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 يشق متنع

   مستوري مصطفة نوشترو ياده پيعشق رو عشق در كتاب ةتجرب

  

 اميرعلي نجوميان*
*  

   ادبي، دانشگاه شهيد بهشتينظريةدانشيار ادبيات انگليسي و 

  

 چكيده

 عشق از سويي .كند  مي مفهوم عشق را در دو ساحت متفاوت و متمايز بررسيمقالة حاضر

حقيقتي فراانساني نسبت  كه ثابت است و با ه شده و مفهومي استعاليي شمردهمواره تجربه

اما در .  و همچنان ادامه دارد شده استهاي افالطون شروع گونه خوانش، از نوشته اين. دارد

اي انساني،   عشق را پديده،برابر، نگاهي به عشق وجود دارد كه از همان افالطون تا به امروز

 ژاك لكان، يا به گفتة(تعبير، عشق درون زبان  اين به. داند مي» متني«تر  فرهنگي و از همه مهم

نش بين اين دو نگاه را در  تدر اينجا، نگارنده. شود به ميفهميده، تكثير و تجر) »نظم نمادين«

نويس معاصر ايراني، مصطفي   داستاننوشتة رو عشق روي پيادههاي كوتاه  داستان مجموعه

پردازد و   موضوع به مسئلة غياب در عشق ميبراي طرح اين. كند ميمستور، بررسي و تحليل 

ها همواره درگروي غياب عاشق يا معشوق است؛  اينكه چگونه تجربة عشق در اين داستان

 شود  ته و داراي داللت مياي ساخ اي درون نظام نشانه عنوان مفهومي نشانه ديگر اينكه عشق به

هاي  روايت« چگونه همگي با هاي كوتاه هاي اين داستان  شخصيت،و سپس اينكه در نهايت

اين همه به عشق مفهومي متكثر و روايتي . فهمند شوند و عشق را مي عاشق مي» عاشقانه

  .شدن است اي است كه همواره درحال ساخته ، عشق نشانهبنابراين. دهد مي

شناسي،  ، مصطفي مستور، ژاك لكان، نشانهرو عشق روي پياده عشق، :هاي كليدي واژه

  .روايت

                                                 
  a-nojoumian@sbu.ac.ir: نويسندة مسئول* 

 4/5/1391 :تاريخ پذيرش    12/2/1390: تاريخ دريافت



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   98

  يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب

  )حافظ( شنوم نامكرر است كز هر زبان كه مي

  گوييم، هنوز ترين چيزي كه به هم مي چرا تكراري

   هم تنها چيزي است كه مشتاقيم از هم بشنويم؟ 

  )جنت وينترسون( قول است همواره يك نقل» دوستت دارم«

  مقدمه

هاي متفاوت  ت؟ چرا عشق چنين داللتچرا عشق پايدارترين موتيف ادبي و فلسفي اس

عشق هاي كوتاه  داستان هاي عشق در مجموعه و متكثري دارد؟ بازنمايي عشق و داللت

در اين مقاله . هاي اصلي تحقيق حاضر است پرسش ها  چيست؟ اينرو  پيادهوير

 »امكانِ« يعني عشق، به  ادبيةترين و ماندگارترين نشان يرارتككوشم با تمركز بر  مي

به . ادبي بيفكنم - آن نگاهي فلسفي»  زبانيِ بازنماييقلمروي« و  آن در متن ادبيوجودِ

وجو  هاي پارادوكسي آن جست گمان نگارنده، راز ماندگاري اين نشانه را بايد در داللت

عنوان امري ذاتي، استعاليي  هايي كه تعريف هميشگي ما را از عشق به كرد؛ پارادوكس

ويژه  مقاله با رويكردي فلسفي، بهدر اين پس . گيرند ش ميو داراي اصالت به چال

مستور را مصطفي  ةشد هاي چاپ داستان ، نخستين مجموعهنظرية نقادانة معاصر

  .مخوان مي

  سنت عشق

ادبيات كالسيك فارسي . اند هاي بشر بوده مشغولي عشق و مرگ شايد پايدارترين دل

آثار ادبيات كالسيك فارسي اگر . ق استهاي عش روايتو  ، ايماژهاها تعريف از سرشار

همواره با زبان نيز  فيلسوفان اين سرزمين ،شوند  فلسفي مهمي شمرده ميهاي هرسال

فلسفي در  -  ميراث عظيمي از آثار ادبي است كه مابه همين دليل. اند فتهادبي سخن گ

از عشق  هبيش هموار و ادبيات كالسيك فارسي كم .ايم را به امانت گرفته عشق ةحوز

 خوبي ةعشق بهان. اده استو استعاليي ارائه د جهاني فراانساني، آناصيل، اي  تجربه

 موقعيتيا   آرمانيموقعيت هومفمبا ياري گرفتن از آن،  بوده است تا شاعرانبراي 
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مدلولي استعاليي
1

 فرض شدهاي و زباني  كه همواره ثابت و خارج از نظام نشانه را 

  :گويد  وقتي حافظ مي. به نمايش بگذارند،است

 زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در
�

 زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق  
  

 ببري سعادتي تا بنما ارادتي
  

 آدمي و پرياند  عشق هستي طفيل  
  

  .كند ه و قدسي بيان مياز عشق تعريفي آرماني، يكّ

 داستان ،دبا چنين تعريفي سر سازگاري داردر تاريخ بشر  عشق ةاما اينكه تجرب

 عشق ست كه آيا تجربة سيال و پرتناقضبه عبارت ديگر، پرسش اين ا. ديگري است

اي  اي به نمونه  جداگانهة در مقالنم. توان با مفاهيم ثابت و فرازباني بازنمايي كرد را مي

در  كه عشق ام ه نشان دادپژوهش و در آن پرداختهاز اين نگاه در غزليات سعدي 

 يخوانشكه  در آن مقاله ،البته. هاي غريبي است ير تضادها و تناقضسعدي درگغزليات 

واساز
2

برعكس، . نخواستم به سعدي خرده بگيرم، ام عنوان رويكرد انتخاب كرده را به 

 و  عشق را از موقعيت استعالييِ معمول،، سعدي با بياني پارادوكسيمنبه گمان 

 ثابت كه عشق در آن تعريف ساختگيِآورده و به ما نشان داده است در آن بهاي  كليشه

هاي شباهت و  عشق سعدي درگير پارادوكس،  بر اساس اين.گنجد و فراانساني نمي

 ، نمونهبراي.  امكان و ناممكني بوده استتفاوت، ماندگاري و زوال، فعاليت و انفعال،

  :اشاره دارد واحد آنِ  بيان عشق دريِكنممنابيت زير به امكان و 

 نايد شرح حسنتبه گفتن راست 
  

 وليكن گفت خواهم تا زبان هست   
  

  )108: 1385سعدي، (

» سمپوزيوم «ةرسال.  است غرب هم عشق جايگاهي مشابه داشتهةدر تاريخ انديش

.  غرب بوده استةها براي فهم عشق در فلسف ين تالشاثر مهم افالطون يكي از نخست

رجنسي و روحاني است به معناي عشق غيعشق افالطوني ايم كه  همواره شنيده

)Secomb, 2007: 10.(طور كه مفهوم عشق در سنت شرق مدلولي استعاليي   پس همان

اما با مطالعة . گونه ديده است شد، سنت فلسفي غرب هم عشق را همين شمرده مي

يي است كه در سنت ها و تضادها  همان تناقضدرگيرعشق بينيم كه  مي» سمپوزيوم«

هاي متعدد و  عشق تعريف» سمپوزيوم« در .حظه كرديمادبيات كالسيك ايران مال

شود، اصالت آن را به چالش  متفاوتي دارد و سه روايت متفاوت از عشق كه طرح مي
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طرفة آلچيبياديس به سقراط، روايت عاشقانة  روايت عشق نافرجام و يك: گيرند مي

