
35083

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

ــانه  ــه و روان شناس ــرد روانکاوان ــر رویک ــده از عم ــک س ــش از ی ــی بی ــده: کم چکی
ــدان دراز  ــه چن ــر ن ــی عم ــرد ط ــن رویک ــال ای ــذرد، بااین ح ــی نمی گ ــن ادب ــه مت ب
ــاید.  ــی بگش ــون ادب ــد مت ــل و نق ــه تحلی ــی ب ــای نوین ــت دیدگاه ه ــته اس ــود توانس خ
نگارنــدۀ ایــن مقالــه در تحلیــل داســتان های ســه مجموعــه داســتان از یــک نویســندۀ 
ــوان (آدم هــای اشــتباهی)  ــد و تحــت عن ــو) کــه در یــک جل فارســی زبان (شــیوا مقانل
منتشــر شــده اســت بــا نگاهــی گــذرا بــه تعــدادی از نظریه هــای نقــد ادبــی روانکاوانــه 
ــد؛  ــی کن ــتان ها را بررس ــگارش داس ــنده در ن ــودآگاه نویس ــر ناخ ــت تأثی ــیده اس کوش
ــگردها،  ــن، ش ــرار مضامی ــود را در تک ــر خ ــن تأثی ــد ای ــد ش ــه خواه ــه مالحظ چنان ک
اســتعارات و ســایر نشــانه های متــن آشــکار ســاخته اســت. از جملــه مضامیــن مکــرر 
ــتان های  ــم و داس ــدن، وه ــون ب ــه مضم ــوان ب ــنده می ت ــن نویس ــتان های ای در داس
ــوان  ــتانی می ت ــگردهای داس ــی و از ش ــق و تنهای ــقانه و عش ــام عاش ــاک، انتق وهمن
ــتان ها  ــگارش داس ــی در ن ــای زبان ــام و بازی ه ــت مدرن، ابه ــی پس ــی بازیگوش ــه نوع ب

اشــاره کــرد.

ــخصی،  ــطورۀ ش ــرر، اس ــن مک ــنده، مضامی ــودآگاه نویس ــکاوی، ناخ ــدواژه:  روان کلی
ــل3 ــن نوئ ــورون2، ژان بلم ــارل م ــو، ش ــیوا مقانل ش

مقدمه
مجموعــه داســتان آدم هــای اشــتباهی، داســتان های ســه مجموعــه داســتان از 
شــیوا مقانلــو را در بــر می گیــرد. کتــاب اول، اولیــن بــار بــا نــام کتــاب هــول در 
ســال 1382 از ســوی نشــر چشــمه بــه بــازار آمــد. کتــاب دوم نخســتین بــار بــا 
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عنــوان دود مقــدس در ســال 1385 در انتشــارات ققنــوس بــه چــاپ رســید و 
کتــاب ســوم کــه پنــج داســتان کوتــاه را شــامل می شــود، نخســتین بــار اســت 

کــه نشــر نیمــاژ تحــت عنــوان کلــی آدم هــای اشــتباهی منتشــر می کنــد.
ُحســِن ایــن مجموعــه داســتان ایــن اســت کــه بــه خواننــده امــکان می دهــد 
رونــد شــکل گیری زبــان و نــگاه داســتان نویس را در ســیر زمــان شــاهد باشــد. 
در ایــن مجموعــه، حرکــت داســتان نویس از تجربه گرایــی و آزمــون و خطــا و تــا 
حــدودی تفنــن تــا نگاهــی جــدی بــه داستان نویســی به خوبــی مشــهود اســت. 
ــی  ــد خطوط ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن مجموع ــتان های ای ــش داس ــد خوان در رون
محــو و مشــترک داســتان ها را ـ کــه لزومــاً حــول محــور یــک موضــوع واحــد 
ــن خــط مشــترک از  ــه بنــد می کشــد. ای نوشــته نشــده اند ـ چــون رشــته ای ب

دیــدگاه نگارنــده، همــان تأثیــر ناخــودآگاه نویســنده بــر اثــر خویــش اســت.
ــودآگاه  ــرای ناخ ــی ب ــش عظیم ــون نق ــی تاکن ــای ادب ــۀ پژوهش ه در زمین
ــان  ــی در جری ــن ادب ــودآگاه مت ــی ناخ ــده و حت ــودآگاه خوانن ــنده، ناخ نویس
ــه  ــه ب ــت. توج ــده اس ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــش ادبی ــق و خوان ــش، خل آفرین
جنبــۀ ناخــودآگاه رفتــار انســان را نخســتین بــار زیگمونــد فرویــد4 وارد قلمــرو 
روان شناســی نویــن کــرد. او بــه منظــور کشــف امیــال واپــس زده از ورای گفتــار 
آگاهانــه بــه تحلیــل آثــار ادبــی روی آورد و اثــر نویســنده را محصــول شــخصیت 

ــدی، 1392: 7). ــی و عب ــت (بلیغ ــی اش دانس ــاالت روان و ح
ــایر  ــۀ س ــه و مطالع ــورد توج ــی م ــه از روان آدم ــن جنب ــد ای ــس از فروی پ
ــرار گرفــت. شــارل مــورون مترجــم  ــه نیــز ق پژوهشــگران حــوزۀ نقــد روانکاوان
و منتقــد ادبــی فرانســوی در دهــۀ شــصت میــالدی نظریــۀ نقــد روان ســنجانه5 

■ مقانلو، شــیوا (1396). مجموعه داستان آدم هاى 
اشتباهى. تهران: نیماژ.
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ــنده  ــای نویس ــتجوی رّد پ ــه جس ــه ب ــن نظری ــاس ای ــر اس ــرد. او ب ــرح ک را مط
در متــن پرداخــت (نامورمطلــق، 1392: 364). بــه ایــن ترتیــب از ورای 
آشکارســازی زنجیره هــای اســتعاری متــن ادبــی یعنــی برجســته کــردن 
ــز از  ــرده و نی ــه خــود مشــغول ک مضامیــن نمادینــی کــه ذهــن نویســنده را ب
ــون  ــار گوناگ ــان آث ــه می ــی ک ــان و ظریف ــی پنه ــط بینامتن ــف رواب ــق کش طری
ــه چیــزی دســت یافــت کــه او «اســطورۀ  ــوان ب نویســنده مشــترک اســت می ت
ــرای دســتیابی  ــد (بلیغــی و عبــدی، 1392: 8). ب شــخصی6» نویســنده می خوان
ــی وی  ــبکه های تداع ــه ش ــد ب ــت بای ــف، نخس ــر مؤل ــخصی ه ــطورۀ ش ــه اس ب
دســت یافــت کــه بــه صورتــی احتمــاالً غیــرارادی و ناخــودآگاه بــه متــن و قلــم 
او راه یافتــه اســت. ایــن کار بــا اســتخراج صــور تکــراری ممکــن می گــردد. ایــن 
عناصــر تکــراری، ویژگی هــای ســاختاری را شــکل می دهــد کــه تحقــق آنهــا در 
آثــار نویســنده «اســطورۀ شــخصی» او را تشــکیل می دهــد (نامورمطلــق، 1392: 
365). بــا اســتخراج ایــن عناصــر، مضامیــن، شــگردها و صــور مکــرر کــه از ضمیر 
ناخــودآگاه نویســنده برخاســته اســت می تــوان بــه شــناخت عمیق تریــن 
بخش هــای ضمیــر نویســنده و در نتیجــۀ اســطورۀ شــخصی او از خــالل متونــی 

ــده اســت، دســت یافــت (همــان: 366). کــه آفری
ژان بلمــن نوئــل پژوهشــگر معاصــر نیــز کــه مبحــث «ناخــودآگاه متــن7» را 
مطــرح کــرده اســت حضــور نویســنده را در حاشــیه قــرار داده و متــن را از ایــن 
ــو، 1389:  ــهناز خضرل ــی و ش ــد (دفترچ ــرار می ده ــکاوی ق ــورد روان ــر م منظ
184). هــر چنــد در روش متــن کاوی، تنهــا یــک متــن، مجموعــه ای منســجم 
ــّد نظــر نیســتند  ــار دیگــر او م در نظــر گرفتــه می شــود و شــخص مؤلــف و آث

ــل، 1393: 98). (بلمــن نوئ
ــنده در  ــتان های نویس ــتباهی کل داس ــای اش ــۀ آدم ه ــه در مجموع  ازآنجاک
دســترس اســت (البتــه بــه جــز «داســتان عروســک» از مجموعــه داســتان کتــاب 
هــول و داســتان های کتــاِب آنهــا کــم از ماهی هــا نداشــتند کــه در ســال 1391 
از ســوی نشــر ثالــث منتشــر شــده)، از ایــن رو در تحلیــل ایــن داســتان ها نیــز 
ــارل  ــدگاه ش ــاً دی ــده، خصوص ــر ش ــای ذک ــه نظریه ه ــی ب ــا نیم نگاه ــوان ب می ت
مــورون، بــه کشــف مضامیــن و شــگردهای غالــب در نــگاه و زبــان نویســنده کــه 

ــه الی خطــوط داســتان ها نشــان می دهــد، دســت یافــت. خــود را از الب
ایــن مضامیــن واحــد کــه تقریبــاً تمامــی داســتان های ســه کتــاب را شــامل 
می شــوند و همچنیــن شــگردهایی کــه نویســنده تعــدادی از داســتان های 

