجرای قتل ،موضوع وحشتناک و دلهدرهآوری اسدت
درحالیکه در این داستان با حالتی طنزآمیز بیان میشود (همان 29 :و .)23
عالوه بر این ،راوی ،پیوسته به نوعی دوگانگی اشاره میکند :دو داسدتان و دو پروندده
که بهه آمیخته است ،جابه جدایی دسدت هدای زن و مدرد ،جابدهجدایی قاتدل و میتدو ،
جابه جایی تواب و بیداری ،جابه جایی بازی و واقمیدت .همدۀ ایدن مدوارد ،شدکلهدایی از
دوگانگی و عدم قطمیت هستند .عنوان داستان نیز توجه ما را به دروغی در داستان جلدب
میکند؛ واقمیتی که قطمیت آن با اظهارات ضد و نییض قاتل و میتو پوشدیده مدیماندد.
میتو میگوید شب قتل ،قاتل دچار کابوس و تواب و تیا شده و ماجرا را بازی میداند،
ولی به نظر میرسد که همین کابوس و تیا  ،واقمیت پوشیدهشده و امر ناگفتنی داسدتان
است .میتو داستان ،مرد است ،ولی اجزای بدن او با بدن یک زن ترکیب شدهاست (همان:

 29و )99؛ این امر باعث شک به وجود یک میتو زن (ستاره :دتتر قاتل) نیز میشود ،اما در
داستان نشانی از او نیست .این گونه امور در جهان واقمی ه مانند جهان داستان پوشدیده
و با عدم قطمیت مواجه میشوند .سطوح مختلف روایتی و تناقضات ،اشاره به امر تیدالی و
بازی بودن ،آمیختن تیا و واقمیت ،استفاده از فرم و ژانر کارآگداهی و انسدجام نداشدتن
متن ،آشفتگی و واقمیت تکهتکه را نشان میدهند.
در این داستان ،حضور زبان با توصیف شخصیتهایی برجسته میشود کده بدا صددا و
سخنان تود تلق میشوند .در داستان ،توصیف یک چیز ،آن را بهوجود میآورد .اظهار هر
گزارهای در داستان ،ساتتن یک شخصیت است .شخصدیت قاتدل ،وجدودش وابسدته بده
صدایی است که از ض ط صوت پخش میشود ،و میتو با اظهارات ضد و نییضی به وجود
میآید که از لبهای گیرکرده میان حفرۀ چشمش بیان میکند .اظهارات ستوهآور قاتدل و
میتو برای توصیف قتل ،توه واقمی بودن حادثه را برنمیسدازد ،بلکده حضدور زبدان را
نشان می دهد .در این داستان ،میتو ظاهر میشدود و قصدۀ زنددگی و راز قتدل را بیدان
میکند و کارآگاه با میتو پرونده حر میزند .در واقع داستان با سدخنان میتدو پدیش
میرود؛ داستانی آشفته که نتیجۀ سخنان آشفته و نامنسج قاتل و میتو است.
9د« .9حاشیهنشین»
پدرساالری روایتی است که قرن ها نظام جاممه و تانوادۀ ما را سداتته اسدت و رعایدت
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قراردادهای آن ،عر جاممه است ،ولی در عصر جدید با آگاهی زنان بر حیوق تدود ،از
اقتدار پدر کاسته شده است .لیوتار ( )00 :1932اعتیاد دارد « عصر ما شاهد فروپاشی و سیوط
تمامی آن دسته از فراروایت های کالنی است که زمانی وعدۀ رسیدن به حیییت و عدالت پدس

از هر پویش را می دادند»  .قدرت و اقتدار است دادی و کل گرای این دسته از فراروایدت هدا
بددرای ادغددام یددا کنددار زدن تمددام دیگددر هویددت هددا و موجودیدتهددا ،باعددث حاکمیدت
بیچونوچرای هراس و وحشت میشود .بر این اساس ،لیوتار نتیجه میگیرد کده وضدع
پسامدرن ،وضع بی اعتمادی و ناباوری به هرگونه فراروایدت اسدت (همدان .)02 :داسدتان
«حاشیهنشین» ،زمینه ای رئالیستی دارد .تواننده سیر تطی داستان را کده آغداز و پایدان
مشخصی دارد ،دن ا می کند .نویسنده به شیوهای طنزگونه ،اقتددار زندان تدانواده را در
میابل اقتدار ازدسترفتۀ مردان قرار می دهد .پدر تانواده که هنوز رگه هایی از اقتدار در
اوست ،با نارضایتی به بازی های زنان تن می دهد و آنان را «غیر» مینامد (علیپور:1950 ،

 ،)69اما پسر تانواده که با این بازی ها بزرگ شده ،با زنان همراه است؛ حتی به پددرش
می گوید« :پس کی می تواهی دست از سر ما برداری؟» (همان) .ایدن سدخن مدی تواندد بده
ممنای درتواست برای پایان دادن به اقتدار پدر و پدرساالری باشد .نید اقتدار تک گویانۀ
مرد ،درون مایۀ داستان است ،اما با روایتی که راوی آن مرد است ،صدای زن ها با زاویۀ
دید همان مرد شنیده می شود؛ در واقع زنان به حاشیه رانده شدهاند ،راوی آنها را غیدر
می نامد و اعتراضشان به نادیده گرفته شدن و غیر بودن است .راوی ،مدردی در حاشدیه
است ولی همچنان نیش او را دارد  .زنان با به حاشیه رانددن مدرد ،در پدی براندداتتن
اقتدار او هستند ،اما داستان با روایتگری راوی مرد و نیش بر آب ساتتن تصمی زندان،
همچ نان اقتدار مرد را نشان می دهد.
