
 

  
  
  
  
  
  

تکثّر، تزايد، تکرّر*���  
سه عنصر ستيز مخاطب و کاتب در رمان «قرباني باد موافق» اولين تجربة محمد طلوعي  

  
● فرزانه دوستي  

  
داشتي برپا را خود بيمعبر توهاي هزار

نامحدود و تجزبهناپذير
تاريخ! از ازدحامتر پر ناچيز، بس

بورخس لوئيس خورخه جويس»، پيشگاه به «دعا
  

«قرباني باد موافق» اولين رمان نويسنده و شاعر جوان گيالني، محمد طلوعي است که به تازگي 
توسط نشر افق روانه بازار کتاب شده، داستاني که بناي اصلياش پرداختن به تاريخ حضـور و فعاليـت
نيروهاي چپ در ايران است و نقطة آغازش را از سالهاي شروع جنگجهاني دوم و حضـور متفقـين
در ايران ميگذارد. محل تمرکز حوادث داستان هم رشـت اسـت، شـهري کـه بـه فراخـور موقعيـت
جغرافيايي خود در اين برهه از زمان، آستانة تحوالت سياسي بزرگ و آمد و شـد نيروهـاي خـودي و

ناخودي فراوان بوده.  
کتاب 124 صفحه بيشتر نيست و شباهتي به يک رمان بلند تاريخي ـ سياسي ندارد. تصوير روي
جلد هم که مردي بلندباال را نشان ميدهد و ستاره سـرخ کمونيسـتهـا را بـه مثابـه داغ ننگـي بـر
صورتش کوبانيدهاند، گويا حکمي قطعي دارد: «منوچهر محتشم که در سالهاي جنگ جهـاني دوم و
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حمله متفقين در رشت زندگي ميکرده، تودهاي بوده و بعد از کودتاي سال 32 مجبور به مهاجرت بـه
آلمان ميشود. چند سال بعد از او ميخواهند که به ايران برگردد و او نميخواهد ...» تا اينجـاي کـار
تنها يک «افق انتظار»1 در تو شکل ميگيرد، مطمئن ميشود قـرار اسـت نيمچـه داسـتاني سياسـي
بخواني از مبارزات، جاهطلبيها و احتماالً ترديدهاي قهرماننمايي به نام منوچهر محتشـم، کـه شـايد
تـاريخي باشـد تـا قـدرت جذابيتش بيشتر از رنگ و لعاب تاريخ حـزب و کنجکـاوي کشـف روايـت
داستانپردازياش. اما کمي صبر و خواندن صفحاتي از کتاب روشن ميکند که اين داستان چيزهـاي
بيشتري براي عرضه دارد و تجربه خواندن متفاوت در انتظار توست. مهم نيست که خواندن کتاب چه 
بر سر پيشفرضهايت بياورد، نااميدت کند از چيزي که نبود يا شگفتزدهات کند از آن همه که بـود،

مهمتر شايد اين باشد که «قرباني باد موافق» رماني متفاوت و ناروال است که دستکم در رمانهاي 
ايراني کمتر نمونهاش را ديدهايم. در حقيقت چيدمان دقيق حوادث تاريخي در بستر جنگ جهاني تنها 
خـود دستماية پرداخت داستاني تخيلي است از زندگي آدمهايي عادي کـه دسـتخوش حـوادث دوران
بازي ميکنند، بازي ميخورند، بازي ميدهند و در همين بازي پير ميشوند و در حسرت ميميرند.  

کتاب را که باز ميکني، ميخواني «پسر صمصام تازه از اجباري آمده بود. صـورتش پـاکتـراش
بود و سرش ماشين چهار. بيدست و پا بود قبل از اينکه برود، حاال آدم برگشته بود». خـود را آمـاده 
شناختنش ميکني، اما همين اول کار بازي ميخوري. انگار تو هم با انتخاب اين کتاب در سرنوشـت
قَدريَ شخصيتها شريکي و قرار است بياراده نقش خوانندهاي گيج و مستأصل را بـازي کنـي. چـه،
پسر صمصام تنها بهانة شروع قصه از نيمه زندگي جواني است منوچهر نـام، کـه قبـل از فصـل آخـر
حتي نامش را نميداني. رفيق منوچهر محتشم شخصيت به ظاهر اصـلي داسـتان جـواني سبکسـر و
متـرس سودايي است، سربازي فراري که دل در گرو مينا دختر همسـايه دارد، امـا بـه لطـف حضـور
رقيب، پسر صمصام، لقمه او نميشود. سرخورده از عشقي ناکام به انزلي ميرود تا به پيشـامد روزگـار
وردست طبيب آندره باشد. در بلبشوي حضور متفقين و روسها در رشت با تودهايها بdرميخـورد، آن