 سقراط از عشق جو و روايت آريستوفنس از وحدت عشاق در برابر توطئة خدايان انتقام

 عشق افالطون در اين رساله، دوستي ،چنينهم. يانجيگر و نيرويي روبه آسمانعنوان م به

يابيم  با تأمل بر اين سه روايت، درمي. كند ها را با عشق به دانستن همراه مي بين انسان

اي ميان ناداني و دانايي، زشتي و زيبايي، نياز و رضايت،  عشق افالطوني در نقطه

حال  .)11-10همان، (گيرد كه وضعيتي پارادوكسي است  يري و جاودانگي قرار ميفناپذ

هاي يادشده قرار دارد، چگونه   دوگانهين است كه اگر عشق افالطوني ميانپرسش ا

بت، قدسي و فراتر عنوان مدلولي استعاليي شناخته شود؛ مدلولي كه مطلق، ثا تواند به مي

  .توان عشق افالطوني را واسازي كرد كرد مي ماست؟ با اين روياز تجربة زباني

 از اين نكته نگارنده،، به گمان اند اينكه چرا عشق و مرگ دو نگراني ذهني بشر بوده

به تعبير ديگر، . هستند زندگي ةتجرب» ةآستان«هايي در  گيرد كه هر دو تجربه  ميمايه

 ةيرون تجرب بها آن زندگي قرار دارند و هم ردپاي ةعشق و مرگ هم درون تجرب

و است اي نااميدكننده  جهاني از مرگ و عشق تجربه هر تجربة اين. ماند زندگي باقي مي

جهاني با مفهوم استعاليي از عشق كه   اينة اين تجربزيرا ؛روست هبا شكست روب

 و درست به همين خواني نداردايم هم  متون كالسيك و مدرن ديدههمواره آن را در

جهاني   سعي در اين،ها در گفتمان ادبي و فلسفي ه از نظام نشانه با استفاددليل است كه

  .يمجهاني دار كردن اين دو تجربة آن

 گويد گريزناپذيري مرگ است كه ضرورت مي، منتقد ادبي آمريكايي، پل دومان

 عشق به دانستن نيست فقطاين اعتبار، فلسفه و فلسفيدن به . كند فلسفه را ايجاب مي

 بلكه شايد فلسفه از رويارويي انسان با ؛)پنداشتند ن يونان ميكه فيلسوفا  چنان(

ة  مرگ در حوز.گيرد شكل مي» گريزناپذير«آنِ واحد  و در» ناممكن«اي  پديده

 بلكه ؛كنيم  زندگي تجربه نميونگاه مرگ را در ما هيچ. هاي زندگي ناممكن است تجربه

منظور از اصطالح . سازيم را مي» فرهنگ مرگ «، زندگيبر اساس فهم خود از روايت

اي از  كنيم، مجموعه  داللتي مييمرگ را وارد نظاماين است كه ما » فرهنگ مرگ«

، در  اينبر اساس. بخشيم  ميا ناممكن معنةزنيم و به اين پديد  به آن پيوند مي رامعاني

: هاي متفاوت و متعددي به مرگ اطالق شده است  يا فرهنگها ريف تع،طي تاريخ
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 و چيز، بازگشت به اصل، ترك لباس، شروع حيات واقعي ، سفر، پايان همهرستاخيز

گاه از مرگ و ارزش و اعتبار  انسان هيچهمين مسئله كه . هاي ديگر  داللت ازبسياري

  . مرگة شاهدي است بر ناممكن بودن تجربه،دست نياورد هآن تعريف واحدي ب

ديگري تعريف  بشر ،رهدوهر در عشق هم به همين صورت مفهومي گريزپاست كه 

و متكثري را در عالم به عشق  هاي متفاوت ، تجربهمنبه گمان . بيان كرده استاز آن 

براي نمونه، .  عشق هم در تماميت و كمالش ناممكن استة چون تجرب؛دهيم نسبت مي

هاي  پايان داستان هاي بي  روايت.پيوند داشته است شكست و ناكامي همواره باعشق 

 مانند  كهن آنهاي تعريف عشق از .قانه شاهدي بر اين مدعا هستندسوگناكِ عاش

در نوسان و  كمال و نقصان ة ميان دو نقطتا به امروز، همواره افالطون »سمپوزيوم«

  : گويد  شاعر دورة مشروطه، ميرزاده عشقي، مي.تعليق بوده است

 ايزد اندر عالمت اي عشق تا بنياد داد
  

 ي بر باد بادعالمي بر باد شد بنيادت ا  
  

تنها رابطة گريزناپذير عشق با شكست و ناكامي بيان شده؛ بلكه پيوند  در اين بيت نه

اي ناممكن تجربة عشق تجربه. پارادوكسي عشق با هستي به تصوير كشيده شده است

عنوان مدلولي استعاليي  ويژه در ادبيات كالسيك به است و با اينكه همواره و به

، تجربة ) رسيدن به آن ناممكن است،ولي كه به گمان ژاك دريدامدل(شود توصيف مي

يابد، بدون اينكه به مدلول عشق يا بازنماييِ آن همواره از دالي به دال ديگر انتقال مي

  .برسد

  لكانمدل نظري ژاك 

ژاك لكان
3

، پردازان معاصر است و به گمان من هترين و تأثيرگذارترين نظري  يكي از مهم

 ،كانل. تواند براي تحليل و تعريف نوي از عشق سودمند باشد ميمدل نظري او 

امر«يا » نظم« از سه ، بيستم ميالديةكاو فرانسوي سد فيلسوف و روان
4

مدل در  »

» خياليامر« لكان، ما در دوران نوزادي در باوربه . گويد  سخن ميپيشنهادي خود
5

سير  

 ، اين،پنداريم كه البته  در وحدت مياي كه خود را با عالم اطراف يكي و كنيم، دوره مي

  تفاوتي بين خود و دنياي اطرافدر اين مرحله، نوزاد. بيش نيستپنداري خيالي 

» آينهةمرحل «ةما پس از تجرب. بيند نمي
6

به فهمي از خود و در سال دوم زندگي،  
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ن زبا(آموزي   با زبان،پي اين تجربه بريم و در  خود از ديگري پي ميةديگري و فاصل

» نمادينامر«به ...)  و ديگر مانند ژست، آداباي هاي نشانه  نظاماشدن ب كالمي و آشنا
7

 