ــد از: ــت (5-7)، عبارت ان ــگارش درآورده اس ــه ن ــاس آن ب ــر اس ــود را ب خ
ــرد  ــش/ م ــان/ عط ــتان های سیگارکش ــتان (در داس ــدن در داس ــون ب 1ـ مضم

ــر/ ســبز مثــل آب)؛ عنکبــوت/ یــک عکــس واقعــی/ آســمان پ
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داســتان های  (در  فراواقعــی  وهمنــاک/  داســتان های  و  وهــم  مضمــون  2ـ 
ــی)؛ ــس واقع ــک عک ــر/ ی ــمان پ ــالک 23/ آس ــش/ پ عط

3ـ مضمــون عشــق و تنهایــی یــا رفتــن و تــرک رابطــه (در داســتان های 
ــل آب)؛ ــبز مث ــیطان/ س ــب ش ــو/ ش ــگ/ پالت ــاه و پلن ــش/ م ــان/ عط مزاحم

4ـ مضمــون انتقــام عاشــقانه (در داســتان های مــرگ و دوشــیزه/ زنده یــاد 
ــل آب)؛ ــبز مث ــک/ س ــش/ عروس ــرا/ عط کلئوپات

کلئوپاتــرا/  زنده یــاد  (داســتان های  پســت مدرن  بازیگوشــانۀ  متن هــای  5ـ 
ــیطان)؛ ــب ش ــه/ ش کتیب

ــرد  ــتان های م ــی (در داس ــازی زبان ــی ب ــا نوع ــتان ی ــان] داس ــام در [زب 6ـ ابه
ــایه)؛ ــز/ همس ــرد پرالش ــو/ ولگ ــان/ پالت ــل/ مزاحم ــوت/ اباطی عنکب

ــک  ــتان های ی ــدگاه (در داس ــر دی ــا تغیی ــازی ب ــی در ب ــی تجربه گرای 7ـ نوع
ــز). ــرد پرالش ــه/ ولگ ــتی زنان ــک دوس ــره/ ی ــه نف ــتی س دوس

در ایــن مجــاِل انــدک، بــه تحلیــل یکــی دو داســتان از هــر مضمــون اکتفــا 
می کنیــم و ذیــل آن ســایر داســتان های مجموعــه را کــه هم مضمــون داســتان 

مــورد نظــر نیــز هســت، بررســی خواهیــم کــرد.

1ـ مضمون بدن
در داســتان های سیگارکشــان/ عطــش/ مــرد عنکبــوت/ یــک عکــس واقعــی/ 

آســمان پــر/ ســبز مثــل آب
ــا تعریــف ذهنــی مــا از هویــت و خویشــتنمان  مفهــوم بــدن، بــه قــدری ب
آمیختــه کــه معمــوالً وقتــی از خــود حــرف می زنیــم ناخــودآگاه کلیــت ذهنــی 
ــان  ــز انس ــناختی8 نی ــدگاه ش ــم. از دی ــر داری ــد نظ ــر دو را م ــمی مان ه و جس
موجــودی جســمانی اســت و جهــان را بــه واســطۀ جســمش ادراک می کنــد. 
مــا از طریــق موقعیــت جســمانی مان در جهــان، جهــان را می شناســیم 
ــای  ــطۀ ویژگی ه ــه واس ــان ب ــِت پیرامونم ــا از واقعی ــک از م ــت هری و برداش
ــا  ــه م ــم اینک ــه علی رغ ــت ک ــه اینجاس ــب توج ــا جال ــت. ام ــمانی مان اس جس
ــم، اغلــب  ــق بدنمــان درمی یابی بودنمــان در جهــان و آگاهــی خــود را از طری
اوقــات در تجــارب روزمره مــان از حضــور بــدن آگاه نیســتیم و تنهــا وقتــی از 
ــه  ــا هرگون ــاری ی ــا بیم ــه درد ی ــویم ک ــب آگاه می ش ــِر غای ــن حاض ــور ای حض
ــاذری و حمیــدی،  ــدن غایــب را برایمــان حاضــر می کنــد (اب ناراحتــی ایــن ب

.(134-129  :1387
بــدن در داســتان های سیگارکشــان و عطــش، موجودیتــی مســتقل از خــود9 
ــن مفهــوم روبه روییــم  ــا ای ــدن ب دارد. درحالی کــه در مباحــث جامعه شناســی ب
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ــم  ــا ه ــان و ب ــکلی هم زم ــه ش ــتند و ب ــدا نیس ــزا و ج ــود، مج ــدن و خ ــه ب ک
ــوند. ــه می ش تجرب

ــال  ــان، در ح ــمی بی ج ــرده، جس ــی م ــا بدن ــان ب ــتان سیگارکش در داس
ــا  ــت. در اینج ــود آگاه نیس ــرگ خ ــوز از م ــه هن ــم ک ــدن روبه رویی ــی ش مومیای
ردپایــی از دوگرایــی میــان بــدن و ذهــن در فلســفۀ غــرب کــه دکارت10 واضــع 
ــان  ــن همچن ــه ذه ــرده درحالی ک ــم، ُم ــورد (جس ــم می خ ــه چش ــت، ب آن اس
فعــال و پویاســت). در نتیجــه هــم در ایــن داســتان و هــم در داســتان عطــش، بــا 
نوعــی فاصله گــذاری میــان خــود و جســم و اســتقالل جســم از ذهــن مواجهیــم.
ــی  ــت در اتاق ــه مدت هاس ــت ک ــی اس ــتان زن ــه داس ــش، ک ــتان عط در داس
جــدا از همســرش می خوابــد و چنــد وقتــی اســت کــه شــب ها، تنــش 
بی اختیــار ملحفه هــا را بــه آتــش می کشــد نیــز ایــن فاصلــه وجــود دارد. آنجــا 
کــه شــخصیت زِن داســتان بــه حــرف شــوهرش کــه از پشــت پــاراوان به پزشــک 
می گویــد همســرش شــب ها تنهــا می خوابــد می خنــدد و راوی از قــول او 

ــودش!» (ص 24). ــدن خ ــا ب ــود، ب ــودش ب ــا خ ــود. ب ــا نب ــه «تنه ــد ک می گوی
ــت. از  ــهود اس ــی مش ــود، به خوب ــم و خ ــان جس ــذاری می ــا فاصله گ در اینج
ایــن دوگرایــی در ایــن دو داســتان بــه وضعیــت شــیءوارگِی بــدن در دو داســتان 
ــدن  ــژه، ب ــه اُب ــدن به مثاب ــی ب ــیم؛ یعن ــل آب می رس ــبز مث ــوت و س ــرد عنکب م

ــن. ــۀ مت به مثاب
ــردا ده ســالی می شــود کــه در  ــا ف مــرد عنکبــوت اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد  ــه کن ــش دیکت ــذارد روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ و غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود».11
ــدن را  ــدن، ب ــی روی ب ــدن، نقاش ــتن روی ب ــدن و نوش ــه ب ــاره ب ــن اش ای
ــم  ــا ه ــا را روی آن ب ــا رنگ ه ــاش ت ــرای نق ــردن ب ــی ک ــت نقاش ــون پال همچ
ــی ـ  ــوم نقاش ــه ب ــدن ب ــل ب ــد و تبدی ــاک کن ــا آن پ ــش را ب ــزد و قلم موی بیامی
کــه در داســتان ســبز مثــل آب نیــز بــه چشــم می خــورد ـ به نوعــی بیانگــر آن 

ــدن، مســئلۀ نویســنده اســت. اســت کــه ب
ــدی  ــت، قی ــت اس ــد حال ــک قی ــتان ی ــام داس ــان، ن ــتان سیگارکش  در داس
ــد نشــان از کنشــی  کــه عمــل شــخصیت داســتان را شــرح می دهــد و می توان
عــادی داشــته باشــد امــا در ادامــه درمی یابیــم کــه همیــن قیــد، القیدانــه بــه 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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نقد رمان و مجموعه داستان

فاجعــه ای در داســتان منجــر می شــود و گویــی مــا کــه خواننده ایــم همــراه بــا 
شــخصیت داســتان ـ ســرباز موطالیــی ـ هنــوز از وقــوع آن فاجعــه و فاجعــه ای 

ــم. ــرگ او ـ بی خبری ــی م ــر ـ یعن دیگ
داســتان از زاویــۀ دیــد دوم شــخص مفــرد آغــاز می شــود. صــدای راوی مــدام 
شــخصیت را ـ کــه هماننــد ســایر شــخصیت ها در داســتان های ایــن مجموعــه 
جــز داســتان های کتیبــه و کلئوپاتــرا نــام نــدارد ـ خطــاب قــرار می دهــد و مــا 
ماوقــع را از زبــان او می شــنویم امــا در میانــه، داســتان ســه بــار گریــز می زنــد 
ــی و  ــی موطالی ــروح را گاه ــه مج ــای کل ک ــخص دان ــوم ش ــد س ــۀ دی ــه زاوی ب
جایــی ســرباز می نامــد و اشــاره می کنــد کــه ســرباز، نقاشــی اســت کــه آمــده 
بــوده تــا بدن هــای در حــال مــرگ را نقاشــی کنــد؛ از همیــن اولیــن داســتان، 