9د« .6بوتیمار»
تلفیق وجوه داستانی با وجوه ظاهراً م تنی بر واقمیت ،باعث اتصدا بدین دنیدای واقمدی و
دنیای تخیلی داستان میشود .توصیفات و اسامی و مکان هدایی از جهدان واقمدی ،باعدث
توه واقمی بودن داستان میشود .اطالع از موقمیت بیرونی نویسنده ،در جایگاه کسی که
مدتی در هند بوده و مدرس و محیق ادبیات است ،باعث می شود تواننده تصور کندد کده
داستان ،ساتتار تاطرهای دارد ،اما نویسنده در پایان ،فضا را با تردید وجودشناسانه مواجده
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میسازد و داستانی بودن جهان داستان را افشا میکند و نیشش را در میام تالق داسدتان
نشان میدهد؛ شخصیتها را تواب می داند و به دن ا نیش تود در تواب آنها میگردد
(همان .)31 :نویسنده از طرفی با ایجاد وضمی ش یه زندگینامهنویسی ،ژانری واقعگرایانه بده
داستان می دهد و از طر دیگر با انکار واقمی بودن این وضع ،چهارچوبشکنی میکند و
موقمیت هستیشناتتی شخصیتها را ناپایدار میسازد و تواننده را میدان واقمدی بدودن و
تیالی بودن داستان مملق نگه میدارد .اشاره به تار عنک وتهدای سدیف اتداق ،بدهندوعی
بیانگر سستی توه واقمی بودن داستان است .درونمایۀ داستان ،گوندهای حدس زندانگی
است .نویسنده با استفاده از نام و عناصر واقمی ،جهانی بدیل تلق میکند و با ایجاد اتصا
بین جهان واقمی و داستانی ،توهمی از واقمیت میآفریند ،بهگونهایکه تواننده را به ابدراز
احساسات با شخصیت های زن داستان برمیانگیزد .وقتی هانی با نشان دادن عکسهدای
زمان دانش آموتتگی (فارغالتحصیلی) و صح ت کردن از روز دفاعیه ،تواهان کسب هویت
و نشان دادن جایگاه اجتماعی است ،با اشارۀ «پروفسور» به سکوت وادار میشود .شخصیت
«ملیک» نیز در هویت و احساس تودش دچار تردید اسدت .نویسدنده بدا آمیخدتن ندوعی
شاعرانگی به نثر داستان ،عالوه بر تأکید بر نیش زبان ،داستان را با عشدقورزی ملیدک و
پروفسور هماهنگ میکند.
9د« .3زنی از جنس مس»
داستان شامل دو بخش است که با زاویۀ دید سومشخص روایت می شود :روایدت ق دل از
تودکشی و روایت بمد از تودکشی «یاسمینا» .بخش دوم ،از منظر سایر شخصیتها مثدل
ه کالسی ها و پدر یاسمینا روایت می شود .داستان با توصیف حاالت یاسمینا بمد از اتراج
شروع میشود ،ولی نظ زمانی روایت با حضور نویسنده و تأکید بر «نوشتن» و بازگشت به
روایت زمان اتراج ،بهه میتورد.