شناسيم و  ها مي  نشانهةواسط  عالم به را درچيز  نمادين، همهامردر . شويم وارد مي

 نمادهاست كه در ةواسط فهم ما از عالم، خود و ديگري، همه و همه به. شناسانيم مي

ما تا پايان  بر اساس مدل نظري لكان، . همان نشانه است، نماداينجا مراد لكان از

از دست دادن خود  برابر با از دست دادن زبان.  نمادين گرفتاريمامرزندگي در همين 

 با از دست دادن خود و فقط است و ) هويت و در سطحي باالتر، زندگيايبه معن(

  .شويم رها مي) رهيدگنيچه و به تعبير (» زندان زبان«زندگي است كه از 

كند كه براي او شايد از دو نظم ديگر اهميت  لكان از نظم سومي هم صحبت مي

» واقعيامر«از ديدگاه او، تجربة . بيشتري داشته باشد
8

 امرشدن ما در  به دليل گرفتار 

كنيم، براي لكان،  ياد مي» تواقعي«طور معمول از آن به   آنچه ما به.نمادين ناممكن است

» امر واقعي« اما .)Homer, 2005: 81( پردازي جاي دارد دها و فرايند داللت نمادرون

به عبارت ديگر، امر واقعي . اي در مرزهاي امر نمادين و امر خيالي قرار دارد گونه به

اي زبان قرار  براي لكان آن بخشي از تجربة زندگي است كه كامالً درون نظام نشانه

و ناممكن بودن اين تجربه ) ضربه و آسيب روحي(لكان از تجربة تروما . گيرد نمي

تجربة ژويسانس  او).89-88 و 84همان، (كند  اي از امر واقعي ياد مي عنوان نمونه به
9

 را 

لذتي «كند و او آن را  خواند كه برآوردن تمام و كاملي را طلب مي گرا مي ي كمالا تجربه

حدي بتواند فضاي  تا» وجد«، شايد اصطالح به گمان من. كند تعريف مي» ون رنجدر

داللتي ژويسانس را روشن كند؛ زيرا لكان از ارتباط آن با تجربة عرفاني سخن گفته 

بيند؛ چون   با نظم واقعي همراه مي لكان تجربة وجدِ ژويسانس را.)89همان، (است 

، كه اصطالح ديگر لكان  حالي ها و بازنمايي زبان است؛ در ضربه يا آسيبي به نظام نشانه

اشتياق«
10

اي  هاي به نشان گونه از نشانه ، با نظم نمادين همراه است؛ چون حركتي هوس»

  ).90-88همان، (شدن و رضايت   برآوردهديگر است بدون رسيدن به نقطة

بنابر آنچه . گردم مي به مرگ و عشق باز،با اين تعريف كوتاه از مدل نظري لكان

 نمادين قابل تجربه امر درون فقطيد باعشق و مرگ گفته شد، در مدل نظري لكان 

ها و درون نظام بازنمايي،  اي از نشانه  بر اساس مجموعهفقطبه بيان ديگر، ما . باشند
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اما طبيعي . مرگ است /زبان همواره واسط ميان ما و عشق. فهميم عشق و مرگ را مي

ايمان كفايت ر ب،شدة ما هاي بازنمايي  مانند تمام ديگر تجربه، زبانيةاست كه اين تجرب

 خاكي ةبيش تمام عمر را در اين كر و كه كم -  نمادينامر ما درون. كند نمي

 ناكافي و ناقص بودن برآمده از دچار نوعي فقدان هستيم كه -گيرد مي دربر

 ة تجربگاه به هيچاشتياق هستيم و اين   پر كردن اين خألمشتاقما  .استهايمان  تجربه

)  كه در حوزة تجربه ما نيستامري واقعي، امرشتياق به ا (از عشق و مرگ كامل و تمام

 اينجاست كه تجربة .شوند عشق و مرگ ناممكن ميبه اين اعتبار، پس . شود محقق نمي

 امر نمادين است؛ اي فرض كرد كه درون توان نقطه ميرا » وجد«يا » لذت درون رنج«

رو مرگ و عشق نزديك توانيم به قلم ما در اين تجربه مي. زند ولي به آن ضربه مي

  .انجامد گاه به پيوندي كامل نمي شويم؛ اما اين نزديكي هيچ

كه ) درون امر واقعي( در مدل نظري لكان، طبيعتي وحشي است به گمان من، عشق

آوريم و در نهايت به قلمرو فرهنگ وارد  مي كنيم، به نظم در با امر نمادين آن را رام مي

سخن بگوييم؛ عشقي » فرهنگ عشق« در اين چارچوب از توانيم بنابراين، مي. كنيم مي

پايان است كه عشق را  شود؛ ولي اين رام شدن به بهاي فقداني بي كه با فرهنگ رام مي

» شده عشق رام«اين . كند ج و غياب همراه ميبا شكست، تراژدي، مرگ، اندوه، رن

  .هاي مصطفي مستور است  از داستانموضوع خوانش من

  رو عشق روي پياده

 هنر و فلسفه با ما بوده ،، همواره در ادبيات»ناممكن« ةمثاب  عشق بهمفهوم، باور منبه 

 چگونگي ،البته.  نيستنداهاي مصطفي مستور از اين قاعده مستثن داستان مجموعه. است

مفهوم ناممكن » طرحِ«فراموش نكنيم كه .  در ادبيات متفاوت است»ناممكن« اين طرح

 زبان و ةبه حيط» ناممكن «ورود مفهومِما با .  آن استكردنِ  كننوعي مم ،در ادبيات

 كه سعي در ممكن كردن آن داريم كه البته تالشي نافرجام است؛ چرا ،بازنمايي

 به اين نظم چيزهاميشل فوكو در كتاب . روست هبازنمايي همواره با شكست روب

گويد، آن  عشق سخن ميگفتمان ادبي هم همواره از . كند  اشاره مي»شكست بازنمايي«

 طرح اين كند و در همان حال از ناممكن بودنِ ها و بازنمايي مي  نشانهةرا وارد حيط
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 از عشق ها  اين داستان از سويي،:كنند  چنين مينيزهاي مستور  داستان. گويد سخن مي

  . اين بيان هستند بيان شرايط ناممكنِگويند و در همين حال، يم

نويسي   داستانةهاي مستور در حوز  نخستين نوشته،وعهدوازده داستان اين مجم

خود  1369در سال  كيان ةدر مجل» خانة خيس دو چشم«مستور با انتشار داستان . است

پي اين داستان  هاي مجموعه هم در  كرد و باقي داستانعرفينويس م عنوان داستان را به

بيش همه به  و كمرو  يادهپ عشق روي ةهاي مجموع داستان. چاپ رسيد در همين مجله به

هاي مستور را  اگر سير نوشته. كنند  ميا وسيعي معنةپردازند و عشق را در پهن عشق مي

دنبال ) تهران در بعدازظهر (هاي او تا به امروز داستان هاي بعد تا آخرين مجموعه در سال

اي ه هاي مجموعه  نخست را سرنموني از عشقةهاي اين مجموع توانيم عشق  مي،كنيم

 رو عشق روي پياده ةبه عبارت ديگر، شايد بررسي عشق در مجموع. نيمبعد فرض ك

 ما با طيف ،در اين مجموعه .عشق را در آثار بعدي مستور هم روشن كندهاي  داللت

. رو هاي روي پياده هاي افالطوني تا عشق عشق: روييم هعشق روبهاي  داللت از يوسيع

توجه كنيم،  - گويد شناس مي  روايتژرار ژنتكه    چنان- اگر به لحن روايتاما 

گذارند  را به نمايش مياي و فراانساني از عشق   اسطورهلحنيها  اين داستانبينيم كه  مي