بــا رویکــرد خــاص نویســنده بــه بــدن نیــز روبــه رو می شــویم:
مجــروح، موطالیــی اســت، نقــاش و ســرباز دلــش می خواســته پیچ وتاب خشــک 
بدن هــای رو بــه مــرگ را نقاشــی کنــد و تصویــر انگشــتان چنگ شــده ای را کــه در 
ــدۀ  ــدک انگشــت شســت و ســبابۀ راستشــان، می شــد میــل به زبان نیام ــۀ ان فاصل
ــا آن  ــرد، ت ــم می ک ــه اش حک ــه وظیف ــد ک ــد. بمان ــیگار را دی ــن س ــیدن آخری کش

دیگری هــا را از ایــن خواهــش محــروم کنــد. (ص 12، ســطر 14).
ــل آب  ــبز مث ــتان س ــیمیلیان در داس ــه ماکس ــت ک ــان کاری اس ــن هم و ای
ــان نقاشــی می کشــد. ــا هــر محبوبــش می کنــد؛ او از بدن هــای مــردۀ آن نیــز ب

امــا در پایــاِن داســتان سیگارکشــان، بــه زاویــۀ دیــد اول شــخص می رســیم 
و درمی یابیــم کــه تــا اینجــا، روایــت را از دیــدگاه کتــِف ترک خــوردۀ شــخصیت 
ــان  اصلــی کــه مدفــون در گــوری دســته جمعی اســت شــنیده بوده ایــم. در پای
داســتان، راوی کــه خــود را کتــف ترک خــورده ای در گــوری دســته جمعی 
ــا تمامیــت بــدن یکــی می انــگارد، وقتــی  معرفــی می کنــد، ســرانجام خــود را ب

ــه: ــد ک می گوی
هنــوز در ایــن فکــرم کــه بهتــر بــود بــرای خاکســتر کــردن اردوی خودی هــا 

بــه جــای ســیگار از فنــدک اســتفاده می کــردم؟ (ص 14، ســطر آخــر)
از ایــن جملــه، پیداســت از ابتــدا نوعــی فاصله گــذاری میــان خــود شــخصیت 
ــاب  ــه از انتخ ــن نکت ــه و ای ــورت گرفت ــش) ص ــای بدن ــی از اعض ــدن او (یک و ب

زاویــۀ دیــِد دوم شــخص پیداســت.

2ـ مضمون وهم و داستان های وهمناک/ فراواقعی
در داستان های عطش/ پالک 23/ آسمان پر/ یک عکس واقعی

دومیــن مضمــون نهفتــه در ناخــودآگاه نویســنده مضمــون وهــم اســت کــه 
پــای داســتان های وهمنــاک را پیــش می کشــد و رّد آن در چنــد داســتان 
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مجموعــه بــه چشــم می خــورد. نویســنده در گفتگویــی کــه بــا روزنامــۀ اعتمــاد 
کــرده به صراحــت بــه مضمــون وهــم به عنــوان یکــی از مضامیــن مــورد عالقــۀ 

خــود اشــاره کــرده اســت.
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی اساس ــه پرسش ــد ب ــث بای ــه بح ــش از ورود ب ــا پی ام
چیســت؟  فراواقعــی  یــا  وهمنــاک  داســتان  اصــوالً  اینکــه  داد:  پاســخ 
(جــا دارد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه وهمنــاک برابــر پیشــنهادی 
(the fantas tic) اصطــالح  مقابــل  در  اســت  خــوزان  مریــم  زنده یــاد 

کــه بــا فانتــزی متفــاوت اســت و نگارنــده در جــای دیگــر، معــادل فراواقعــی را 
نیــز در مقابــل ایــن اصطــالح دیــده  اســت).

ــتان  ــۀ «داس ــل از مقال ــه نق ــاک ب ــتان های وهمن ــتِی داس ــه چیس ــخ ب پاس
ــت: ــن اس ــوزان (1370) چنی ــم خ ــاد مری ــتۀ زنده ی ــاک»، نوش وهمن

در بعضــی روایت هــا نویســنده از وقایعــی ســخن بــه میــان مــی آورد 
ــن  ــت کم چنی ــا دس ــدارد ی ــود ن ــع وج ــم واق ــا در عال ــوع آنه ــکان وق ــه ام ک
می نمایــد... تزوتــان تــودوروف در یکــی از آثــارش بــا همیــن عنــوان بــه معرفــی 
ــخصیت  ــاک، ش ــری وهمن ــد در اث ــت. او می گوی ــه اس ــی پرداخت ــوع ادب ــن ن ای
ــع  ــم واق ــا در عال ــوع رویداده ــال وق ــورد احتم ــر دو در م ــده ه ــی و خوانن اصل
ــه یکــی از ایــن دو طریــق برطــرف می گــردد:  ــد و تردیــد آنهــا ب دچــار تردیدن
یــا در پایــان روایــت، وقایــِع بــه ظاهــر عجیــب، توجیــه عقالنــی می یابــد و یــا 
ــت.  ــع رخ داده اس ــم واق ــر از عال ــی غی ــوادث در عالم ــه ح ــود ک ــوم می ش معل

(خــوزان، 1370: 34)
ویژگــی اصلــی داســتان های فراواقعــی یــا وهمنــاک نفــوذ یکبــارۀ ابهــام در 
چارچــوب زندگــی واقعــی اســت. ایــن داســتان ها کــه ماهیتــی کامــًال متمایــز از 
داســتان های پریــان دارنــد بــا  احــوال بیمارگــون ضمیــر انســان هــم مرتبط انــد، 
احوالــی کــه  هنــگام ظهــور پدیده هایــی همچــون توهــم و کابــوس، جلوه هایــی 
از دلهــره و هــراس در آن پدیــدار می شــود. تمایــز میــان داســتان های پریــان و 
ــی  ــان دنیای داســتان های فراواقعــی از آن روســت کــه فضــای داســتان های پری
ــه  آن  ــرار می گیــرد، بی  آنکــه خدشــه ای ب ــار دنیــای واقعــی ق اســت کــه در کن
وارد کنــد؛ درحالی کــه داســتان فراواقعــی، دنیــای واقعــی را بــه  حــال خــود رهــا 
ــه  ــل را در آن ب ــاید غیرقابل تحم ــادی و ش ــکافی غیرع ــه و ش ــد و فاجع نمی کن

 نمایــش می گــذارد (بلیغــی و عبــدی 1392: 9).
همیــن جــا و در تحلیــل داســتان های فراواقعــی ایــن مجموعــه بایــد 
ــه  ــه» ک ــات و خراف ــوان «ادبی ــا عن ــرد ب ــاره ک ــیری اش ــوم گلش ــۀ مرح ــه مقال ب
درعین حــال کــه بــا خرافــۀ «داســتان، آینــۀ تمام نمــای زندگــی اســت» (یعنــی 
ــد، معتقــد اســت  ــف می کن ــات) مخال ــه ادبی ــدگاه تقلیــدی صــرف ب همــان دی
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ــی  ــی و درون ــل واقعیــت برون ــق واقعیــت داســتانی در مقاب آشــنایی زدایی و خل
موجــود، بــه معنــای نادیــده گرفتــن زندگــی و جلوه هــای آن نیســت. از دیــد او، 
واقعیــت، تختــۀ پــرش نویســنده اســت و بــی آن از خلــق و ابــداع خبــری نیســت. 
امــا واقعیــت داســتانی ـ بــا اینکــه وامــداِر واقعیــت موجــود یــا تخیــل نویســنده 
اســت ـ واقعیتــی قائم بــه ذات اســت و توجیــه علــت وقــوع هــر حادثــه در خــوِد 

ــد باشــد (گلشــیری، 1378: 404). داســتان بای
ــا اســتناد بــه  در داســتان عطــش، ملحفه هــا خودبه خــود آتــش می گیــرد. ب
دیــدگاه گلشــیری بــه نظــر می رســد بــرای توجیــه ایــن واقعــۀ فراواقعــی بهتــر 
اســت بیــش از هــر جــا، بــه خــود داســتان رجــوع کنیــم شــاید بتوانیــم تختــۀ 