نویسنده به س ک نویسندگان فراداستان ،با حضدور در داسدتان ،از یدک طدر تدوه
واقمی بودن داستان را بره می زند و از طر دیگر ،نیش تود را در جایگاه تالق جهدان
داستانی نشان میدهد« :اگرها و شایدها حصار شده بودند بین او و کاغذنوشتههاش .عینکش را
روی پوشۀ داستانهای ناقص گذاشت تا دو کلمۀ «داسدتان نداقص» دوبداره رهدنش را بده بدازی

بگیرد» (همان .)32 :در پایان داستان ،نویسنده با حضور دوبارۀ تود ،حاشیهای بر امر داستانی
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میزند که تذکراتی از وضع زبانشناتتی متن است .راوی (مؤلف) در روایت مداتله میکند،
اما بهجای ضمیر او شخص ،از سومشخص بهره میگیرد .هنگامی کده مؤلدف بدا ضدمیر
او شخص در داستان حضور می یابد ،همچون یک شخصیت در داستان پذیرفته میشدود
که در سط داستانی ،درون جهان داستان زندگی میکندد؛ یمندی مؤلدف هد بده امدری
برساتته و زبانی ت دیل میشود؛ ولی در اینجا نویسنده با ضمیر سومشخص و ایجاد فاصله
بین تود و راوی داستان که نویسنده را «او» تطاب میکند ،سدط وجودشدناتتیاش را از
سط وجودشناتتی داستان جدا میسازد تا همچنان اقتدار تود را در میدام تدالق جهدان
داستانی حفظ کند .در بخش او  ،بیشتر از دریچۀ رهن تودِ یاسمینا او را میشناسی  ،امدا
در بخش دوم ،یاسمینایی را می شناسی که از دریچۀ رهن دیگران است؛ این دو شدناتت
با یکدیگر تناقض دارند .در بخش دوم ،برای ایجاد نس یت شدناتت ،واقمیدت یاسدمینا در
رهن شناساهای مختلف تیسدی مدیشدود .همچندین نویسدنده ،شدک بده واقمیدت را در
سطرهایی بیان میکند که حضورش را نشان میدهد و در پایان داستان با حضوری دوباره،
بر تناقضهای شناتت و عدم قطمیت تأکید مدیورزد و واقمیدت یاسدمینا را میدان تلدی از
سخن های متناقض رها میسازد تا شناتت واقمیت همچون عنوان کتاب بماند ...با حالتی
از تملیق همراه شود.
نویسنده از امکانات پسامدرنی برای نشان دادن وضدع زندان اسدتفاده کدردهاسدت .دو
ع ارتی که نویسنده در آن حضور تود را نشان میدهد ،تدط اصدلی داسدتان را مشدخص
می کند؛ داستانی پسامدرنی که راوی اصرار دارد آن را «داستان ناقص» بخواند و در بیانش
دچار تردید و عدم قطمیت است ،چون روایت ،مرگ شخص او است کده ال تده تدودش
(راوی) نویسندۀ داستان است .علدت اصدلی انتخداب ایدن طدرح ،آن اسدت کده نویسدنده
میتواهد از فاجمه و گرفتاری بدِ حاضر سخن بگوید؛ چند بار ه آن را بده ر مدیکشدد
(همان .)39 :اگر ه از داستان ناقص حر میزند و روایتش نیز متالشی است ،از آن است
که میتواهد ،ه با طرح داستان و متالشی شدن کلمۀ شخصیت یاسمینا تطدابق داشدته
باشد د که در نامش نیز همین را انجام میدهد (یاسا ،یاسمن ،یاسمینا) د و ه تکرار چندین
داستانی را نشان بدهد .اگر ناقص است ،هشداری به آینده است که در مواردی که افرادی
را در تیابان میبینی  ،از وضع و آیندۀ آنان اطالعی ندداری ؛ ای بسدا دتتدران بسدیاری از
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رفتارهای ما به سرنوشت بدی دچار شوند ولی ت ر نداری که چه میکنی ؛ وقتدی داسدتان
کامل میشود ،مثل پدر و دوستان یاسمینا غصه میتوری  .شخصیت اصدلی داسدتان بده
واسطۀ زی ایی ،مورد توجه اطرافیان است و غیر از زی ایی و زنانگی ،شناتت دیگدری از او
وجود ندارد .یاسمینا با تودکشی ،از هویت و سرنوشتی میگریزد که زنانگی برای او ساتته
است .انتخاب نام داستان ،توجهی است به ظر «مس» که هر از گاهی باید آن را صدییل
داد و ن اید از آن غافل بود.