هم به هوس تاماراي اجنبي که سرماندن ندارد، و باز تنهاتر از گذشته غريب و غريق مملکتي ديگر از 
وطن خود هجرت ميکند. سالها بعد منوچهر محتشم را در اليپزيک ميبيني که از صدقه سـرحزب،
معيشت محقري در کسوت مونتاژ کار فيلم دارد، مردي مبتال به «درد چهلسالگي»، خسته، دلـزده، و
ناباور به عقايد حزب، و هوس مينا و تامارا در او مثل گلهاي بِهْ که هنوز «شکوفه نکـرده مـيريزنـد
توي آب» چيزي جز حسرتي مرده نيست. از او ميخواهند به ايران بازگردد و دکتر نريمان را بـا خـود
بياورد، اما اين بار و شايد اول بار در زندگياش منوچهر محتشم تصميم ميگيرد به حزب «نه» بگويد 
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و عواقب آن را هرچه باشد بپذيرد و بعد فقط رؤياي منوچهر را ميبيني که در دل فيلمـاهي بزرگـي
در عمق تاريکي آرام گرفته تا يونسوار از شر زمينيها ايمن يابد. بعد جسدي نشـانت مـيدهنـد کـه
نميداني کيست، غريق درياچة زتکين پارک که ميگويند منوچهر محتشم است، با نامة اعترافگونـة

خداحافظي که گواه خودکشي اوست. اما باور نداري، نميداني تصميم حزب بر اين بوده يا منوچهر به 
راستي خودکشي کرده، يا شايد همانطور که روزي به سوداي جواني برگه پايـان خـدمت خـود را در
جيب جنازهاي بادآورده ميگذارد و آتش ميزند و ردّ گم ميکند، اين بار هم منوچهر در آستانة تحـول
چهلسالگياش به اميد شروعي دوباره بدون حزب و بريده از گذشته رد گـم کـرده و حـاال جـايي در
اروپا به زندگي ادامه ميدهد. به هر حال فرقي هم نميکند. به اينجاي داستان که ميرسي، خستهتر 
از آني که خود را مشغول عاقبت منوچهر کني، ذهنت انباشته از تصويرها و واژهها و اتفاقهاي غريب 
است. فقط خوشحالي که بازي تمام شد، تکههاي درهم ريختة پازل حاال تقريباً مرتبنـد و مـيتـواني
نفس راحتي بکشي. بايد دوباره بخوانياش، به روال داستانهاي جنايي پليسي، و اين بار به هر معمـا
که رسيدي، از اين که ميفهمي و ميدانياش، بيشتر حظ ببري. اما نفست بريـده، کـاش هـيچوقـت

نخوانده بودياش...  
  

هويتهاي متکثر  
تفسير منتقد را جدّي نگيريد. بيهوده کوشـيدهام انسـجامي روايـي و ختميتـي بـه مـتن سـرکش
تحميل کنم، حالي که «قرباني باد موافق» سلطه نميپذيرد که قصه تنها قصه منوچهر نيست، قصـة
طبيب آندره و معشوقش سدا و بچهاي است که «پاي تاک دفن شده»، قصة مينـا دختـر همسـايه و
پسر صمصام هم هست که خود راوي سرنوشت خويشاند، قصـه دختـر دايـي مينـا کـه خودسـوزي
ميکند، قصة نرگسنسا که هر دو دلدادهاش را باد موافق جنگ با خود ميبرد، و شايد مهمتر از همه، 
قصة همپيالهها و تودهايها که همه هويتّ و اعتقادات باورها و خرافات و حتي جنها و همزادشـان را
آدمهـايي با خود سر سفرة حزب آوردهاند و با مارکس و پرولتاريا و ديالکتيک تاريخ تقسيم مـيکننـد.
که هر کدامشان حکايتي دارند و شايد پيشت اين همه ادعاّ و برابرخواهي انگيزهاي ساده داشته باشند، 

هوسزني لهستاني شايد.  
يکي از عواملي که به انسجامگريزي متن و تکثر سـوژههـا منجـر مـيشـود، ترفنـد نويسـنده در
دوگانگي (و نه تقابل دوگانه) شخصيتهاست. در «قرباني باد موافق» هيچ شخصـيتي بـه تنهـايي و
«گـيسهـاش را مستقل از همزادش در داستان وجود و معني ندارد. مينا همزادي دارد، همنـامي کـه
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مثل مارهاي ضحاک رو دوشش مياندازد» و دل پسر عمه منوچهر را به او سرد کرده، منوچهر مريـد
و شيفته طبيب است و گاه آنچنان خود را با او يکي ميبيند که نميتوانـد بـين خـاطرات خـودش و
گذشـته و آينـده و طبيب آندره تميز دهد، طبيب با همزاده خيالي خود «ددليما» حرف ميزند، ددليمـا
حال اوست، ترجمان دردهاي اوست. رفقا هم هر کدام آيينه ديگري ميشوند، گويي آرمان برابري در 
تمامي اين آدمها تکثير ميشود و در هر يک وجهي تازه پيدا ميکند. به اين ترتيب هر بار که خواننده 
به شخصيتي نزديک ميشود، سرانجامي جز نوميدي ندارد. هيچکس لنگر معنا نيست، که هويتّ هـر