پــرش ایــن واقعــۀ باورنکردنــی را در واقعیــت بیابیــم:
زن، یــادش نمی آیــد بــرای ایــن آتش بازی هــای خودبه خــودی پیــش 
پزشــکی رفتــه باشــد. درحالی کــه مــردش می گویــد بارهــا پزشــکان کاغــذی و 
علفــی را آزموده انــد (ص 23). لباس هــای زن نخــی و بــی آزار اســت، مخصــوص 
ــت  ــه و از پش ــش البت ــته (در تخیل ــه داش ــم ک ــار ه ــاس. یک ب ــای حس بدن ه
ــرو  ــی ف ــواب رکاب ــاس خ ــک لب ــی ی ــای ارغوان ــازه) الی گیپوره ــن مغ ویتری
ــازه  ــن مغ ــت ویتری ــرد از پش ــد م ــاتنش را بچش ــرد س ــم س ــا طع ــه ت می رفت
کنــارش کشــیده کــه «بــه درد تــو نمی خــورد» (24). بــه ایــن ترتیــب می بینیــم 
کــه مــرد بــرای زن، مثــل پزشــک در جایــگاه قــدرت نشســته و مظهــر اقتــدار 
مطلــق اســت، چــون زن یــادش نمی آیــد کــه مــرد بــوده یــا پزشــک کــه گفتــه 
ــه  ــرده ای؟ چ ــه ک ــش چ ــدازی قبل ــش راه می ان ــه آت ــب هایی را ک ــن ش «ببی
ــم  ــن ه ــرای همی ــده ای؟» ب ــی دی ــه خواب ــد چ ــادت بمان ــی ی ــورده ای؟ حت خ
ــق  ــداری اش دقی ــواب و بی ــای خ ــام لحظه ه ــه تم ــیند و ب ــان می نش زن، هراس
ــق و  ــری مطل ــم ام ــرای زن در حک ــرد ب ــۀ م ــال گفت ــون به هرح ــود چ می ش
ــک  ــوار خن ــت. روی دی ــد. زن تنهاس ــد بخواب ــت. زن می ترس ــون و چراس بی چ
ادوکلــن می پاشــد و گونــه اش را بــه آن می چســبانَد و برخــالف توصیــۀ عجــوزۀ 
ــره  ــی قرق ــویۀ نعنای ــت. دهان ش ــردش کجاس ــد م ــت نمی دان ــدان، هیچ وق بی دن
ــم در  ــاز ه ــال ب ــاند. بااین ح ــش را فرومی نش ــا عط ــربت نعن ــون ش ــد چ می کن
خــواب، صــدای مــرد را از پشــت پــاراوان اتــاق معاینــه می شــنود کــه می گویــد: 
ــر اســت.  ــا کــه باشــد خــودش هــم راحت ت ــد. تنه ــا می خواب ــه، شــب ها تنه «ن
ــدد،  ــرد می خن ــرف م ــه ح ــرد؟» زن ب ــر می گی ــی ُگ ــاره ِک ــم دوب ــه می دان چ
ــت.  ــه هس ــودش ک ــدن خ ــد، ب ــرد نباش ــد؛ م ــا نمی دان ــودش را تنه ــون خ چ
ــند  ــر می کش ــر ب ــِش زن، س ــهوتناِک عط ــعله های ش ــه ش ــت ک ــه اس ــن گون ای
ــه  ــیطان ک ــب ش ــتاِن ش ــِل زِن داس ــت مث ــد. درس ــک را می گیرن ــام تش و تم
ــم  ــقی در ه ــان از بی عش ــد زن چن ــکار می کن ــقش را ان ــیطان عش ــی ش وقت
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ــه  ــه دوزخ و مگــر ن ــکار ب ــکار می رســد و از ان ــه ان می شــکند کــه از نومیــدی ب
اینکــه دوزخ جایــگاه آتــش اســت؟ پــس آتــش از اینجاســت کــه زبانــه می کشــد 
ــی  ــه تنهای ــوم ب ــه محک ــردش او را بیرحمان ــه م ــتر زن را ک ــعله هایش، بس و ش

ــد. ــود می کش ــت، در کام خ ــرده اس ک
هــر چنــد داســتان شــب شــیطان را در ایــن گــروه از مضامیــن، دســته بندی 
ــه  ــان ب ــن دو زن و رنجش ــان ای ــه ای می ــباهت ناخودآگاهان ــا ش ــم، ام نکرده ای
ــکار  ــه در ان ــه ریش ــت ک ــی اس ــن دو در رنج ــباهت ای ــورد. ش ــم می خ چش

ــوق دارد. ــوی معش ــان از س عشقش
مــرِد داســتان عطــش امــا مثــل شــیطان داســتان شــب شــیطان، پشــیمان 
ــت!  ــه هس ــت ک ــن اس ــر! همی ــد: «بپذی ــوب را از زن می دان ــی عی ــت. تمام نیس
چــه کنیــم؟ گفته انــد عــالج نــدارد... پــرکاری هورمون هــای بدنــت اســت و بــاال 
رفتــن ســن.» و بعــد یــا بــه حصــاری بــا اتاق هــای تــو در تــو مــی رود و هــر روز 
در یکی شــان بــا زنــی دیگــر خلــوت می کنــد، یــا راکــت تنیســش را تــوی هــوا 

ــظ!» ــن! خداحاف ــتراحت ک ــد: «اس ــه زن می گوی ــد و ب ــاب می ده ت
ــای  ــر «پس مانده ه ــدارد. اگ ــه ای ن ــون فاصل ــا جن ــش، ت ــتان عط زن داس
عقلــش یــاری اش کننــد» خیلــی کارهــا می کنــد. زندگــی و رختخــواب ســوخته 
ــاره ســامان می دهــد. حتــی وقتــی گذشــته ها را مــرور می کنــد بــه ایــن  را دوب
ــرد  ــا م ــت؛ ام ــس دانس ــا را برعک ــود روال رویداده ــه می ش ــد ک ــه می رس نتیج
یــادش داده کــه پــی علــت نگــردد. امــا صبــر زن دیگــر لبریــز شــده و حــاال تنهــا 
بــه ایــن فکــر می کنــد کــه نیم شــبی در خــواب بــه ســراغ مــرد بــرود و او را در 

خــواب در آغــوش بکشــد و آتشــش بزنــد.
در پایــان، هــر چنــد ابهــام کامــًال برطــرف نمی شــود امــا بــه قــول 
ــه  ــدرت توجی ــم و ق ــت می یابی ــتان را در واقعی ــرش داس ــۀ پ ــیری، تخت گلش
حــوادث فراواقعــی ایــن داســتان را در زندگــی روانــی و عاطفــی شــخصیت پیــدا 

می کنیــم.
ــم  ــاز ه ــنده ب ــد نویس ــر می رس ــه نظ ــاب اول ب ــایه از کت ــتان همس در داس
ــۀ  ــت در صفح ــا درس ــت، ام ــتان اس ــی در داس ــی فراواقع ــاد ابهام ــی ایج در پ
پایانــی داســتان، برگــی رو می کنــد کــه موجــب غافلگیــرِی نـَـه شــخصیت، کــه 
خواننــدگان می شــود و همیــن از ارزش ایــن داســتان کــه موفــق شــده بــود بــا 
ــطح  ــا س ــد و آن را ت ــد می کاه ــاد کن ــاک ایج ــی وهمن ــی فضای ــای زبان بازی ه

ــد. ــل می ده ــرف تقلی ــِی ص ــک بازیگوش ی
ــاز هــم در خلــق داســتانی  امــا در داســتان یــک عکــس واقعــی نویســنده ب
ــدگاه  ــخص، دی ــِد راوی اول ش ــۀ دی ــتان از زاوی ــد. داس ــق می یاب ــی توفی فراواقع
ســارا را نســبت بــه همــکاران و محیــط کارش بازمی گویــد، نویســنده در ایجــاد 
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لحــن راوی کــه مناســب شــخصیت داســتان اســت کامــًال موفــق عمــل کــرده و 
ــت،  ــفاف اس ــارا، ش ــِد س ــر، از دی ــد. نیلوف ــر می کن ــتان را باورپذیرت ــن داس همی
ــد  ــی می توان ــد. حت ــور می کن ــم از او عب ــور ه ــی ن ــه حت ــفاف ک ــدری ش ــه ق ب
یکبــاره بــه موجــودی شــفاف و ژلــه ای رنــگ بــدل شــود امــا اینجــا هــم ســکوی 
ــده  ــه دی ــه روزی ک ــد ک ــراف می کن ــارا اعت ــون س ــت. چ ــت اس ــمان واقعی پرش
ــم زا  ــری توه ــای الغ ــده، داروه ــو ش ــمش مح ــش چش ــاره از پی ــر یکب نیلوف
ــت.  ــر اس ــاهداتی از او توجیه پذی ــن مش ــنیدن چنی ــه ش ــوده در نتیج ــورده ب خ
امــا مشــکل جایــی بــروز می کنــد کــه نیلوفــر در اینســتاگرام در صفحــۀ مــردی 
خارجــی عکســی از خــودش می بینــد. ماجراهایــی کــه پــس از آن رخ می دهــد 
غیرواقعــی نیســت امــا خــود ماجــرای تناســخ و حلــول همســر مــرد آمریکایــی 
در زمــان و مکانــی دیگــر در جســم نیلوفــر، توجیــه عقلــی نــدارد و ایــن ویژگــی 