جهاني و  هاي اين  به نشانهچنان همكه البته، اين نوع داللت سنتي و فراانساني از عشق

  .ملموس نيازمند است

   عشق و معشوقغياب

آيا ابژة عشق «: گويد  چنين ميگفتمان عاشق مهم خود با عنوان روالن بارت در كتاب

 ةغياب مرگ و عشق درون تجرب،  گمان منبه. )15 :1979(» همواره غايب نيست؟

چون مرگ و به عبارت ديگر، .  هنر، ادبيات و فلسفه استةدهند زندگي، نيروي حركت

 هدف نهايي ،يي اين دوشوند، پس بازنما عشق درون زندگي به تمام و كمال تجربه نمي

هاي مجموعه يا با غياب يك سوي عشق  در بيشتر داستان .شود هنر، ادبيات و فلسفه مي

طرح شده  عنوان يك تجربه يا مفهوم گم  عشق بهيا خودِ، )غياب معشوق(روييم  هروب

گشتگي به نوعي سرگرداني دچار  ها در اين گم و شخصيت) غياب عشق(شود  مي

  .اند شده
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. سوي اين عشق غايب است كند كه يك داستان عشقي را روايت مي»  يلداهاي شب«

سوي   در نامه هميشه يك. كند ثري ميؤ مةامه استفادن اين داستان از ساختار روايتي

. گذارد خوبي به نمايش مي  غياب در زبان را بهةاي مسئل گونه نامه به. رابطه غايب است

خواند غايبيم و   ما را ميةخواننده نام /مخاطبزماني كه هم  چون ؛نويسيم ما نامه مي

 غيابي ،پس در ساختار نامه.  ما غايب استة نامةهم اينكه هنگام نوشتن نامه خوانند

داند   او ميو يار) فاعل عشق(يواري بين سوژه  لكان هم نامه را د.دوگانه موجود است

)Rabaté, 2003: 101( .عكس«هاي ديگر، از نبه همين ترتيب، در اين داستان و داستا «

غياب در روايت عشق استفاده شده است؛ / براي نمايش موقعيت پارادوكسي حضور

كند و به زمان تداعي ميطور هم چون عكس هم حضور معشوق و هم غياب او را به

اي عشق را كه تجربة كامل آن در اين جهان تواند موقعيت آستانهصورت نمادين مي

  . گذارد به نمايش،غيرممكن است

دنبال دختري «: داستان عشقي به انساني غايب است» بعدازظهر سبز«داستان 

پيرمردي از  در اين داستان، .)30: 1377مستور، (» .گردم هنوز پيداش نكردم مي

كند در خيابان ديده است،  خواهد تصوير دختري را كه گمان مي نگاري مشهور مي چهره

گونه منجر  اما اين به تالشي وسواس.  كندروي بوم زنده هاي او بر اساس توصيف

 عشق ،در اين داستان.  زيرا هيچ تصويري به تصوير ذهني پيرمرد شباهتي ندارد؛شود مي

 ديرين ةاي كه در ادبيات و هنر سابق نشيني  هم؛نشينند و وسواس در كنار يكديگر مي

جهاني  هاي اين راي تجربهو فراانساني و ،درست است كه تصوير عشق در داستان. دارد

گاهي در واقعيت دنبال «: جهان همچنان نيازمند است  ولي اين تجربه به اين؛است

 نياز به نشانه .)36-35همان، ( ». آن را در خواب ديده استگردد كه قبالً چيزي مي

با .  جالبي استةبراي جبران اين غياب هم نكت) بازنمايي تصويري روي بوم نقاشي(

 .بينيم  توسل به بازنمايي را در عشق مي،هاي عاشق اس نشانهنقاشي روي بوم بر اس

تصوير كشيدن چهرة آنجال كه در داستان با عبارتِ   ناكامي نقاش در به،همچنين

ناپذير بودن تجربة عشق را در اين  شود، در نهايت دسترسخوانده مي» شدة آلفردو گم«

به آن » فقدان« رية لكان با تعبيركند و بازتابي از آن چيزي است كه در نظجهان بيان مي

نشيني  به هم،  عشق و وسواسراهيِهمبر  عالوه در اين داستان ،همچنين. شوداشاره مي
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 حزني راههاي مجموعه هم بيش تمام داستان و عشق در كم. خوريم ديگري هم برمي

همان، (» .زد هاي او نوعي غم معصومانه موج مي در حالت و نگاه چشم«: عميق است

ر را د) اي ديگر اي به نشانه حركت مداوم از نشانه(لكاني » اشتياقِ«تعبيري،   پس به.)33

اما اين . كنيم  يار روي بوم نقاشي مالحظه ميتصوير كشيدن صورت تالش براي به

جويي مطلق و دور از عالم نشانه در  عنوان لذت به» وجد/ ژويسانس«تالش در كنار 

  .ستطرحِ حزنِ همراهِ لذت نمايان ا

راوي از ابتداي داستان براي .  استآمده» مهتاب« در داستان اي از غياب عشق نمونه

  :كند كه جاي چيز ديگري باشدممكن ساختن تجربة عشق بارها آرزو مي

گذاشت دلم هاي مهتاب ميهاي داغ را توي دستوقتي شاطر عباس نان

ا الي چادر هاي داغ روقتي مهتاب نان. خواست جاي شاطر عباس بودم مي

وقتي مهتاب به خانه . هاي داغ باشمخواست من، آن نانپيچاند دلم ميگلدارش مي

ها  وقتي مادرش نان. كردم كوبة در باشمكوبيد، هوس مي رسيد و كوبة در را ميمي

اي نان بعد مهتاب تكه. گرفت، دوست داشتم مادر مهتاب باشمرا از مهتاب مي

انداخت و من هزار بار آرزو  شان مي خانههاي قرمز توي حوضبراي ماهي

  .)102همان، ( هاي قرمز توي حوض باشمكردم يكي از ماهي مي

اي است و مرز  اي آستانهطور كه پيش از اين اشاره شد، عشق تجربههمان

ها براي عبور از آن همواره با تنبيه كشد كه تالش شخصيتتصوير مي اي را به ممنوعه

 ممنوعه ماندن وجود ندارد و عبور از مرز اي جز در آستانه باقيره گويي چا.همراه است

، عشق به از دست دادن اعتبار اجتماعي و »خانة خيس دو چشم«در . ناممكن است

به » مثل يك قاصدك«تالش براي عبور از مرز ممنوعه در . شودبسا عقل منجر مي چه

چند خط كج و «و » هر سبزبعدازظ«در . انجامد جدايي، تبعيد يا مرگ فرانچسكو مي

هم مجازاتِ عشقْ مرگ » هاي يلداشب«در . شودعاشق با جنون تنبيه مي» كوله بر ديوار

نيافتني و  هاي مجموعه، عشق دستو جدايي است و به همين ترتيب، در تمام داستان

  .تالش براي رسيدن به آن مستلزم تنبيه است

  ربا اندوهعشق 

 هاي هاي عشق ساختار روايتيم، ا ه بارها مشاهده كردتطور كه در تاريخ ادبيا نهما

، فرجام يا بستاريوصلنيز  رو عشق روي پيادهة مجموع
11

ساختار روايتي، اين .  ندارند
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را همراه با لذتِ عشق اندوه و حزن وجود دهد و   ناممكن قرار مييعشق را در موقعيت