9د« .3کوررنگ»
ساتتار بازگشتی و تودرتوی این داستان ،دو سط مختلف روایتی ایجاد میکند .در سدط
نخست ،داستان دتتر کوررنگی روایت میشود که برای دانستن گذشته ،به تانهای قدیمی
میرود .در سط دوم ،داستان زنی روایت میشود که بهسد ب تصدورات و آشدفتگیهدای
روانی ،تودکشی میکند .روایت نخستین که بازنمایی زمان حا راوی است ،با بازگشت به
گذشته و روایتگری زن صاحبتانه بارها قطع میشود (همان .)122 :تدوالی زمدانی روایدت
رویدادها با آمدوشد بین گذشته و حا  ،و تغییر راوی و زاویۀ دید ،بر ه میریزد .داسدتان
با تاطرهای از گذشته بدون رکر میدمه به صورت نیلقو آغاز میشود .روایت گذشته بدا
توصیف وقایمی از زمان حا و تیاالت آشفتۀ راوی قطدعووصدل مدیشدود و بددینگونده
تکههایی از یک قصه ،پارهپاره روایت میشود .با اسدتفاده از سداتتار بازگشدتی ،دو سدط
روایت برای نشان دادن وضع آشفته و روانی زندان داسدتان ایجداد شددهاسدت .در سدط
نخست ،مشخص می شود که علت آشفتگی و کوررنگی و ک ود دیددن دنیدا بدرای دتتدر،
ریشه در گذشته و حادثهای دارد که برای مادرش اتفاق افتادهاست .با بازگشت به گذشته و
ایجاد سط دوم روایت ،وضمیت زنی نشان داده میشدود کده بدهدلیدل آشدفتگی رواندی،
سرانجام تودش را میکشد .نوسان راوی و تغییر زاویۀ دید و آمیختن حداالت تدوهمی در
داستان ،این آشفتگی را به تواننده منتیل میکند.
9د« .5مادرم مرا توردهاست»
شیوۀ روایت داستان به صورت پرشتاب ،م تنی بر ش کۀ تدداعی اسدت .راوی داسدتان ،زندی
است که سنش از ازدواج گذشته و مادرش نگران اوست و گفتوگوهای تلفنی آنان دربارۀ دو
چیز است :یا برای رفع تنهایی تودش و دتترش (راوی) نزد دتتر بیاید ،یدا دربدارۀ ضدرورت

تحلیل شیوۀ پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستانِ بماند13/ ...

ازدواج راوی سخن بگوید .همین دو سخن مادر ،تداعیکنندۀ کودکی راوی میشود .راوی در
قالب مادر ،قصههای کودکی را به کمک تداعی برای تودش روایت میکند .در عدین حدا ،
برای آنکه همچنان وضمیت راوی را نشان دهد ،از واژههای تداعیکننده بهره میجوید ،مثل
اینکه از «لبهایمان را گاز میگیری »« ،بوی گاز آشپزتانه» برایش تداعی میشود (همان )112 :یدا
«همکارم دیروز گفت یه چیزی بگو بهش؛ این یکی ه میپرهها» ،لفظ «میپره» پریدن را تدداعی
میکند« :با زنگ تلفن از جا پریدم» (همان.)115 :
عنوان داستان و برتی تداعی های آن ،که م تنی بدر فدانتزی اسدت ،براسداس همدان
قصههای کودکی است .نویسنده ،واقمیتهای موجود را با فانتزیهای عال کودکی به ه
دوتته است .سخنان مادر را با تواب و تداعی دوباره از رهن مرور میکندد و بدا سدرعت،
گویی ت رهای چندساله را ط ق تلفن های مادرش دوباره مرور میکند (همدان)103 :؛ ال تده
اینهمه مرور و تداعی بهدلیل آن است که مادر راوی در سالروز تولدش در کنارش نیست.