ــد. ــتان می افزای ــودن داس ــرا ب ــر فراواقع گ ب
ابهــام موجــود در داســتان پــالک 23 هرچنــد خــاص داســتانی پســت مدرن 
ــن  ــان یافت ــا پای ــا ب ــت ام ــاک دانس ــوان آن را وهمن ــدان نت ــاید چن ــت و ش اس
داســتان، تاحــدودی تأثیــر ایــن ابهــام و ناشــناختگی در کام خواننــده می مانــد 
ــته از  ــاکنان خس ــه س ــی ک ــدی خال ــود واح ــی دارد. وج ــر وام ــه فک و او را ب
روزمرگــی پــالک 23 بی آنکــه از وجــود آن واحــد خالــی در ســاختمان مطلــع 
ــا شــنیدن صداهایــش و استشــمام بوهایــش تخیالتشــان را  باشــند می تواننــد ب
بــه آن نســبت بدهنــد و بــه کمــک خیال پــردازی اندکــی آســایش یابنــد. هــر 
یــک از ســاکنان ســاختمان پــالک 23، تجلــِی بخشــی از آرزوهــا و تمایالتشــان 
ــا در  ــت از کج ــوم نیس ــه معل ــد ک ــانه هایی می یابن ــا و نش ــا، بوه را در صداه
ســاختمان می پیچــد و گریــزان از روزمرگی هایشــان بــه آن می آویزنــد و 
ــده آن  ــت نفهمی ــچ وق ــگاور «هی ــای کن ــک آق ــر کوچ ــد؛ دخت ــال می بافن خی
بــوی ســحرانگیزی کــه ترکیبــی از عطــر گــرم و ســیگار ســرد اســت، از کــدام 
ــم  ــا موســیقی مالی ــوی همیشــه همــراه ب ــا او عاشــق ایــن ب ــد. ام واحــد می آی
َجــز شــده و تــوی ذهنــش بــرای صاحــب آن واحــد یــک زندگــی ایدئــال مجســم 
ــه  ــی ب ــر نوجوان ــدۀ دخت ــِر ریزخن ــوان، «ِکرِک ــرک نوج ــا، پس ــد» و بردی می کن

گوشــش خــورده اســت».
ــن  ــنده در ای ــه نویس ــت ک ــروری اس ــا ض ــه در اینج ــن نکت ــه ای ــاره ب  اش
داســتان در شــخصیت پردازی و ارائــۀ ویژگی هــای شــخصیت های داســتانی 
ــا عمــل کــرده و  ــًال توان ــان کام ــار و ذهنیــت آن ــار، گفت ــق توصیــف رفت از طری
می تــوان رشــد نــگاه دقیــق او را بــه افــراد و جامعــه در اثــرش بــه خوبــی شــاهد 

ــد: ــه می گوی ــا ک ــًال آنج ــود. مث ب
ــه خاطــر  ــا ب ــود، ی «ســیفی مثــل همیشــه موقــع صحبــت ســرش پاییــن ب
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ــک  ــل ی ــی در مقاب ــه فرع ــروِش کوچ ــک لوازم برقی ف ــس ی ــود اعتمادبه نف کمب
ــازار...» (ص 175). ــِر ب ــی فروِش ب کاش

ــوارد دیگــر از ایــن دســت در ایــن داســتان کــه نشــان دهندۀ  و بســیاری م
ریزبینــی نویســنده و دقــِت نظــِر اوســت.

ــتان  ــن داس ــرش ای ــۀ پ ــوان تخت ــاز می ت ــم ب ــر، ه ــمان پ ــتان آس در داس
وهمنــاک را در واقعیــت و در گذشــتۀ شــخصیت ُجســت. در نخســتین مواجهــۀ 

ــدۀ محبوبــش در کودکــی. ــا مــرگ، مــرگ پرن او ب

3ـ مضمون عشق و تنهایی یا رفتن و ترک رابطه
ــیطان/  ــب ش ــو/ ش ــگ/ پالت ــاه و پلن ــش/ م ــان/ عط ــتان های مزاحم در داس

ســبز مثــل آب
ناخــودآگاه  رویکــرد  می تــوان  مجموعــه  داســتان های  از  تعــدادی  در 
ــه  ــاهد ب ــتان ها ش ــن داس ــک از ای ــر ی ــت. در ه ــه را دریاف ــه رابط ــنده ب نویس
ــتیم.  ــه هس ــرف رابط ــی از دو ط ــن یک ــه و رفت ــک رابط ــیدن ی ــت رس بن بس
ــچ  ــد و هی ــامان برس ــه سروس ــقانه ای ب ــۀ عاش ــچ رابط ــت هی ــرار نیس ــی ق گوی
عاشــق و معشــوقی آرام و قــرار یابــد. در داســتان مزاحمــان، گفتگــوی دو طــرف 
رابطــه ـ کــه تــا پایــان درنمی یابیــم واقعــاً همان هایــی هســتند کــه بایــد باشــند 
یــا صرفــاً یــک اشــتباه موجــب شــده ایــن مکالمــۀ تلفنــی برقــرار شــودـ  خبــر از 

رابطــه ای بحرانــی و پایان یافتــه می دهــد.
ــا همســرش دســت کشــیده  در داســتان عطــش، مــرد آشــکارا از ارتبــاط ب
و رابطــه را دیرزمانــی اســت کــه تــرک کــرده اســت. در داســتان مــاه و پلنــگ، 
ــا  ــه ایــن ســفر آمــده ت ــر خــود همــوار کــرده و ب ــج ســفری خطیــر را ب زن رن
«بــه هیــچ چیــز فکــر نکنــد و البــه الی اضطــراب و امیــد خمپاره هــا» چیــِن لــِب 
ــه می دهــد.  ــر از رابطــه ای پایان یافت ــن خــود خب ــارش را فرامــوش کنــد. و ای ی
ــت از  ــته، سال هاس ــا ناخواس ــته ی ــه، خواس ــرف رابط ــو، دو ط ــتان پالت در داس
ــیطان، زن و  ــب ش ــتان ش ــده اند. در داس ــروم ش ــر مح ــدار یکدیگ ــق و دی عش
ــه  ــیطان) ب ــی (ش ــون یک ــند، چ ــر نمی رس ــال یکدیگ ــه وص ــز ب ــیطان هرگ ش
ــل  ــه دلی ــری (زن) ب ــده و دیگ ــش ش ــت نصیب ــق زن، بهش ــکار عش ــطۀ ان واس
محرومیــت از همیــن عشــق بــه کفــر گرویــده و تــا ابــد در دوزخ مــأوا گزیــده 

اســت.
قــرار نیســت رابطــه ای پایــدار  و در داســتان ســبز مثــل آب، اصــوالً 
ــا  ــه ب ــی را ک ــواره زنان ــیمیلیان) هم ــه (ماکس ــرِد رابط ــون م ــرد، چ ــکل بگی ش
او در ارتباط انــد می کشــد تــا از بدن هایشــان نقاشــی بکشــد، نقاشــی هایی 

بی دهــان. یــا  بی چشــم 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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نقد رمان و مجموعه داستان

حتــی در داســتان مــرد عنکبــوت کــه موضــوع آن پیرامــون رابطــۀ عاشــقانه 
دور نمی زنــد بــه جملــه ای از قــول شــخصیت داســتان برمی خوریــم کــه 

ــد: ــکار می کن ــه را آش ــه رابط ــنده ب ــرد نویس ــودآگاه رویک ناخ
ــا فــردا ده ســالی می شــود کــه در  مــرد عنکبــوت، اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد  ــه کن ــش دیکت ــذارد روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ و غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود».

4ـ مضمون انتقام عاشقانه
ــک/  ــش/ عروس ــرا/ عط ــاد کلئوپات ــیزه/ زنده ی ــرگ و دوش ــتان های م در داس

ســبز مثــل آب
انتقــام نیــز یکــی از مضامیــن تکرارشــونده در داســتان های مجموعــه اســت. 
ــتان از  ــه و داس ــش را گرفت ــرد انتقام ــی م ــیزه، گوی ــرگ و دوش ــتان م در داس
ــرا  ــا همــان کلئوپات ــرا، زن ی ــاد کلئوپات ــاز می شــود. در زنده ی انتهــای ماجــرا آغ
در تــدارک انتقــام از ســزار اســت. در داســتان عطــش، زن فکــر انتقــام از 
همســرش را در ذهــن می پــرورد و خیــال دارد شــبی «دســت هایش را دور تــن 
او قفــل کنــد و فشــارش دهــد و آتشــش بزنــد و بعــد ســال ها مبهــوت بایســتد 

و خاکســترها را تماشــا کنــد».
ــا  ــورد ام ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــۀ کنون ــه در مجموع ــک ک ــتان عروس در داس
در انتهــای مجموعــۀ شــب هــول موجــود بــوده اســت نیــز بــا انتقامــی ســخت 
ــی هایش از  ــا نقاش ــیمیلیان ب ــل آب، ماکس ــبز مث ــم. و در س ــن روبه رویی و خونی

ــرد. ــام می گی ــان انتق زن

5ـ متن های بازیگوشانۀ پست مدرن
در داستان های زنده یاد کلئوپاترا/ کتیبه/ شب شیطان

ــه  ــتان های مجموع ــدادی از داس ــه در تع ــی را ک ــن بازیگوش ــوان رّد ای می ت
بــه چشــم می خــورد در مصاحبــه ای ُجســت کــه شــیوا مقانلــو در ســال 95 بــا 
بهــار محمــدی بــه مناســبت انتشــار نخســتین مجموعــۀ داســتان خــود (کتــاب 
هــول/ کتــاب اول در ایــن مجموعــه) انجــام داده و در روزنامــۀ اعتمــاد منتشــر 
ــه آن اذعــان  ــه گرایــش ب شــده اســت. او در ایــن مصاحبــه خــود به صراحــت ب
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می کنــد. دلیــل گرایــش شــیوا مقانلــو بــه نــگارش داســتان های پســت مدرن را 
از ســوی دیگــر بایــد در تأثیــری ُجســت کــه او ناخــودآگاه از آثــار پســت مدرن 
متعــددی پذیرفتــه کــه ترجمــه کــرده اســت. شــیوا مقانلــو کتــب متعــددی از 
نویســندگان پســت مدرن نظیــر دونالــد بارتلمــی ترجمــه کــرده و خــواه ناخــواه 