بار زد كه مثل الماس و  دوههايي دربارة نوعي عشق ان فرانچسكو حرف«. كند توجيه مي

 ةدربار» مثل يك قاصدك«داستان . )23همان، (» .شود ر در آفريقا يافت ميتمعادن طال بيش

خالف را اين كار «پاپ و كليسا :  قداست و فرشته بودن در اين دنياستامر ناممكن

شوند و  ها همسان فرشتگان مي داند و معتقد است بدين وسيله انسان ناموس خلقت مي

 قهرمان اين ،فرانچسكو. )20همان، (» .شود نتيجه قداست ملكوتي فرشته مخدوش مي در

، درگير برد هايي كه انسان را از اين جهان خاكي به آسمان مي  با اختراع كفش،داستان

گرا و آرماني  ، عشقي انساناين داستانعشق در . شود هاي متفاوتي مي مسائل و واكنش

  .گيرد در موقعيتي فراانساني قرار مياست كه با پاياني تراژيك 

 اب» عشق «ةدر اين مجموعه و ديگر آثار مستور تجربم، گونه كه پيشتر اشاره كرد آن

ما «: گويد  لكان از ناممكن بودن وحدت بين دو انسان مي.استهمراه » اندوه «ةتجرب

شتياق گيري ا اين دليل اصلي شكل). Homer, 2005: 106 (».گاه يكي نخواهيم شد هيچ

اشتياق در تعويق دائم است؛ مانند معنايي كه وجود . نشدن هميشگي آن است و برآورده

به قول بنت و رويل. ماند قدمي باقي مي يابي به آن همواره در چند و دست
12

منتظر «، 

 .)210 :2009( ».برآوردن اشتياق بودن مانند منتظر گودو بودن در نمايش بكت است

 ناشي از عشق اشاره هم به همين اندوهِ» رفت نو در اندوه فرومردي كه تا زا«داستان 

» رو عشق روي پياده« داستان .پديد آمده است اندوهي كه از نگراني غياب معشوق ؛دارد

در اينجا عشق در تقابل با ازدواج قرار . شود گويد كه به فاجعه ختم مي از عشقي مي

اي عاشقانه تالشي براي ه اج در داستان عشق با ازدو تقابل.)55: 1377مستور، (گيرد  مي

 جربة ازدواج كه در حوزة استعاليي و آرماني عشق است در برابر تحفظ وضعيت

  .ها، فرهنگ و قراردادهاي اجتماعي قرار دارد نشانه

هايي از سوي ديگر، به دليل غياب معشوق، روايت عاشق سرشار از گسست
13

 است 

كند و درنتيجه، روايتي از عشق، مناسب هويت و ها را به ميل خود پر ميكه عاشق آن

، عشق ابراهيم و رؤيا ممكن شده است؛ »شب يلدا«در داستان . سازد نيازهاي خود مي

اي كه ابراهيم زير نامهتر آن است جالب. لكه در جبهه استچون ابراهيم نه در خانه، ب

عمويت  پسر-د ديداربه امي«: كندطور امضا ميفرستد اين كه براي رؤيا از جبهه مي
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ه  ترتيب، بر تقابل عشق و ازدواج در اين مجموعه صحبه اين. )43همان، (» .ابراهيم

 وصال تمام و كمال در اين جهان ناممكن است و الزمة عشق فراق .گذاشته است

و از زبان شخصيت » روعشق روي پياده«همين ديدگاه به عشق، در داستان . است

  :دشواصلي داستان بيان مي

اگر ازدواج كرديم ديگر به «: گفتم» كنيم؟كي ازدواج مي«: يك روز فروغ پرسيد

افتادة بانك و تعمير  هاي عقبي آب و برق و تلفن و قسطهاجاي تو بايد به قبض

نامه و دويدن دنبال نامه و اجارهنامه و اجارهكولر آبي و بخاري و آبگرمكن و اجاره

هاي خالي و خستگي و ق سگ و گرسنگي و جيبيك لقمة نان از كلة سحر تا بو

كسالت و تكرار و تكرار و تكرار و مرگ فكر كنم و تو به جاي عشق بايد دنبال 

آشپزي و خياطي و جارو و شستن و خريد و ميهماني و نق و نوق بچه و ماشين 

هر دومان يخ . لباسشويي و جاروبرقي و اتو و فريزر و فريزر و فريزر باشي

همان، (... بينيم متر از حاال همديگر را مييشتر از حاال پيش هميم اما كب. زنيم مي

55(.  

هاي كودكي  ها و رقابت و ناكاميعشق دوران كودكي هم دربارة » آرزو«داستان 

 ،است» امر خيالي« دوران كودكي، پيوند آن با  به گمان من، پيوند تجربة عشق با.است

اين هم خود تالشي براي خارج كردن عشق . ماي كه وحدتي خيالي با جهان داري دوره

 قديميِ نشين نيز دو هم» چند خط كج و كوله بر ديوار«داستان . از امر نمادين است

 ،در اين داستان. رسد  به جنون ميي كهشق ناكام ع،كند همراه ميبا هم جنون و عشق را 

همان، (» .ه افتادپشت همان ديوار مدرسه عاشق پروين شد و به روز سيا« ديوانه ياقوتِ

دهد كه به جنون  دست مي  داستان تصويري از عشق نافرجام ياقوت گالب به.)65

  : انجاميده است

قدر  هاي خودش ياقوت گالب را ديده كه آن گفت با چشم غالم وينستون مي

گفت از  غالم مي. سرش را به ديوار آجري خانة پروين كوبيده تا از حال رفته است

گفتند از وقتي  ها مي بعضي.  ياقوت پاك عقلش را از دست دادهمان روز بود كه

آباد، ياقوت جنون گرفت  كشي كردند و رفتند فردوس ثكه پروين و برادرهاش اثا

  .)65 همان،(
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 راي اين جهانو بهشت و دنيايي ازاي  كنايه - است جايي كه پروين رفته - »آباد فردوس«

 ةياقوت دربار .م كه وصل ممكن نيستداني به اين ترتيب، از همان آغاز مي. است

اومد بيرون و رفت . رفت الي آجرها. اول ته كوچه بود. پروين بود«: گويد پروين مي

اومد توي . رفت روي چينه. زد بيرون و رفت نوك گلدسته. توي جگري اصغر

 عشق در فضايي پارادوكسي، ميان .)67همان، (» اون رو نديدي؟! عباس. خانه قهوه

تقابل بهشت و جهنم . »آباد كدوم جهنميه؟ پس اين فردوس«: نم، خانه داردبهشت و جه

اي پارادوكسي هم  گونه  عشق بهةتجرب. سازد كه عشق در آن خانه دارد فضايي مي

  .بهشتي است و هم جهنمي

  ة عشقنشان

. كنيم  را تجربه ميآن» توهمِ «فقطها   عشق نيستيم، به ياري نشانهةچون قادر به تجرب

 شود؛ تعريف مي»  نمادينامر«اي زباني است كه در  طور كه گفتم، عشق تجربه همان

زبان و تفكر شاهد نسبتِ ميان در صد سال اخير، نگاه به  .بنابراين به زبان وابسته است