کسي وابسته به حقيقت همزاد اوست.  
چنين رويکردي به سوژهها نمايانگر روح معرفت2 دوراني است که بعد از نظريههاي الکان درباره 
تکثر سوژه ديگر به چيزي به نام «منِ واحد» قايل نيست و انسجام شخصيتّ و راوي را دروغي بيش 
نميداند که شخص در توهم دستيابي به تصويري يکپارچه از خود و ديگـري بـراي خـود مـيسـازد،
دوراني که بعد از انقالب دريدا در واسازي متن ديگر توهم انسجام متني را بر نميتابد، دوراني که بـه
تکثر معنا، به تزايد داللتها معتقد است و جسورانه سويههاي برتر و پذيرفته سنتّ و پيشنهادههـا را
به وعدة کشف معاني تازهتر وارونه ميکند و نه به قصد رجحـان معنـايي بـر ديگـري، کـه آرمـانش
دسترسي به فلسفهاي همه شمول در عين بيطرفي است. «قرباني باد موافق» نيز به مثابه متني کـه
مـيکوشـد، در  تعمدانه در واسازي هويتّ شخصيتها و در هم ريزي تـوهم انسـجام مـتن و روايـت
وفاداري و همسازي کامل با چنين معرفتي نوشته شده و نميتوان سرسپردگي نظـري و فلسـفي نـام
نويسنده را به آموزههاي اين مکتب منکر شد. اين گونه است که «قرباني باد موافق» وحدت گريزانـه
از حدود و حصور سرباز ميزند و به جاي تحميل هـر چنـد سـاختگي ختميتـي داسـتاني، خواننـده را

سرگشتة تنوع و تکثر خود ميکند.  
  

تنوّع و تکرّر روايتگر  
يکي از عوامل وحدتگريزي متن، تنوع زاوية ديد و روايتگر است. متن در هر فصل از نگاهي بـه
نگاه ديگر ميآويزد و اجازه نميدهد شخصيتي خاص را دنبال يا با او همذاتپنداري کني. فصـل اول
کتاب به اين منوال به همه شخصيتهاي اصلي فرصت روايت ميدهـد. منـوچهر و پسـر صمصـام و
مينا جايي در زندگيشان در هم گره ميخورند و هر کدام نسـخة تـازهاي از قصـه مـينويسـند. پسـر

صمصام قصه عشقش با مينا را از اين طور حکايت ميکند:  
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چشمهايم را که باز کردم ديدمش، با آن گيسهاي بلند که روي شانه ميريخت. مهـرش بـه دلـم
نشست. رنگ به رنگ ميشدم وقتي ميآمد بازي کنيم... به حاجي بابايم گفتم: «مـيخـوامش». گفـت:
«ميري اجباريت رو تموم ميکني، ميآي وردست خودم. هر وقت تونستي فريريشکا بدوزي، خـانمجـان

رو ميفرستم بره ببينه بنيه داره تخم ما را بزايه؛ اون وقت ميريم برات ميگيريمش.» (12)  
و بعد ميناست که ماجراي پسند شدنش به چشم خانمجان در حمام و بعد عروسـياش را تعريـف

ميکند:  
کـه قفلـي را بـاز و بسـته شوهرم را نديدم. از زير چادر شبي که روي سرم بود زني که ميديـدم
ميکرد و زني که با نخ هفترنگ پارچهاي را کوک ميزد. بله را گفتم. زنهـا هلهلـه کردنـد و نقـل
شـدم... مـردي کـه پاشيدند از آن يکي اتاق صداي مردانهاي گفته بود بله؛ و من زن پسـر صمصـام

کنارم نشسته بود سرش پايين بود. شبيه آن چيزي که خيال ميکردم نبود.(24)  
در مواجهه با چنين روايتهاي پيدرپي و متفاوتي است که نميتواني طرف منوچهر را بگيري يـا
از مينا و پسر صمصام متنفـر شـوي. نويسـنده در ايـن بـازيهـا بجـد کوشـيده از قهرمـان يـا ضـد
قهرمانپردازي بپرهيزد، و به نوعي متأثر از فلسفه ذن بياغراق و به مثابه پديدارشناسي بيموضع بـه
تماشاي آدمهايي که نه خوبند، نه بد، نه عاشقت ميکنند و نه نفرت ميزايند، گناهکاراني بيتقصير و 
حتي کم ترحمانگيز بنگرد و چنين نگاهي را به خواننده هم منتقل کند، که سرگشـته بمـاني؛ نشـانت

دهد که هر کدام از اينها شايد راهي ديگر ميرفتند، اما پايان همين بود که بود!  
فضـايي فانتاسـماگوري انباشـته از در فصل دوم واگويههاي ذهني تبدار و آشفته را ميخـواني،
تصاوير سيالي که توالي خطي زمان را در هم ميشکنند و چيزي پيش روي خواننده مـيگذارنـد کـه
«زمان رواني» نام دارد. گويي نويسنده در پرهيز تعمدانه از حفظ وحدت صوري با تغيير لحن، فضـا، و
پرسپکتيو ميکوشد متن خود را واسازي کند و خواننده را در مواجهه با تلون و تلههاي تکنيکـي خـود 
به چالش ميکشد. «هفت گاو الغر رؤياهاي مرا ميچرند» عنـوان فصـل دوم اسـت کـه بـه کمـال

ماهيت خيال آشوبش را آشکار ميکند. در صفحه اول آن ميخوانيم:  
... دخترک که رفت مترس بلند شد و دويد. رفت قبرستاني، روي قبري نشست و هايهاي گريـه