راوی چیزهایی مینویسد که هیچوقت صدایشان درنمیآید؛ در میان نوشتن د گویههای
روزانهاش ،تاطرات گذشته تداعی میشوند و داستان در داستان شکل میگیرد و توانندده
با دو سط روایت یا جهان داستانی روبهرو میشود .سط نخست ،روایدت زنددگی فملدی
راوی است .سط دوم ،داستانی است که راوی با بازگشت به گذشته و تداعی تاطرات ،آن
را روایت میکند .شخصیت اصلی جهان دوم« ،دایدی سداعد» اسدت .راوی بدین دو سدط
روایی یا جهان داستانی در آمدوشد است؛ هر بار که از سدط روایدت نخسدت بده سدط
روایت دوم و برعکس گام می گذارد ،موجب تزلز مرز بین این دو جهدان و اتصدا بدین
آنها میشود .این نحوۀ روایت موجب بیانسجامی و آشفتگی تممدی میشدود کده راوی
برای بیان وضع زندگی تود بدان روی آوردهاست و بده کمدک آن ،بُمدد هسدتیشدناتتی
داستان برجسته میشود .نویسنده برای نشان دادن میصود تود به شیوۀ روایت فراداستانی،
حضور تود را در نوشتن داستان آشکار مدیسدازد (همدان .)103 ،119 ،110 :بدی پارانویدایی
راوی ،بیشتر برای نمایش وضع زن در جاممه نمود یافتهاست ،بهتصدوص وقتدی آن را در
تواب نشان میدهد ،تصنع رواییاش برجستهتر میشود (همان .)110 :نویسنده برای ت یدین
اندیشه هایش ،به تصویرپردازی گروتسک روی میآورد ،بدین صورت که اشخاص داستان
را ترکی ی از شکل انسانی و حیوانی نشان مدیدهدد (همدان 115 :و  .)103همچندین عمدل
حیوانی توردن بچه را به انسان نس ت میدهد (همان.)109 :
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سرگردانی و هویت ،درونمایۀ داستان است .نویسنده با استفاده از ساتتار بازگشتی ،دو
جهان در تیابل ه میآفریند .در جهان نخست ،زنی  93ساله گمان میکند مادرش برای
او توطئه میچیند و سمی دارد با تأتیر در ازدواجدش ،او را بدرای تدود نگده دارد .راوی از
اینکه مادرش او را نادیده میگیرد ،نگران است و سمی دارد با جددایی از مدادر« ،وجدود» و
هویت تود را حفظ کند .در جهان دوم داستان ،مردی چهل ساله تا زمدان مدرگ مدادرش
مجرد است و دیگر بهس ب وضمیت سنی و وسواسهدای فکدری نمدیتواندد ازدواج کندد.
نویسنده با قرار دادن دنیای راوی در میابل دنیای دایی ساعد د که وجودش ندابود شدده و
مادرش او را توردهاست د و استفاده از تصویرپردازی گروتسک و اتصا کوتداه و پارانویدا،
محتوای مورد نظر تود را برجسته میسازد و توجه تواننده را به ضرورت استیال وجودی
و هویتی جلب میکند .تردید راوی در آتِر داستان (همان )103 :و پایانهای متمدد ناشی از
این تردید ،نشاندهندۀ عدم استیال وجودی است.
 .2نتیجه
شگرد اصلی نویسنده ،استفاده از امکانات پسامدرنی است؛ هرچند میزان و نحوۀ کاربرد هر
یک از ویژگدیهدای پسدامدرنی در داسدتانهدا ،متندوع و متفداوت اسدت .ویژگدی غالدب
داستانهای بماند« ...ساتتار بازگشتی» است؛ این سداتتار باعدث ایجداد سدطوح مختلدف
روایتی یا چند جهان داستانی متفاوت شدهاست .در این جهانها ،نهتنها شخصیتهدا ،کده
گاهی راوی نیز عوض می شود و نویسنده با استفاده از این جهدانهدا ،مشدکالت زندان را
بازگو میکند .این جهانها بازتابدهندۀ جهان متکثر پسامدرناند؛ ما با جهدانی از حیدایق
عینی و قابل شناتت مواجه نیستی  ،بلکه با مجموعهای از برساتتههدا مدواجهی کده امدر
واقمی را بیث ات میکنند ،بهگونهایکه دیگر شناتت دقیق و قاطماندهای از آن بده دسدت
نمیآید .همانگونه که باور به جهانی تاریخی و عینی در داستانهای واقعگرا بازتاب یافته،
باور به جهانی متکثر و شناتتناپذیر نیز در داستان های پسامدرن بازتاب یافته و در عنوان
کتاب بماند ...به صورت تملیق و بیقطمیتی نمود یافتدهاسدت .ایدن داسدتان هدا بده بیدان
«بماندهای» زندگی زنان به صورت واقمیتهایی تکهتکهشده و بهحاشیهرفتده مدیپدردازد؛
وقایمی که همیشه با رکر بماند ...از آنها گذشتهای .