از آنهــا تأثیــر گرفتــه اســت.
ــت.  ــده اس ــته ش ــش نوش ــتان گیلگم ــه داس ــی ب ــا نگاه ــه ب ــتان کتیب داس
ــی دوری  ــۀ س ــور اله ــه حض ــش را ب ــن گیلگم ــه رفت ــم ک ــم و یازده ــواح ده ال
ــتیابی  ــرای دس ــتی بان ب ــَنبی کش ــا اورَش ــدار او ب ــم و دی ــابیتو و اوتناپیش تی س
بــه جاودانگــی، پــس از مــرگ انکیــدو حکایــت می کنــد. در ایــن داســتان شــکل 
ــا شــیطنت نویســنده در هــم ریختــه اســت. داســتان لحنــی  اصلــی اســطوره ب
ــم  ــد و مفاهی ــازی کن ــطوره ب ــن اس ــا ای ــیده ب ــنده کوش ــز دارد. نویس طنزآمی
ــاند. در  ــن بپوش ــطوره ای که ــاس اس ــروز را لب ــی ام ــائل اجتماع ــروزی و مس ام
ــتی  ــان کش ــان خدای ــه فرم ــن ب ــطورۀ که ــه در اس ــم ـ ک ــه، اوتناپیش تی نتیج
ســاخت و همــگان را بــر آن ســوار کــرد تــا از طوفــان در امــان باشــند ـ در ایــن 
داســتان ســفینه ای فضایــی دارد و منتظــر اجــازۀ پــرواز اســت تــا سرنشــینان این 
جهــاز فضایــی را بــه دیــدار خــدای خورشــید ببــرد. برخــالف اســطورۀ کهــن، در 
ایــن داســتان انکیــدو هنــوز جــان در بــدن دارد و گیلگمــش پیکــر نیمه جــان او 
ــا هــم ســوار ســفینۀ فضایــی اوتناپیش تیــم شــوند و بــه  ــا خــود آورده تــا ب را ب
دیــدار خــدای خورشــید برونــد تــا شــاید از اثــر لبخنــد او، انکیــدو عمــر دوبــاره 
ــدام شــرط و  ــا چنیــن چیــزی ناممکــن اســت چــون اوتناپیش تیــم م ــد. ام یاب
ــه تعویــق بینــدازد. او  ــا امــکان ســفر را ب شــروطی پیــش پایشــان می گــذارد ت
بــه دلیــل ابهامــی کــه در رابطــۀ ایــن دو مــرد می بینــد از پذیــرش درخواســت 
ــی  ــان همجنس گرای ــدو گم ــش و انکی ــه گیلگم ــد. ب ــاز می زن ــر ب ــش س گیلگم
ــت  ــژادی پس ــدو را از ن ــژادی، انکی ــض ن ــه تبعی ــدن ب ــل ش ــا قائ ــرد و ب می ب
ــا  می شــمارد. اینهــا همــه مســائل جامعــۀ امــروز اســت. در ایــن داســتان مــا ب
ــا فراروایت هــا (اســطوره)  ــازی ب طنــز و بــه ســخره گرفتــن روابــط امــروزی و ب
ــه  ــی ـ ک ــئلۀ جاودانگ ــه مس ــم ک ــان می بینی ــن در پای ــم. همچنی ــروکار داری س
اســاس ایــن اســطورۀ کهــن بــر آن اســتوار اســت ـ در ایــن خوانــش پســت مدرن 
ــزاران  ــاال ه ــد: «ح ــان می گوی ــنده در پای ــون نویس ــت، چ ــی اس ــی منتف ــه کل ب
ــد! اوتناپیش تیــم شــرط می گــذارد  ــن دو ســرگرم مجادله ان ســال اســت کــه ای
و گیلگمــش چانــه می زنــد. هــر یــک می خواهــد امتیــازات بیشــتری از دیگــری 
کســب کنــد...» نویســنده پــا را از ایــن فراتــر می گــذارد و آشــکارا ایــن روایت هــا 
ــرف  ــی ص ــت کاف ــد وق ــره نمی گذارن ــکالت روزم ــا مش ــد: «ام را دروغ می خوان

ایــن دروغ هــا کنیــم...»
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ــانه  ــز و بازیگوش ــن طن ــن لح ــا همی ــاز ب ــرا، ب ــاد کلئوپات ــتان زنده ی در داس
ــن12  ــدا هاچ ــه لین ــم، آنچ ــن روبه رویی ــی که ــخصیت های تاریخ ــا ش ــازی ب و ب
از نظریه پــردازان پست مدرنیســم آن را «فراداســتاِن تاریخ نگارانــه» می خوانَــد 
کــه طــی آن تاریــخ و تخیــل در هــم می آمیزنــد و مــرز میــان آنهــا مخــدوش 

می شــود» (پاینــده، 1390: 393-5).
در داســتان شــب شــیطان، نویســنده شــیطان را روی زمیــن تصــور می کنــد 
درحالی کــه بــا زنــی زمینــی کــه بــه عشــق او گرفتــار آمــده دیــدار می کنــد. در 
ایــن داســتان، شــیطان حتــی در پایــان بــه بهشــت راه می یابــد درحالی کــه تــا 
ــا انــکار عشــِق زن،  ابــد از عشــق ورزی محــروم مانــده اســت بــه جــرم آن کــه ب

امیــدش را ناامیــد کــرده و او را تــا ابــد بــه دوزخ رانــده اســت.

6ـ ابهام در [زبان] داستان یا نوعی بازی زبانی
در داســتان های مــرد عنکبــوت/ اباطیــل/ مزاحمــان/ پالتــو/ ولگــرد پرالشــز/ 

یه همسا
ــی13  ــی درون ــان وار از تک گوی ــی هذی ــا روایت ــوت ب ــرد عنکب ــتان م در داس
ــن.  ــایی بی مت ــت، نویس ــودش: نویساس ــول خ ــه ق ــه ب ــم ک ــردی روبه رویی م
ــین. در  ــرج عاج نش ــنده ای ب ــتان: نویس ــه از داس ــدۀ مقال ــت نگارن ــه برداش ــا ب ی
ــت.  ــخصیت پردازِی اوس ــاً در کاِر ش ــان راوی تمام ــوت، زب ــرد عنکب ــتان م داس
مــرد عنکبــوت در معرفــی خــود از صفــت نویســا بهــره می گیــرد. ســاخت صفــت 
فاعلــی نویســا عبــارت اســت از (فعــل امــر نویــس + پســوند الــف). ایــن صفــت 
ــه  ــا ب ــت دارد ام ــت دالل ــوم فاعلی ــر مفه ــی ب ــت فاعل ــواع صف ــایر ان ــد س همانن
لحــاظ معنایــی عــالوه بــر آن معنــای همیشــگی بــودن و دوام و پایــداری ایــن 
خصیصــه را نیــز القــا می کنــد. از ســوی دیگــر ایــن ویژگــی (چنــان کــه در دو 
ترکیــب وصفــی «انســان بینــا» و «انســان دانــا» می بینیــم) از ارادۀ فاعــل خــارج 
ــدارد. درحالی کــه  ــدرت تصمیم گیــری ن اســت و فاعــل در داشــتن آن اراده و ق
ــوردار  ــی برخ ــن ویژگ ــازند از ای ــی می س ــت فاعل ــه صف ــری ک ــوندهای دیگ پس
ــه  ــم ک ــا درمی یابی ــادق، 1391: 692). از اینج ــی ص ــام و کربالی ــتند (گلف نیس
مــرد عنکبــوت محکــوم بــه نوشــتن اســت، نوشــتن در خــون اوســت و او ناگزیــر 

از نوشــتن اســت.
در اولیــن بنــد از آغــاز داســتان درگیــر بحــران در مرجــع می شــویم. ضمایــر 
متصــل و منفصــل و شناســۀ افعــال مــدام بــه مرجعــی موهــوم بازمی گردنــد و 
ــارۀ جمــالت رمزگشــایی صــورت می گیــرد. جمــالت را  ــا خوانــش چندب تنهــا ب

بخوانیــم:
مانــده ام در ایــن انــزوای مرتفــع خودخواســته کــه قبــل از آمدنــش منتظــر 
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ــم  ــم دنبال ــا ه ــد آنه ــد و بمان ــر بیای ــه اگ ــردم ک ــان می ک ــودم و گم ــش ب آمدن
ــاره اجبــارم می کننــد کــه بنویــس؛ امــا همان وقــت  ــدم و دوب می آینــد و می برن
ــر  ــس دیگ ــید. پ ــان ماس ــد و در ده ــرد ش ــد و س ــِت روز مان ــد روز پش ــه آم ک