کرد. سنگ کنار رفت و مردي از قبر بيرون آمد، نشسـت کنـارش و سـيگاري پيچانـد. سـرش آتـش 
گرفت، تنش ميسوخت، با آتش خودش سيگارش را گيراند...(29)  
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اما رؤياها کارکردي ديگر هم دارند و آن روايت نامحسوس و پوشيدة حقايق و قبح جنـگ اسـت،
حقايقي که اينبار نه از نگاه بزرگمردان و تاريخنگاران، که از دريچة خاطرات وهمآلود و آشفتة مردي 

خسته روايت ميشوند:  
رسيد به جنگلي، به رودخانهاي و صداي زنها و آب از دور ميآمد. پشت درختي ايستاد و ديد زد. 
زنها در آب تن ميشستند... تنشان مثل برنج سفيد بود. مرد آتش گرفت، درختـي کـه بـه آن تکيـه
کرده بود هم. درخت کنارش آتش گرفت. آن طرفتر آتش گرفت. بجارها آتـش گرفتنـد. هواپيماهـا

بودند. شمرد، هفت تا بودند. بمب ريختند و رفتند. زنها جيغ کشيدند و فرار کردند. به هر طرف رفتند 
آتش بود. سربازها آمدند، با پرچم سرخ، هرکدامشان به زنها ميرسيدند، بـه قـدر سيگارکشـيدني در

رودخانه غيب ميشد...(29)  
هذيانهايي از اين دست نقشي کليدي در روايت حوادث دارند و از تازگي و تنوع بيـان بـيبهـره
مـيکشـانند. چنـين بـه کوششـي مـدام در کشـف و تأويـل نيستند، اما خواننده را خسته مـيکننـد،
سرگشتگي اگر به مالل و دلزدگي نميانجامد، از آن رو است که در پايان فصل با کمي تيزهوشي بـه
ياد ميآوري که منوچهر و طبيب از سرمستي ديشـب و تـب اسـت کـه اوهـام مـيبيننـد و رازهـاي
توجـه و حضـور کامـل مگوشان را با هم ميگويند. اما اين طور بازيها براي فهميده شـدن محتـاج
خواننده است که غفلت يا فراموشي جزئي کوچک از گذشته لذت کشف را از او دريغ ميکند. سـاختار
قصه به نوعي است که بسياري وقايع با يک بار خواندن روشن نميشوند. اين مسئله در فصـل سـوم
که به دوم شخص روايت شده بيشتر خودنمايي ميکند. شخصيت خالو ابراهيم کـه احتمـاالً خواننـده
بيتفاوت از کنارش گذشته دوباره ظاهر ميشود. حال بايد گيج و نااميد از کنارش بگذري يا برگـردي
و خالو ابراهيم را در صفحات گذشته پيدا کني. اتفاقي از اين دسـت تقريبـاً در همـه جـاي رمـان رخ

ميدهد و خواننده را به تقال مياندازد.  
چنين تنشي با تنوع بيش از حد روايت تشديد ميشود. نويسنده از اول شخص بـه سـوم شـخص
و دوبـاره اول شـخص، و مطلـق، ميگريزد، و ناگهان روايت عجيب دوم شخص، و بعد راوي دانـاي
ايـن همـه تنـوع البتـه بـه آشـفته معنـايي پاياني ناروالتر که به سبک نامهنويسي روايت مـيشـود.
نميانجامد، شايد بيشتر از آن سو که در اين کتاب نقطه ديد و نـوع روايـت تـابعي از فضـا و شـرايط
ميشود، مثالً دغدغههاي مردي که سراسر ترديد است و ناباورانه به آيندة حزب ميانديشـد، بـه دوم

شخص روايت ميشود:  
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همـه چيـز کـه «دودل ماندهاي که با پيرمد حرف بزني يا نه، گيرم يک نفر بيشتر بداند يا ندانـد.
وقتـي لـومپن پرولتاريـا بـودي، مهيا باشد، ميشود غارت هجدهِ تير. اصالً همان وقـت هـم مخـالف

محرک توده باشد همين ميشود.» (47)  
فضاي توطئه، تباني و غربت کافهاي در اليپزيک را شايد تنها زاويه ديـد سـوم شـخص محـدود 

ميتوانست به خواننده القا کند:  
صندلي را به عقب کشيدم و نشستم، رفيق سوادا سرش را بـاال نيـاورد، امـا حتمـاً از نشسـتن در

صندلي سمت چپ فهميده کي هستم: «دير کردي رفيق صمصام.»  
روزنامه لوله شده را روي ميز گذاشتم و باراني شمعي را روي پشتي صندلي آويزان کـردم. رفيـق
آن  سوادا دستکشهايش را که روي ميز بود الي صفحهاي که ميخواند، گذاشـت و کتـاب را کمـي

طرفتر سdر داد.  
«هنوز عادت پاييدن قرار رو ترک نکردي؟»  

«دير که نکردم؟» (107)  
و شايد اگر نقل عيني گزارشهاي پليس محلي اليپزيک و سبک نامهنگارانـه پايـان داسـتان بـا
همه سؤالها و عدم قطعيتهايش نبود «قرباني باد موافق» چيزي کم داشت؛ تمهيـدي کـه در بيـان
مرام و مسلک سياسي کمونيسم بيش از هر سمند تاريخي روشنگر مينمايد. در ضميمهاي که برنامـة

اعترافگونة همراه جسد آمده نوشتهاند:  
7ــ ـ 12 از پاراگراف اول 6ــ ... با بررسي نامه توسط کارشناس زبان فارسي با حذف خطوط 13

8ـ 25ـ 26 از پاراگراف دوم و 11 ـ 12 ـ 13 از پاراگراف سوم قابل ارسال است...  
ستوان پليس خلق  

ت.ت. برباتف  
به جاي نامه پيام تسليت ارسال شود. پرونده مختومه شود.   