ساتتار بازگشتی با ایجاد جهان ها و سطوح مختلف روایتی ،نهتنها باعث برجسته شدن
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محتوای وجودشناسانه در داستانها میشود ،بلکه با برجسدتهسدازی چهدارچوب داسدتانی،
ساتتگی بودن داستانها را افشا میسازد و به آنها حالتی فراداستانی میدهدد؛ در چندین
داستانهایی ،نویسنده با تکنیک بازگشت به گذشته و بیان حدوادث گذشدته ،جهدانهدای
داستانی دیگر تلق میکند ،اما در «بادهایی که از هندوکُش میوزند» به شیوهای متفاوت و
با تکنیک بیان تواب ،جهانی تیالی در کنار جهدان شد هواقمدی داسدتان تلدق مدیکندد.
سرزمین هند و رس «ساتی» نمونههاییاند تا با این امکان بتواند مشکالت موجدود را نیدد
کند .در «سنگواره» با بازگشت به گذشته ،برای بیان مسائل و تابوهای زنانگی ،چند جهدان
داستانی تلق می شود .در «انتخاب شیطان» با نیدِ آغداز و پایدان داسدتان و ایجداد ندوعی
تسلسل و چرته در بیان داستان ،چهارچوب داستانی برجسته میشود تا سرگردانی و شک
و بدگمانی زن را بده محدیط اطدرا نشدان دهدد .سداتتار بازگشدتی در «مدردههدا دروغ
می گویند؟» به داستانی شکل می دهد که راوی در قالب مأمور دولت آن را بیان مدیکندد.
اظهارات ضد و نییض قاتل و میتو  ،تناقض در فرم کارآگداهی داسدتان ،بدیقطمیتدی در
جنسیت میتو  ،تناقض و عنوان داستان ،همگی نشاندهندۀ دروغی است کده در سدطوح
مختلف داستان پوشیده و متناقض باقی میماند« .حاشیهنشین» داستانی واقعگراست ،ولدی
بیان جن های گروتسکی برای یکی از شخصیت ها و نمایش حالتی طنزآمیز از اقتددار پددر
د که فراروایت پدرساالری را به نید میکشد د یگانه ویژگیهای پسامدرنی در کنار زمیندۀ
رئالیستی داستان است .اتصا کوتاه ،به داستان «بوتیمار» شکل میدهدد؛ اسدتفاده از ایدن
مؤلفه ،باعث تلق جهانی ش هواقمی و بدرانگیختن همددردی توانندده بدا شخصدیتهدای
داستان می شود .نویسنده در قالب راوی سومشخص ،در سطرهای آغداز و پایدان داسدتانِ
«زنی از جنس مس» حضور می یابد و با اظهارنظر مستیی دربارۀ داستان و ناقص دانسدتن
آن ،حضور و اقتدار تود و ساتتگی بودن داستان را نشان میدهد تا ناقص بودن داستان را
به نمایش بگذارد ،چون بیانکنندۀ فیط یک مورد از سرنوشت زنانی است که با رفتارهدای
بد دیگران ،به چنین سرنوشتی دچار می شوند .نویسنده با استفاده از سداتتار بازگشدتی در
داستان «کوررنگ» ،دو سط یا جهان داستانی متفاوت به وجود می آورد که در هر کدام از
این سطوح ،زنانی نشان داده میشوند که درگیر مشکالت عاطفی و رواندی هسدتند .راوی
در داستان «مادرم مرا توردهاست» ،ضمن روایت رویدادهای زمان حا در سدط نخسدت
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روایت ،با بازگشت به گذشته ،جهان دوم داستانی را به وجود می آورد .در هر کددام از ایدن
سطوح ،شخصیت هایی نشان داده می شوند که مادرشان ،وجدود و هویدت آندان را نادیدده
گرفتهاست .تالشهای راوی در سط نخست داستان برای نجات تدود از تدورده شددن،
تالش برای نجات هویت است.
نویسندگان بسیاری در پی ت یین ضرورت نگاه انتیادی به مشکالت هستند .هر کسدی
ممکن است در آثار تالق ادبی ،این ضرورت را به شیوهای تاص پیگیری کند ،اما استفاده
از نگاه و شگرد پسامدرنی ،برتی امکانات تازه در اتتیار نویسنده قرار میدهد که «علیپور»
به توبی از آن برای نمایش مشکالت و مصائب زنان استفاده کردهاست.
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