گمانــی نــدارم کــه آمــده اســت و همیــن اســت و تمــام.
ــر  ــورد ضمی ــت؟ در م ــه روس ــر از چ ــع ضمی ــن مرج ــواری در یافت ــا دش ام
ــمی در  ــت و اس ــتان اس ــاز داس ــن آغ ــه ای ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ــارۀ آنه اش
مقــام مرجــع، پیــش از آن نیامــده در نتیجــه نمی دانیــم آن را بــه کــدام مرجــع 
بازگردانیــم. امــا دربــارۀ ســایر ضمایــر و افعــال مشــکل ایــن اســت کــه در پــی 
ــدار کــه  ــم. فاعلــی جان اســمی ملمــوس و عینــی در مقــام مرجــع آن می گردی
عمــل آمــدن و مانــدن از او ســر زده باشــد، یــا دســت کم نهــادی وضعیت پذیــر 
(حالت پذیــر) کــه بشــود مانــدن و ســرد شــدن و در دهــان ماســیدن را بــه آن 

ارجــاع داد.
ــتین  ــه نخس ــتان ک ــن داس ــد آغازی ــن بن ــارۀ ای ــد ب ــا چن ــش دو ی ــا خوان ب
ــزوای  ــمِی «ان ــروه اس ــم: گ ــاد را می یابی ــت نه ــن اس ــا مت ــده ب ــۀ خوانن مواجه
مرتفــع خودخواســته»، نهــاد ایــن جمــالت یــا مرجــع ایــن ضمایــر اســت. جالــب 
توجــه اینجاســت کــه انــزوا خــود در مقــام فاعــل افعــال آمــدن، مانــدن، ســرد 
ــالش  ــه ت ــت، در نتیج ــنایی زدایی اس ــب آش ــب و موج ــیدن، غری ــدن و ماس ش
ذهنــی بیشــتری را از خواننــده طلــب می کنــد، چــه رســد بــه اینکــه موصــوف 

بــه صفــت مرتفــع هــم شــده باشــد.
ــی انتخــاب نویســندۀ متــن را پیــش چشــم آشــکار  ــن گزینش هــای زبان ای
ــم  ــروکار داری ــنده ای س ــا نویس ــتان ب ــن داس ــد در ای ــانمان می ده ــد. نش می کن
ــۀ  ــرا؟ در ادام ــا چ ــت. ام ــام اس ــاد ابه ــی ایج ــته در پ ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ک
ــن  ــه ای ــرد ک ــاره ک ــد اش ــش از آن بای ــی پی ــم، ول ــت را درمی یابی ــتان عل داس
ابهــام در مرجــع ضمیــر، بازهــم به عمــد در داســتانی دیگــر از همیــن مجموعــه، 
داســتان مــرگ و دوشــیزه، نیــز تکــرار می شــود و حتــی یکــی از شــخصیت ها 

ــدازد: ــتباه می ان ــه اش را ب
ـ ولــی او کــه پیــش از آمدنــش بــه زندگی تــان همــه چیــز را دربــارۀ شــما 

ــت. ــا می دانس دو ت
ـ بله، اما همه چیز آن وقت ها را. نمی دانست که حاال هم گاهی...
ـ شاید اگر از اولش دخالت می کردید این ماجرا اتفاق نمی افتاد.

ــه  ــتند. ب ــان را می دانس ــالح خودش ــد، ص ــه نبودن ــه ک ــتم. بچ ـ نمی توانس
قــول خــودش می خواســتند یــک تجربــۀ واحــد را بــه هــم منتقــل کننــد. مــن 
ــا،  ــه نمی توانســتندش. گذشــته از اینه ــا مــن ک ــی نداشــتم، ب ــن وســط جای ای

ــم. ــرون کن ــه بی ــتم او را از خان ــردم؟ نمی توانس ــه کار می ک ــد چ بای
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ـ من هنوز نفهمیده ام این او کدامشان بود؟
ـ به هر حال او بود که... (صفحات 59 و 60)

ــر  ــا ضمی ــازی ب ــی، ب ــازی زبان ــی ب ــه نوع ــئله ب ــن مس ــتان ای ــن داس در ای
ــا  ــتان ب ــان داس ــود در پای ــنده خ ــه نویس ــازی ای ک ــود. ب ــل می ش «او» تبدی
یــک جملــه بــه آن پایــان می دهــد. در مــورد ایــن داســتان در جــای خــودش 

ــوت: ــرد عنکب ــتان م ــه داس ــم ب ــرد. بازگردی ــم ک ــت خواهی صحب
ــردا ده ســالی می شــود کــه در  ــا ف مــرد عنکبــوت اعتــراف می کنــد کــه «ت
ــده  اتاقکــش تنهــا نشســته اســت و زار دیــدن کســی اســت کــه ناخن هــای زن
داشــته باشــد و وقتــی در آغــوش بگیــردش ناخن هایــش را تــوی پشــِت ـ مــرد 
عنکبــوت ـ فــرو کنــد زن یــا مــردش هــم (از دیــِد او) فرقــی نمی کنــد و الهــام 
ــد و  ــه کن ــش دیکت ــذار روی بدن ــتن و بگ ــاره نوش ــرای دوب ــد ب ــارش باش و اجب
ــش را  ــه اش را، منقاش ــدادش را، پنج ــذارد م ــد و بگ ــاک کن ــش را پ غلط های
بتراشــد و روی صورتــش بــرای تمامــی رونــدگان و آینــدگان پیامــی بنویســد و 

البتــه بدانــد کــه بعــدش بایــد بــرود.»
ــۀ دیــد  ــرای خــودش تنیــده گاهــی از زاوی ــاری کــه ب مــرد عنکبــوت، در ت
ــودش  ــای خ ــه تماش ــده] ب ــار آم ــار او گرفت ــد در ت ــه الب ــی ک ــس [مگس مگ
ــندگی اش  ــوغ نویس ــه نب ــد ک ــراف می کن ــود اعت ــان، او خ ــیند. در پای می نش
ــنگ  ــه او س ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــده (ش ــکوفاتر می ش ــران ش ــرگ دیگ ــا م ب
ــا مدعــی نشــوند،  قبرنویــس اســت) و حتــی شــاید خــودش همــه را کشــته ت
خــرده نگیرنــد، آروغ نزننــد، اظهارنظــر نکننــد، دروغ نگوینــد، خیــال نبافنــد و... 
ــه کار  ــه خــودش بنــد شــود. در نتیجــه ابهــام ب مزاحــم نشــوند و او خــودش ب
رفتــه در زبــان، بــه کاِر آفرینــش شــخصیتی آمــده کــه خواســته یــا ناخواســته از 
ــی دســت به گریبان اســت. ــا تنهای ــاج خــود ب ــرج ع ــه و در ب ــاره گرفت همــه کن

در داســتان همســایه، بــه نظــر می رســد بــازی زبانــی تمهیــدی اســت کــه 
ــا  ــده را ت ــتر، خوانن ــه بیش ــکارِی هرچ ــا پنهان ــا ب ــرد ت ــه کار می گی ــنده ب نویس

پایــان غافلگیــر کنــد. بــه بنــد ابتدایــی داســتان دقــت کنیــد:
ــرۀ  ــه اش خاط ــت های روزان ــر یادداش ــتان در دفت ــخصیت داس ــۀ ش دختربچ
ــور  ــن ط ــد، ای ــکان کرده  ان ــل م ــدی نق ــۀ جدی ــه محل ــه ب ــومین روزی را ک س

نوشــته اســت:
امــروز، صبــح اول وقــت، در را کــه بــاز کردیــم جنــازه اش پشــت در بــود. مادر 
بیــش از همــه دســتپاچه شــد. دیــدن خــون اعصابــش را بــه هــم می ریــزد، زن 
ــود و چشــم های ســبزش روی  ــه، دراز افتــاده ب ــا گــردن مچال ظریفــی اســت. ب

آجــر لــق گوشــۀ پشــت بام ثابــت مانــده بودنــد...» (ص 39)
از همیــن جــا گمــان می بریــم کــه جنــازه، متعلــق بــه زنــی ظریــف اســت، 
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ــت  ــه، صحب ــت. در ادام ــادر اس ــف م ــع در وص ــه در واق ــن جمل ــه ای درحالی ک
ــان. روز  ــری در خیاب ــه و درگی ــدای ضج ــنیدن ص ــت و نش ــر اس ــدن قب از کن
ــیانه تر  ــه وحش ــه ک ــک بچ ــادر و ی ــک م ــت، ی ــت در اس ــازه پش ــم، دو جن هفت
ــه خــون و مــو روی زمیــن ریختــه اســت.  ــه ُگل ــه ب از قبــل خفــه شــده اند! ُگل
«حتمــاً خــود ایــن جنازه هــا هــم ایــرادی داشــته اند کــه طعمــۀ قاتــل شــده اند 
ــرا  ــد چ ــان راه می رون ــوی خیاب ــت ت ــه راست راس ــر ک ــۀ دیگ ــن هم ــه ای وگرن

نمی شــود؟» طوری شــان 
ــه  ــان ک ــی زن ــای ناموس ــت از قتل ه ــا و صحب ــوادث روزنامه ه ــتون ح س
ــد و مــدام  ــه اشــتباه خواننــده دامــن می زن ــد هــم ب ــادر در روزنامــه می خوان م
ــدام  ــق را م ــاد، حقای ــل اعتم ــن راوی غیرقاب ــد. ای ــرا می افزای ــش ماج ــر تن ب
ــنده  ــه نویس ــیری ک ــدام در مس ــده م ــا خوانن ــد ت ــوه می ده ــه ای جل ــه گون ب
می خواهــد بیشــتر و بیشــتر پیــش بــرود. امــا واقعــاً قصــد نویســنده از ایــن کار 