سرهنگ پليس خلق  
م. شواتزر  

در واقـع، چنين شيوه روايتگري فني است که به کمال به کار گرفته شده، اما چندان تازه نيسـت.
نويسنده در تکنيک پاي خود را جاي پاي محکم بزرگان و استادان فن روايتپردازي چون فاکنر (کـه
تدبيرش در چرخش زاويه ديد و روايت در «خشم و هيـاهو» و شکسـت زمـان خطـي روايـت کـامالً
ممتنـع بسـياري از «اولـيس»اش هنـوز الگـوي تجربي و انقالبي مـينمـود) و جـويس (کـه رمـان
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نوقلمهاست) و وولف (استاد پردازش جريان سيال ذهن در روايت) و حتي نويسنده جسـور و نـوگرايي
چون الرنس استرن (که «تريسترام شندي»اش هنوز خارقالعاده است) و بسياري ديگر گذاشته و اگر 
تحسين خواننده را برميانگيزد، نه از خالقيت و ابداعات روايي است، که از تماميت اجراست. بنـابراين
در رمـان  نويسنده را ميتوان تجربهگر محتاطي خواند که اگرچه به تجربه چيزي جديد و غيرمعمـول

ايراني دست ميزند، چندان هنجارشکني نميکند.  
  

سلسله دالهاي متزايد: سرخ مثل ... مادام!  
داستاني چنين چگال نشانهها را به حال خود رها نميکند. دالها نيز مثل بقيه عناصر بافت متنـي
نويسـنده هـم نيسـت. در تزايد و تکاثر خود بازي ناتمام داللتي به راه مياندازند که بيتأثير از تـدبير
يکي از دالها که حضور مسلط در متن دارد و وجود خود را حتي پيش از آغاز خـوانش کتـاب اعـالم
ميکند، نماد ستاره سرخي است که مرام و مسلک کمونيسم را به ذهن ميآورد. سـرخ رنـگ مسـلط
فضاست، نويسنده در فضاسازي خود از آن غفلت نميکند و تعمدانه يا ناآگاهـان بـهعنـوان تـهرنـگ
اصلي به کار ميبندد، اما خواننده در برخورد با «سرخ» روي جلد تنها ميتواند انتظار يک يا چند معنـا
داشته باشد، رنگي يادآور ارتش سرخ، «هراس سرخ»4، کمونيسم، هيجان و تجاوز و افراط. اما کتـاب
که گشوده ميشود وعدة معناي اول «سرخ» مدام به تعويق ميافتد و آنچه ديده ميشـود انبـوهي از
داللتهاي متغير و نمادگونة اين رنگ است، که افشرهاي از تمام قصه است؛ سرخ رنگ اضـطراب دو
«مينـا کـه آمـد پسـر رقيبي است که افشاگر عشق ميناست، اما سرخ نشدن عاشـق نبـودن نيسـت:
از ايـن کـه مـن هـم خـاطر مينـا را صمصام رنگ به رنگ شد. نگاهش ميکردم و کيف مـيکـردم
ميخواهم، ولي سرخ نميشوم» (5). سرخ جايي ديگر نشانه بکارت دختري است، اناري که رسـيده و
تـرک برداشـت و گاه ترک برداشتنش خبر از زفافي نزديک ميدهد: «انار توي دسـتم را فشـار دادم.
خونابه روي تنم ريخت. زنِ حاجي بلند شد، آبجي هم. ميرفتند خزينه. آبجي سرش را برگردانـد کـه
دنبالش بروم. کنار خزينه ايستادم. خونابه روي تنم ليسه ميکشـيد» (23). سـرخ بـا رؤيـا و اوهـام و

هشدار ناخوداآگاه هم پيوند دارد:  
... از خون دستش دريا قرمز شد، ضعف کرد و در آب فرو رفت. ماهي برگشـت و دهـانش را بـاز
کرد و بلعيدش. در شکم ماهي فرو ميرود. آنقدر پايين کـه ديگـر خـوني نيسـت، امـا او چيـزي جـز

تاريکي نميبيند.(103)  
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اما عالوه بر پرچم روسها و جنگ و خون و تجاوز که در اين داستان از داللـتهـاي سـطح اول
«سرخ» اند، سرخ بودن با انکار هويت و تاريخ هم رابطه دارد: «روس نبودند، گرجـي بودنـد، امـا چـه
فرقي ميکرد. لباسها، ستارهها و خطاهاي سرخشان شبيه بود» (41). وقتي که سرخ شـدي گذشـته
نداري، ميتواني مثل پسر صمصام همين که کاله از سرش افتاد و شد مـأمور خريـد ارتـش سـرخ» 
«واللضـالين را بلنـد مـيگفـت و پـدرش آفـرين احسـنتش خانـه را شانه به شانة مينايي کـه روزي