اي  گونه بهپنداشتيم، حال  اگر زبان را ابزاري براي تفكر مي. چرخشي شگرف بوده است

ن ديگر انديشمنداويتگنشتاين، هيدگر و بسياري . دانيم ميتفكر را زنداني زبان وارونه، 

 محدوديت وجودي ما را در اين ،تر تعبيري گسترده يت بينش ما به جهان و بهمحدود

مرزهاي زبان «: گويد ويتگنشتاين مي. دانند محدوديت زبان ما ميو قدر جهان به اندازه 

توانيم  توانيم بگوييم، نمي آنچه را كه نمي...  مرزهاي جهان من استايمن به معن

زماني گفته بود هم  فيلسوفي روس .)5.61-5.6 :115 :1961(» .اش فكر هم كنيم درباره

شايد در اين ادعا . توانست عاشق شود  نمي، عشق را در اختيار نداشتةاگر بشر واژ

 نسبتِ ميان ة ولي اين ادعا فضاي گفتماني جهان حاضر دربار؛گويي باشد قدري گزافه

 اي براي بيان  نشانهدر يك كالم، ما به نظامي .دهد خوبي نشان مي ان و تفكر را بهزب

هايي هستند كه در اختيار ماست و  اي از نشانه متون عاشقانه مجموعه. عشق نيازمنديم

اي را   اين نظام نشانه،ولي در همين زمان؛ گوييم ها از عشق سخن مي با توسل به آن

بازنمايي / عشق و زبان ميان  نسبتِةارادوكس مهمي درباراين پ. پنداريم ناكافي مي

  .است
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  : شود ديده مي» هاي يلداشب«اي از رابطة عشق و نشانه در داستان  نمونه

اش بست و گفت نيت همان روزها بود كه ابراهيم پارچة سبزي به يك شاخه

. تكنيم بزرگ كه شديم با هم عروسي كنيم و به من گفت كه اين يك راز اس مي

بت ابراهيم چه خانم رسيد و از اين با  را به مادرم گفتم و خبر به نرگساما من اين

قدر گريه كرد آن. پشت كمرش كبود شده بود. خانم خورد كتك مفصلي از نرگس

مستور، ( ا از شاخة درخت باز نكرد كه نكردكه سكسكه گرفت اما پارچة سبز ر

40:1377(.   

 سبز نيازمند عشقش به رؤيا به وجود نشانة پارچةبة گويي ابراهيم براي باور و تجر

به . روداست و با باز كردن پارچه از درخت، يعني حذف نشانه، عشق هم از بين مي

  .يابد نشيند و بر آن برتري مي عبارت ديگر، دال خود به جاي مدلول مي

ر چند خط كج و كوله ب«نمونة ديگري از اهميت نشانه در تجربة عشق در داستان 

دانند كه ياقوت مجنون است، با اينكه همة مردم مي. به تصوير كشيده شده است» ديوار

كشند   آن صف مي را به او داده، همه براي ديدنسرش اقگويد پروين سنجوقتي او مي

كرد تيغي كه فكر ميمنصور«كند كه ها را مأيوس ميقدر آنآن) نشانه(و نبودن سنجاق 

باريكة ... پيشاني ياقوت را گرفت و او را به عقب هل دادگول خورده است، با دست 

ستان راوي در نهايت، نشانه را  البته، در همين دا.)69همان، (» .خون از گوشة لبش چكيد

تان ياقوت به هم مشت انگش«: رساند اي استعاليي و خيالي به ارجاع خود مي گونه به

رنگي زير  سر طاليي خوش جاقسن: نگشتانش را از هم باز كردسختي ا به. شده بود

  .)70همان، (» .درخشيد زد، كف دست ياقوت گالب مي نوري كه از پنجره تو مي

�عشقروايت 

گيرد و  شكل مي متون ةهاي عاشقان روايت روايتي است كه درون عاشق شدنتجربة 

 در ساختارهاي روايتي متون از پيش گويي ،افتد آنچه در عشق اتفاق مييابد و  معنا مي

در ما ه و تازه نيست و اي يكّ گاه تجربه  ما از عشق هيچةپس تجرب .عيين شده استت

هاي   نشانهةواسط ها به  عشق آنة ديگراني كه از تجرب؛هاي ديگرانيم حال تكرار تجربه

رو  عشق روي پياده ة مجموعيها مسير داستاندر چه  هر .يما همتني و روايي خبردار شد
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 به هاي ناب جاي خود را هاي يكه و تجربه  عشقگوييم، روي  مي پيشدر خطي روايتي

  .اند هاي ديگري از عشق قرار گرفته  روايتةدهند كه زير ساي هايي مي عشق

هاي مكرر خود براي ها و فيلم ديدن، راوي از سينما رفتن»مهتاب«در داستان 

اوي تحت گويي ر. رسدنظر نمي دليل بهخواننده گفته است و عاشق شدن پس از آن بي

ساخته شدن » بعدازظهر سبز«در . رسدهاي سينما به تجربة عشق ميتأثير روايت

پيرمرد كه تابلوي مورد نظر خود را به . تدريجي معشوق را در قالب روايت شاهديم

نقاش سفارش داده است وقتي روز دوم براي ديدن نتيجة كار پيش جوليانوي نقاش 

كدام از  متأسفم، هيچ«: گويد هايش مية طرحآيد، در پاسخ به پرسش او دربارمي

» آنجال ديگر چه كسي است؟«: پرسد  وقتي نقاش از او مي.»ا شبيه آنجال نيسته عكس

همان روز كه ديدمش . ست به شما نگفته بودم؟ اسمش آنجالهمان دختر،«: گويد او مي

كند كه راف ميپيرمرد اعت. )32همان، (» .ست نفر به من گفت كه اسم او آنجالانگار يك

شود كه آنجال ساختة  طي داستان خواننده متوجه مي. داند دختر را كجا ديده استنمي

» .كندهاي خود را با واقعيات مخلوط ميآلفردو رؤياها و كابوس«: ذهن پيرمرد است

پيرمرد چيزي جز روايت ساختة ذهن او نيست كه » شدةگم« به اين ترتيب، ).35همان، (

كه  - هاي آنجالد و چشمكنهاي آن را پر مي ور زمان نقاط كور و گسستپيرمرد به مر

 يكي از همين - كند در طول داستان قسمتي از نقاشي است كه پيرمرد را راضي نمي

كار  هاي آنجال بهكه پيرمرد در توصيف چشم» ايغم معصومانه«حتي . هاست گسست

آن اشاره شد و پيرمرد آن را به  عشق به بارةاست كه در باال در» غمي«برد، همان مي

تدريج همين اتفاق براي  در طول داستان، به. كند روايت خود، يعني آنجال منتقل مي

پس از . شويم رو ميد هنر روبهها در مورترين روايتافتد و ما با يكي از كهننقاش مي

ر وجود تصوير كشيدن چهرة آنجال بر روي بوم است كه همسر آلفردو به جوليانا خب به

.  اما ديگر دير شده و جوليانا عاشق آنجال شده است؛دهد آنجال را مينداشتن خارجي 

تنها نشان عشق . توان به اهميت بازنمايي روايي در عشق اشاره كردبه اين ترتيب، مي

 سندرا گيلبرت و سوزان گوبارةبه گفت. روايي آن است در داستان همان بازنمايي
14

 ،

 بلكه چنان كه رؤياهايش را ، زن خود را نه آنچنان كه هستسوژةهنرمند مرد تصوير «

   .)597 :1998( ».سازد پر كند مي
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رود و پروين را آنجا ياقوت به سينما مي» چند خط كج و كوله بر ديوار«در داستان 