ــت؟ چیس
ســیمور چتمــن در کتــاب داســتان و گفتمــان (1978: 59-62) در توضیــح 
ــه  ــردازد ک ــه می پ ــن نکت ــر ای ــه ذک ــق15 ب ــر تعلی ــری14 در براب ــگرد غافلگی ش
غافلگیــری، بــه تنهایــی تأثیــر روایــی کمتــری در خواننــده برمی انگیــزد. عنصــر 
غافلگیــری، در خوانــش نخســت باعــث لــذت خواننــده می شــود امــا ایــن تعلیــق 
اســت کــه خواننــده را بــه بازخوانــی یــک داســتان وامــی دارد تــا لــذت تعلیــق را 
هــر بــار بیــش از پیــش از نــو تجربــه کنــد، لــذا بهتــر اســت ایــن دو بــه صــورت 
ــد (البتــه شــکی نیســت کــه  ــه کار رون مکمــل یکدیگــر در روایــت داســتانی ب
ــدارد کــه نویســنده بخواهــد گاهــی  ــرادی ن ایــن انتخــاب نویســنده اســت و ای
خوانندگانــش را غافلگیــر کنــد)؛ امــا در داســتان مــرگ و دوشــیزه و همســایه 
ــود و  ــرار می ش ــتان تک ــر داس ــان ه ــگرد در پای ــن ش ــه، ای ــن مجموع از همی
ــور  ــه منظ ــداً و ب ــیوه را تعم ــن ش ــنده ای ــه نویس ــد ک ــان می ده ــرار آن نش تک
ایجــاد شــگفتی بــه کار گرفتــه اســت، شــگردی کــه اگــر قصــدی روایــی در پــی 
ــه نظــر نمی رســد. امــا در داســتان همســایه  نداشــته باشــد چنــدان مطلــوب ب
بــه نظــر می رســد قصــد نویســنده از ایجــاد غافلگیــری تغییــر جایــگاه قاتــل و 
ــادر  ــازۀ م ــدام جن ــه م ــه ای ک ــرد در محل ــان می ب ــده گم ــت. خوانن ــی اس قربان
ــت (و در  ــر اس ــرض خط ــر آن در مع ــرک ه ــان دخت ــود ج ــدا می ش ــه پی و بچ
ــان  ــا در پای ــرد). ام ــاس ک ــوان احس ــز می ت ــق را نی ــور تعلی ــی حض ــا حت اینج
وقتــی پــرده از راز قتــل گربه هــا بــه دســت همیــن دختــرک برداشــته می شــود 
ــه  ــده ای ک ــود، خوانن ــده می ش ــل خوانن ــۀ تأم ــده مای ــۀ غافلگیرکنن ــن نکت همی
ــی  ــه در تاریک ــی را ک ــردان قوی هیکل ــاه و م ــا را بی گن ــادت دارد دختربچه ه ع
تــه خیابان انــد جانــی بالفطــره ببینــد. پــس در اینجــا کارکــرد ایــن شــگرد، نــه 

مضامین مکرر در ناخودآگاه نویسنده
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نقد رمان و مجموعه داستان

صرفــاً یــک بازیگوشــی بلکــه آشــنایی زدایی از نگــرش عادتــی خواننــده اســت.

7ـ نوعی تجربه گرایی در بازی با تغییر دیدگاه
در داستان های یک دوستی سه نفره/ یک دوستی زنانه/ ولگرد پرالشز

داســتان یــک دوســتی ســه نفــره و داســتان یــک دوســتی زنانــه، هــر دو بیانگــر 
ــان روس  ــه فرم گرای ــزی را ک ــد. تمای ــی متفاوت ان ــا روایات ــا ب ــتان ام ــک داس ی
میــان فبیــوال16 (داســتان یــا مــادۀ خــام داســتان پیــش از آنکــه در قالــب ادبــی 
ریختــه شــود) و ســیوژه17 (پیرنــگ یــا روایــت بــه آن گونــه ای کــه نقــل می شــود 
یــا بــه نوشــته درمی آیــد) یــا ســاختگرایان فرانســوی میــان گفتمــان و داســتان 

ــوان مشــاهده کــرد. قائــل شــده اند، در ایــن دو داســتان می ت
ــوده و دو روایــت از آن را  ــر ب ــی درگی ــا مضمون پیداســت ذهــن نویســنده ب
عرضــه کــرده اســت. امــا بایــد دیــد ضــرورت حفــظ هــر دو داســتان در مجموعــه 
جــز نشــان دادن عالقــۀ نویســنده بــه تجربه گرایــی و بازی هــای فرمــی 
ــرای ایــن کار بجویــد جــز  ــدۀ مقالــه نتوانســت دلیــل دیگــری ب چیســت. نگارن
آنکــه خوانــش دو داســتان در کنــار یکدیگــر، تنهــا توانســت بــه برطــرف شــدِن 

ــاند. ــاری رس ــده ی ــن خوانن ــا در ذه ــاره ای ابهام ه پ

نتیجه گیری
ــی  ــا مضامین ــوع ب ــتباهی در مجم ــای اش ــتان آدم ه ــه داس ــی مجموع در بررس
مواجــه شــدیم کــه ناخــودآگاه در داســتان ها گنجانــده شــده اســت. البتــه ایــن 
بــدان معنــی نیســت کــه نویســنده بــر مضامینــی کــه در خلــق داســتان از آن 
ســود بــرده اشــرافی نــدارد و ناخواســته دســت بــه خلــق داســتان زده اســت. امــا 
مقصــود ایــن اســت کــه تکــرار یــک مضمــون واحــد در چنــد داســتان، خواننــده/ 
پژوهشــگر را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه ایــن مضامیــن در ذهــن نویســنده، 
آشــکارا از جایــگاه خاصــی برخوردارنــد و چــه بســا ســازندۀ دیــدگاه و اســطورۀ 

شــخصی وی انــد و ایــن مضامیــِن غالــب، ناخــودآگاه بــه اثــر او راه می یابنــد.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــاره ب ــان اش در پای
پژوهش هایــی از ایــن دســت در حــوزۀ ناخــودآگاِه نویســنده، خواننــده و متــن، 
ــد داد و  ــش خواه ــل افزای ــه عام ــن س ــا ای ــا را ب ــناخت م ــو ش ــک س ــم از ی ه
هــم از ســوی دیگــر بــه شــناخت مــا از روان شناســی و جامعه شناســی ادبیــات 

ــزود. ــد اف ــران خواه ــان ای ــتانی داستان نویس داس

پی نوشت
1. مجموعــه داســتان آدم هــای اشــتباهی، نوشــتۀ شــیوا مقانلــو در نشســت ماهانــۀ انجمــن نقــد 
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ــا حضــور نویســنده، دکتــر مریــم حســینی و جمعــی از اســتادان و دانشــجویان  ــران ب ادبــی ای
دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه الزهــرا و اعضــای انجمــن نقــد ادبــی ایــران تحلیــل و بررســی شــد. 

ــه در تحلیــل ایــن داستان هاســت. ــدۀ مقال ایــن نوشــتار متــن ســخنرانی نگارن
2. Charles Mauron

3. Jean-Bellemin Noel

4. Sigmund Freud

5. La psychocritique

6. Mythe Personnel

7. L’ inconscient du text

8. Cognitive

9. Self

10. Descartes

11. همیــن جــا بایــد اشــاره کنــم بــه یکــی دیگــر از مضامیــن نهفتــه در ناخــودآگاه نویســنده 
ــن و  ــرک گفت ــوِن ت ــورد؛ مضم ــم می خ ــه چش ــه ب ــتان های مجموع ــدادی از داس ــه در تع ک
ــا مضمــون عشــق و تنهایــی، یکــی اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد ایــن یکــی  رفتــن کــه ب
از مضامیــن غالــب در ذهــن نویســنده اســت. مضمونــی مکــرر کــه در داســتان های دیگــر هــم 
دیــده می شــود: در مزاحمــان، مــاه و پلنــگ، پالتــو، شــب شــیطان، عطــش کــه در جــای خــود 
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. طــی ایــن رونــد کــه بــه منزلــۀ قانونــی اســت نانوشــته، همــواره 
یکــی از دو طــرف رابطــه، رابطــه را تــرک می کنــد و دیگــری را تنهــا می گــذارد. گویــی رابطــه، 

همــواره ناممکــن اســت.
12. Linda Hutcheon

و  اســت  نفــس  حدیــث  شــبیه  درونــی:  تک گویــی   Interior Monologue  .13
ــد. (از  ــکار می کن ــان آش ــخصیت را در نظرم ــای ش ــا و انگیزه ه ــی، واکنش ه ــای ذهن وضعیت ه

ــاری). ــد غف ــۀ محم ــر، ترجم ــر فاول ــان، راج ــی و رم ــاب زبانشناس کت
14. Surprise

15. Suspense

16. Fabula

17. Syuzhet
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