برميداشت» ياغي شوي و مسافر لخت کني.  
اما داللتهاي «سرخ» با پيش رفتن داسـتان پـا بـه پـاي آن تغييـر مـيکنـد. يـأس و ناکـامي
شخصيتها حال در همان رنگ سرخي متجلي ميشود که اين بار پريدهرنگ است و به چرکـيآلـوده
سرخ که روزي رنگ عشق بود، حاال دال بر رابطهاي است که به بنبست رسيده، رنگ سـقط جنـين
است، رنگ زخمهاي دختري است که نااميدانه خودسوزي ميکند، نشان زني است از دست رفته کـه
در رؤياي منوچهر کاله روباني قرمز دارد، رنگ خيانت و پلشتي است، رنگ خياالت و توهمات مردي 

آشفته است، دريايي است که از خون او سرخ شده.  
سرخ در «قرباني باد موافق» پيوندي جدانشدني با «زن» دارد، هروقت نظري بـه زنـي در ميـان
است ردي از سرخي هست. ديدن مينا و شوهرش براي منوچهر به تلخي حس خيانت زنـي اسـت در
صحنهاي که روحي دوچرخه نشسته به رنگ سرخ دامن ماهوتياش نشان داده ميشود. جـايي ديگـر
از تودهاي به نام ياشار از آرزوي داشتن «زن روس موبور با صورت سرخ» سخن ميگويد (گويا مليـت
و ايدئولوژي همه روسها از صورت سرخشان پيداست!)، و جايي ديگر سرخ يعني روسـپي؛ جـايي در

کتاب خالو قضية المپفروش چلهخان را برايمان تعريف ميکند که:  
«شاگردش را بيرون کرده، اونم براي تالفي باالي مغازش المـپ قرمـز روشـن کـرده، روسهـا

يقهاش کردن مادام خواستن»(75)  
ايرانـيهـا متـرداف بـراي روس در وطـن روشن کردن المپ قرمز که در بلبشوي حضور اين همـه
گرايش به کمونيسم است، براي خود روسها معناي متفاوتي دارد. در نظـر او المـپ قرمـز سـر در يـک
مغازه يعني «روسپيخانه». اين کارکرد چندگانـه دالّهـا همـان چيـزي اسـت کـه امبرتواکـو5 «کـارکرد

نشانه»6 مينامد و از فرهنگي به فرهنگي ديگر و حتي از نيت گوينده تا برداشت مخاطب تفاوت ميکند.  
«قربـاني بـاد اما داستانواره «المپ قرمز» را به زعم خود داستان ميتـوان اسـتعارهاي از کتـاب
موافق» دانست. کتاب با جلد سرخش به مثابه المـپ قرمـز رو پيشـخوان کتـابفروشـي کـارکردي
چندگانه دارد. خواننده به اغواي «مادام»7 روي پيشخوان به سراغش ميآيد، به تصور خواندن چيـزي
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«حـزب که تاريخ حزب سرخ است، اما انبوهي از نشانهها و خرده داستانهـا کـه داللـت دسـت اول
سرخ» را به تعويق مياندازد از داستان چيزي سواي «مادام» يا «حزب» مـيسـازد، بافـت پيوسـته و
متراکم داستاني که کنترل آن از دست نيت نويسنده و خواننده خارج شده دنياي «سرخ»ي کـه همـه
چيز هست و هيچکدام تنها نيست. آنچه به عنوان نمونه درباره داللت رنگ «سـرخ» گفتـه شـد، بـه
از بـازي نشـانههـا و کارکرد ديگر نشانههاي متن هم قابل تعميم است، چيزي که متن را بـه مثـالي

تفاوت و تعويق8 دريدايي تبديل ميکند، اما توضيح بيشترش در اين مجال نميگنجد.  
  

کاتبِ خودشيفته، مخاطبِ سرگشته؛ دو ايراد عمده  
در دسـتگاه اگر از شيدايي خود در مقام خواننده صـرفنظـر کـنم، شـايد بتـوانم دو ايـراد عمـده
ساختوساز اين رمان پيدا کنم. اولين ايراد هـم از جـنس شـيدايي اسـت، شـيدايي نويسـندهاي کـه
مجذوب آموختههاي خود از استادان طريقت روايتگري ميکوشد هر آنچه را ميداند در متن خـود بـه
کار بندد و تعمدانه خواننده را بازي دهد. ذوقزدگي افراطي نويسنده در بازيسازي به قيمـت نـابودي
نقاط نگهدارنده9 معنا تمام ميشود و متني نفسگير مـيسـازد، پلکـاني خـوشسـاخت کـه معمـار آن