هاي لژ نشسته روي يكي از صندلي. باالخره ديدمش، توي سينما رويال بود«: بيندمي

! هاديوونه: ها گفتممن به تماشاچي. كردنداشتند فيلمش رو نگاه ميبود، اما مردم د

: 1377مستور، ( »كنيد؟خودش نشسته اينجا و اون وقت شما داريد فيلمش رو تماشا مي

. ه استدادشكل آن را  چون روايت ؛تر استدر اينجا بازنمايي از اصل جذاب. )68

 اينكه ؛كندهاي عشق را توجيه ميايترو درواقع، همين بازنمايي است كه يكي از كالن

عاشق به . هاي معشوق را ببيندها و نقصتواند بدي كند و او نميعشق عاشق را كور مي

ورزد و آن بازنمايي است كه عاري از هر بازنمايي معشوق در ذهن خود عشق مي

كه  - ؛ بلكه اساساً به چيز ديگريپس عاشق كور نيست. نقصي است و نه معشوق

، جوليانا آنجالي درون »بعدازظهر سبز«در . ورزد عشق مي-ة ذهن خود اوستساخت

جوليانا  .در جهان بيرون وجود ندارد كه آنجاليي   درحالي؛نقاشي خود را دوست دارد

شود در اي را كه عاشق آن ميهم مانند آلفردو در نهايت چهرة آنجال، يعني آن چهره

هاي سفارشي معمولي و  به كشيدن طرحاو كه بيشتر وقتش را«: بيندخواب مي

ديد كه روز به روز براي  اي ميهاي عادي گذرانده بود، حاال خود را درگير پرتره چهره

هاي ديگر هم مانند اين  در داستان).34همان، (» .شدتر و پر رمز و رازتر مياو جذاب

براي . ه استرمز و راز بودن آن توصيف شد هاي عشق در پر يكي از جذابيت،داستان

شود و شروع مي» راز«عنوان يك  ، عشق بين رؤيا و ابراهيم به»هاي يلداشب«نمونه، در 

 ةطور كامل در تجرب  ديگري از غيرقابل دسترس بودن عشق بهةنشان» راز«استفاده از 

  . بيان نشدنِ آن است،سازد آنچه راز را مي؛ زيرازندگي است

 زيرا خواب هم مانند ؛داراي اهميت است عشق و خواب ة تجربة مقايس،همچنين

 ،بينيم آنچه در خواب مي،عبارتي به. طور كامل توانايي تجربه شدن را ندارد عشق به

زمان هست و نيست و بازنمايي آن در قالب روايت هرگز كيفيت تجربة خواب را  هم

ر آن توانم دتا زانو بيشتر نمي! عمقيچه خواب كم« :كندطور كامل منتقل نمي به

در » رؤيا« مكرر از نام استفادة. )46همان، (» .رفتم تا ته خوابكاش مي... برومفرو

اي و هم بر اين فضاي آستانه» پروين«و » آرزو«، »افسانه«هاي ديگر مانند مجموعه و نام

  .كند عشق در فرهنگ تأكيد ميةگراياندر عين حال كيفيت آرمان
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ور كامل در زندگي تجربه كرد و معشوق چيزي ط توان به كه عشق را نميبيان كردم

مايي به اين ترتيب، بازن.  عاشق نيستواسطة روايت در ذهن شده به ازنمايي ساختهجز ب

ها  توان تصوير زن در باور مردهاي داستان مردان را ميزنان در قالب روايت داستانيِ

نقش باالدست،  عشق ة مردان در رابط،هاي مجموعه در بيشتر داستان. درنظر گرفت

زنان را  ها، راوي در بسياري از اين داستانمردانِ. كنند  دانش را بازي ميةفعال و دارند

امر « وصال او در دوران نوزادي ،شناسي الكان كه از نظر روان(چه در نقش مادر 

و چه در نقش معشوق، ) دهد و جدايي از او دليل فقدان استرا شكل مي» خيالي

دانيالي پير و «، »مثل يك قاصدك«در . كشند تصوير مي تي نادان به ساده و ح ومنفعل

توان فلج است و اين فلج بودن او را مي» افليج كه براي فرانچسكو در حكم مادر بود

سازد تا هايي مي براي دانيال كفش) مرد داستان(فرانچسكو . نمادي از انفعال او دانست

آنجال، معشوق آرماني، به تصويري » ازظهر سبزبعد«در . ها حركت كند شايد بتواند با آن

، چندين تصوير از »مردي كه تا زانو در اندوه فرورفت«. شود روي بوم بدل ميكتسا

) 45همان، (» حتي دستم را نگرفت«در بخش نخست، رؤيا : دهد دست مي هرؤيا ب

 اما من كه داندنمي« و او )جا همان(» سفره انداخته بود« در بخش دوم، رؤيا ؛)انفعال(

 در ؛)46همان، (» شويدرؤيا در آشپزخانه ظرف مي« در بخش سوم، ؛)46همان، (» دانممي

 در بخش پنجم، رؤيا ؛)47همان، (» گويد برويم كنار رودخانهرؤيا مي«بخش چهارم، 

رود تا براي پرد به آشپزخانه ميخواب است و وقتي با صداي جيغ راوي از خواب مي

 در بخش ششم، ؛)جا همان(» شناسد رؤيا همة زواياي آشپزخانه را مي «:او قنداب بياورد

 بخش هفتم، راوي شانة رؤيا را  در؛)جا همان( »شكنداي نشسته بادام ميرؤيا گوشه«

وقت چيزي رؤيا هيچ... اما چيزي نگفت«: شودو پريشان ميشكند و موهاي ا مي

هاي بعدي داستان رؤيا رفته   بخش و در)48همان، (» رؤيا هميشه ساكت است. گويد نمي

گويد و تنها  تصوير رؤيا در اين داستان، تصوير زني است كه هيچ نمي،درواقع. است

اش رفتن به كنار رودخانه و  او رسيدن به امور آشپزخانه است و دلخوشيةوظيف

  . شكستن بادام

تصوير . هاستبر انفعال، نادان بودن آن هاي ديگر، عالوه ويژگي بارز زنان داستان

چيز از اين جهان  مانند تصوير كودكي است كه هيچ) چه معشوق و چه مادر(اين زنان 
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ام را آورده خانه افتم كه مهتاب كرة جغرافياي كتابياد چند هفته پيش مي«: دنداننمي