«پاگرد»ها را فراموش کرده. از همين جا به متن ميتازم.  
درست است که روالن بارت پيشتر ميان متن «مصرفي» و «توليدي» تمايز قايل شده و متنـي
را ارزشمندتر مي داند که خواننده را از مقام منفعل «تأويلگر» خارج و مجبور به بازنويسي مـتن کنـد،
اما سؤال اينجاست که در متني سراسر «کنش» که توصيفهايش هم از جنس حرکت است خواننده 
چهقدر فرصت ايستادن و تأمل درباره سلسله دالّها و بازنويسي آنها را دارد؟ شايد بگوييد خوانش دوم 
و سوم و چهارم شايد در درک اليههاي زيرين داليل کمک کند، اما همين آيـا بـه دلزدگـي خواننـده

منجر نميشود؟  
ايراد دوم که ريشه در همين نقطه ضعف (فردا شايد بگويم قوّت!) دارد طيف خواننده رمان اسـت.
«قرباني باد موافق» نمونـه عملـي خـوبي از دوران سـلطه نظريـه پسـامدرن اسـت و برپايـه اصـول
داستاننويسي غربي نوشته شده بيتوجه به خوانندهاي که هنـوز آمـاده پـذيرش آن نيسـت. خواننـده
سنتي ايراني هنوز آشناي اين بازيها نيست، و به غير از طيف محدود خواننده خاص و نخبه، بسياري 
ديگر حتي لذّت درک سطوح اول داللت را از دست خواهند داد. بارت در مقاله «از اثر به مـتن» خـود
از لذتي سخن ميگويد که هنگام خواندن متني استريوفونيک و قابـل بازنويسـي بـه خواننـده دسـت
ميدهد، لذتي که با عيشي مدام همراه است. اما به جسارت مينويسم که اگر در اين متن لذتي باشـد



 تکثر، تزايد، تکرّر / فرزانه دوستي  □   193  
 

از نوع استيصال است، لذتي که شايد تنها خواننده خودآزار را شادمان کند. بنابراين ميخواهم از زمـان
«قربـاني بـاد موافـق» اگرچـه اصطالح «استيصال» يا «بنبست»10 دريدا عليه مـتن اسـتفاده کـنم؛
خواننده را به استيصال ميکشاند، مفرّي به سوي انتشار معني نميگذارد.11 نويسنده به نوعي با پرهيز 
از ارائه هر شکلي از پاورقي، يادداشت، يا اشاره به کلمات بومي گويي به نبرد بـا خواننـده خـود کمـر
بسته و ميکوشد استيالي خود را بر متن نافهميدة خود حفظ کند. نويسنده اينجا هنوز نمـرده اسـت
چون متن را به تمامي به دست خواننده نميسپارد. به عکس با ساختوسـاز مهندسـي و دقيـق خـود
مدام يادآوري ميکند که «من هستم». چنين نويسندهاي مثل خواننـده سـردرگم خـود ميـان نقـش
سنتي نويسنده قادر مطلق که خداگونه مينمود و موقعيت امروزش کـه در حـد يـک کـارکرد تقليـل
پيداکرده دست و پا ميزند. نويسنده خوب ميداند که نقش بيش نيست و آيندة متن در دست خواننده 
رقم ميخورد. شايد از اين روست که سرسختانه در اثبات حضور خود ميکوشد. در بسياري مواقـع بـه
مثابه مديرصحنهاي قادر ظاهر ميشود که تدبير تمامي صحنهها به دست اوست و حتي گاه به جـاي
خواننده تصميم ميگيرد. به عنوان مثال، تکيه بر «کنش» داستان به قيمت ناديده گرفتن خصوصيات 
ظاهري و ترکيب چهره افراد است، چيزي که خواننده سخت ميجويد و نه تنهـا اجـازه کشـف آن را
ندارد، بلکه گرفتار دامهاي گوناگون روايت و «اکشن» فرصتي هم براي تخيل پيدا نميکند. خواننـده
به جاي کشف و شهود، مصرفکنندة ناقصي از حجم پرچگال متن است، و سرخوردهتر از اين رو کـه

ميداند راهي به فهم کامل متن ندارد.  
البته فراموش نکنيم که اين قسم متنها خواننده خاص خود را تربيت ميکنند، خوانندهاي که اگر 
نيمي از کتاب را تاب بياورد، ميتواند دست نويسنده را بخواند، و به جاي سرگشتگي و ترس از فضاي 
ناشناخته ميتواند فعاالنه در بازي روايتگر و روايتگيـر شـرکت کنـد و حتـي از آن لـذت هـم ببـرد.
بيتوجي به خواست خواننده سنتي و اصرار در دستيابي به خوانندهاي از جـنس خـودِ رمـان جسـتاري
است درخور تحسين. نويسندهاي که از يک نظر عاشق مخاطبش نيست و به جاي تحبيب خواننده به 
بازياش ميگيرد، از نقطهنظري ديگر تجربهگري جسور مينمايد که با اصرار در تربيت خواننده خـود
و آزمودن بازيهايي که کمتر نوقلمي جسارت تجربهاش را دارد، بيش از سايرين عالقهمند و متوجـه

مخاطب خود جلوه ميکند.  
به ياد داشته باشيم که محتواي داستان هم از جمله موضوعاتي است که به رغم اهميت در تاريخ 
روايت و روايت تاريخي سرزمين ما کمتر به آن پرداخته شده. مخصوصاً کمتر رمان فارسي را به ايـن
سبک و سياق خواندهايم که تا اين حد به تحقيق و مطالعه پرکار دربـاره بافـت تـاريخي و فضاسـازي
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درست اثر پرداخته باشد. گاه چيدمان دقيق چنين بسـتري بـا همـه ظـرايفش و گـاه حتـي وسـواس
جنونآميز نويسنده در بازسازي واقعنماي حوادث، اخبار و حتي سـرتيترهاي روزنامـههـاي خـارجي، و
استفاده از جزئيات دقيق و ماهرانهاي چون تمبر ناياب محمدرضا و فوزيه که گويي بخشي از رسـالت

واگويي تاريخ ناگفته را به دوش ميکشند، خواننده را انگشت به دهان ميگذارد. چنين دقت و حـدّتي 
تنها از رمانهاي بزرگ تاريخي برميآيد و کمتر در داستانهايي ديده ميشود که تاريخ تنها دستماية 

پرداختي ساختگي از زندگي آدمهايي عادي است که ارزش بيوگرافيک هم ندارند.  
«قرباني باد موافق» سرمتنيت هم نميپذيرد. و سرانجام نميداني رمـان را چـه بخـواني؟ رمـاني
تاريخي ـ سياسي ـ اجتماعي؟ عشقي؟ خيالآشوب؟ واقعگرا؟ متني روايتباز؟ شايد کمي هم فلسفي؟ 
يا جنايي؟ يا شايد بيشتر رماني اقليمي باشد با تهمايههاي عميق فولکلوريک که از افسانة پسرِ خـان و 
قيماقها شروع ميشود و آرام آرام بر تمامي متن سايه مياندازد؟ در واقع «قرباني باد موافـق» همـه
«کارنـاوالي»12 از همـه اينهاسـت. متنـي اينها هست و هيچيک به تنهايي نيست، يا به زعم بـاختين
است که جسورانه کوشيده از سطحيگري و تکبعدي شدگي بپرهيزد و بـافتي ريـزنقش و چنداليـه
ارائه کند که شايد به قيمت قرباني شدن خواست خواننده تمام شود، امـا همـين مايـة پويـاي مـتن و

حرکت خوانندهاي است که دگرباره در همين متن متولد ميشود.  
  

پينوشتها  
1. هانس رابرت ياوس نظريهپرداز مشهور آلماني و داعيهدار نظريه دريافت به نقد خواننده محور وجهي تاريخي ميبخشد. 
منظور وي از «افق انتظارات» محکي است که خواننده براي قضاوت متون ادبي در دورهاي خاص اتخاذ ميکند. بديهي اسـت
که براي چنين قضاوتي دانستن ژانر اثر، و جايگاه آن در ذهن خواننده و حتي به قول ژرار ژنـت پيـرامتنهـايي چـون عنـوان
کتاب، طرح جلد، نام نويسنده، و حتي نوشته پشت جلدي بيتأثير نيستند و اين انتظار خيلي قبلتر از خواندن اثـر و بسـته بـه

پيرامتنها و پيشفرضهاي ادبي تاريخي خواننده شکل ميگيرد.   
(Selden, 52-54) 
2. Episteme 
3. Psychological Time 
4. Red Scare 
5. Umberto Eco 
6. Sign function 

7. حال اين که چرا روسها روسپي را به کلمة فرانسوي «مادام» ميخوانند، خود نتيجة پديدهاي فرهنگي است که بحث 
آن در اين مجال نميگنجد.  

8. Diffference 
واژه ساخته و پرداختة دريدا که مفهوم تفاوت و تعويق را يکجا دارد.  
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9. Point de caption 
اصطالح الکان در اشاره به چيزهايي در متن که نميگذارند خواننده سرگشته در متن گم و غرق شود، لنگرهاي معنـايي

که تا مدتي خواننده را با خود همراهي ميکنند و به بياني «نگه ميدارند».  
10. Aporia 

اصطالحي که دريدا اول بار در اشاره به سرگشتگي و استيصال خواننده در متني که راه به جايي نميبرد، به کار ميگيرد، 
و منظور آن جنس سرگشتگي است که از اشباع نشانهها و بازي داللتها و يأس خواننده در دستيابي به معنايي متعين حاصـل
ميشود. اما دريدا ميگويد هميشه در لحظه استيصال و بنبست معجزهاي رخ ميدهد و راهي به سوي داللتهاي تازه گشوده 

ميشود. اين مفهوم کامالً مثبت در انديشه دريدا متن را نميبندد، بلکه مفرّي به انتشار بذر معناي تازه است.  
11. شايد با اين همه توجه به نويسنده کاري جز خبط نظريه دريدا نکردهام. چرا که از نظر دريدا و ديگر پساسـاختگرايان
نويسنده کارکردي برونمتني ندارد. از سوي ديگر فرايند انتشار معنا11 مستقل از خواست نويسنده و در فراينـد خـوانش اتفـاق

ـ خدا ميميرد و نقشي در تأويل يا بازنوشت متن خود ندارد. پس هرگونه اصرار بر نيت و تالش  ميافتد. به اين معني نويسنده
نويسنده خبطي است که من منتقد بر متن تحميل ميکنم و متن بينياز منتقد و نويسنده به فرايند تکثير دالها ادامـه خواهـد

داد.  
12. Carnival 
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