 يك نقطه را نشانش  بنيامينما كجاي زمين هستيم؟ من با نوك مداد: بود و پرسيده بود

اين تر  جالب.)76همان، ( »!واي چقدر زمين بزرگه: مهتاب گفت! اينجا: مدادم و گفت

 به او راياد آوردن اين خاطرات جاي خالي مهتاب و احساس خود  است كه راوي با به

. در يك كالم، تصوير زن آرماني در ذهن مردِ داستان چنين زني است. كند بيان مي

كنم به جاي مغز در گاهي فكر مي«كه هم از مادر، زني است » زلزله «تصوير راويِ

داند كه زمين كروي است يا آب او حتي نمي. انداش يك تكه سنگ گذاشته كله

 در ).91همان، (» .درك او از جهان چيزي در حد هيچ است... اقيانوس شور است

 او زني منفعل است كه هميشه ديگران ، حتي در داستاني كه راوي آن زن است،نهايت

بي صديقه دربارة  بي،اكنون كه شوهر او در جنگ شهيد شده. انديم گرفتهبرايش تصم

خواد، زن بايد امروز نشد فردا، اين يكي نشد ديگري، گله چوپون مي«: گويد او مي

او . خوابي است بي، تنها واكنش اين شخصيت به وقايع داستان.»صاحاب داشته باشه

  .خودش نياورد» به روي«ه اينك: هددخوبي انجام مي  يك كار را بهفقط

   عشق متكثرهاي نشانه

 و استهاي عشق مرتب در حال تكثير و تكرار  پيچيدگي عشق در اين است كه نشانه

، »روعشق روي پياده«در داستان . پايان از دالي به دال ديگر در گذر است در حركتي بي

 را با خواندن وزنامهرهاي فلسفه را با حافظ، شعرهاي حافظ را با روزنامه، راوي كتاب

ها را با فروغ كند و در نهايت كتاب كه در آن كار مياي فروشي هاي مختلف كتابكتاب

. دهد پايان پايان ميرسد تنها مرگ است كه به اين انتقال بي نظر مي به. كند جايگزين مي

را مهتاب «: گذارد  عشق متكثري را به نمايش مي،»مهتاب « يعنيآخرين داستان مجموعه

در اين داستان مانند بسياري  .)97همان، ( ».از وقتي كه خيلي كوچك بودم دوست داشتم

  :خورد  پيوند مي معصوميت كودكي باعشق هاي مجموعه، از داستان

اولين بار گمانم توي صف . تر از كوچة ما بود ها چهار كوچه پايين خانة مهتاب اين

اي  خواست قصه هميشه دلم مي. نانوايي بود كه ديدمش و ناگهان عاشقش شدم



 115                                 ...ي، تجربة عشق درتنم عشق                            18شمارة / 5 سال

آمدم  تا مي. اش بنويسم اما خيال مهتاب مثل يك ماهي ليز بود و لغزنده درباره

  .گريخت خورد و مي بگيرمش از الي انگشتان ذهنم سر مي

اي تلويحي و ضمني به معضل بازنمايي عشق  گونه ها به اگر بيشتر اين داستان

راداستانيپردازند، داستانِ پاياني با چرخشي ف مي
15

هاي نوشتن   مسائل و درگيري به

كردم دربارة  اي نوشتم كه خيال مي بار قصه يك«: پردازد طور مستقيم مي دربارة عشق به

اينكه قصة مهتاب : ي مادرم خواندم او با خنده گفتمهتاب است اما وقتي آن را برا

. ديوارمان بودست كه همساية ديوار به اي شبيه آرزو اي كه نوشته ر قصهدخت. نيست

  :دهد  او ادامه مي.)97همان، ( »يادت هست؟

يا » افسانه«شدند يا  مي» رؤيا«بعدها چند قصة ديگر به قصد مهتاب نوشتم كه يا 

ام قصة مهتاب را  ست كه من هنوز نتوانستهها حاال سال. پاك نااميد شدم. »پروين«

با خودم . نداشته است مهتابي وجود شود كه اصالً كم دارد باورم مي كم. بنويسم

به » اش خواب و خيال بوده و مهتاب به كوچة ما نيامده بود؟ نكند همه«: گويم مي

خواهم به  اما حاال مي. ام ديگر قصة مهتاب را ننويسم همين خاطر تصميم گرفته

  .)98همان، ( جاي آن قصة رسول را بنويسم

  :آيد  راوي مية رسول گريان به خان،در پايان داستان

اي  خاطر قصه به. خاطر زنبورها نيست به«: گويد مي »كني؟ چرا گريه مي«: گويم مي

و بعد از  ».دربارة مهتاب است! اين قصه كه دربارة من نيست. اي است كه نوشته

توي . روم دنبال رسول شوم و مي از لب حوض بلند مي. رود در حياط بيرون مي

روين و افسانه توي كوچه، كنار  و پرؤياآرزو و : كنم رسم حيرت مي كوچه كه مي

تو مهتاب «: گويد آرزو مي » شده؟تچ«: گويم مي .كنند اند و گريه مي ديوار نشسته

من كه از مهتاب «: گويد بعد افسانه مي» .را از همة ما بيشتر دوست داري

من به «: گويد فروغ مي» كني، نه من؟ اش به مهتاب فكر مي ترم، چرا همه قشنگ

: يدآ ميتر است در وين هم كه از همه آرامحتي صداي پر» .شه يمهتاب حسوديم م

شوم و  اندازند كه من كالفه مي قدر سروصدا راه مي بعد آن» .كاش من مهتاب بودم«

 به نانوايي شاطر. شوم از آنجا دور مي» .تون قهرم به جز مهتاب با همه«: گويم مي

ها پيدا  مهتاب را بين آنكنم تا  رسم به دخترهاي توي صف نگاه مي عباس كه مي

روم  مي. ام انگار سرگيجه گرفته. اند همة دخترها مهتاب شده: زند خشكم مي. كنم
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زنم تا شايد حالم  چند كف آب به صورتم مي. نشينم توي خانه و لب حوض مي

دستم را تا . ندا افتد كه همه مهتاب شده هاي قرمز مي چشمم به ماهي. بهتر شود

ها ليزند و الي  مهتاب. ها را بگيرم برم تا يكي از مهتاب ميآرنج توي حوض فرو

كنم كاش  بار آرزو ميشوم و هزار از لب حوض بلند مي. خورند انگشتانم سر مي

  ).105همان، (كردند  ها در من شنا مي حوض بودم و مهتاب

خورد،  لغزد و سر مي هاي درون حوض مي در اين داستانِ پاياني، عشق مانند ماهي

  .هاي متفاوت سرگردان است شود و ميان نشانه رجاع آن عوض ميمرتب ا

  سخن پاياني

هاي  حركت در طيفي از داللت رو عشق روي پياده ةهاي مجموع  خواندن داستانةتجرب

 مجموعه تا هاي گرا در نخستين داستان ي اومانيستي و آرمانها از عشق:  استعشق

قي راوي از عشق در اين مجموعه بسيار  تل.محور در داستان پاياني عشقي متكثر و متن

  بين خطوط، اين عشقْازنمايي عشق در ادبيات فارسي است؛ امانزديك به سنت ب

  .شدن است اي، متكثر و همواره در حال ساخته تصادفي، روايتي، نشانه

  ها نوشت پي

1. transcendental signified 
2. deconstructive 
3. Jacques Lacan 
4. order  
5. the imaginary 
6. mirror stage 
7. the symbolic 
8. the real 
9. jouissance 
10. desire 
11. closure 
12. Bennett & Royle 
13. gaps 
14. Gilbert and Gubar 
15. metafiction 
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