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معابد ريانج درخت  رماندر ايؤر ليتحل
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يقاسمي مرتض
*

   

  ، دانشگاه سمنانيفارس اتيادبزبان و ي دكتري دانشجو

  ي لياسماع عصمت

   سمنان دانشگاهن و ادبيات فارسي، گروه زبا ارياستاد

  ي سنشاه محمديعل

  سمنان دانشگاهگروه زبان و ادبيات فارسي،  ارياستاد

  

  چكيده

ه تنها رمان مدرن ك -درخت انجير معابددر . ترين عناصر رمان مدرن استرؤيا يكي از مهم

 علمدار )43 -32صص(در اوايل اين رمان .  اين عنصر نقشي كليدي دارد-احمد محمود است

ها را نقل و علمدار  ها را بيان كرده، علمدار نسل بعد آن  كه آنشود هايي ميل اسير كابوساو

چالش  اند و خواننده را به ها و رؤياها دشوار و پيچيدهخواباين . نسل سوم نوشته است

 بيان شده و در» مرد ديگر« رمان رؤيايي از 285-280 در صفحات ،بر اين عالوه. كشند مي

  مضمون كلي رمان با كهآمده است» سرمست بختياري« رؤياي 337-336صفحات 

ياهايي كه بخش اصلي فصل نخست رمان رؤ. دينمايم سازگار) مردمي باورها وي پرست خرافه(

-اين مقاله مي.  و تحليل منتقدان قرار نگرفته است تاكنون چندان مورد مداقّه،دهندرا شكل مي

 و بر تفسير خواب زبان خود نويسنده و با كمك روش فرويد در كوشد با تلخيص رؤيا به

 به -يابند كه اجزاي رمان بر اساس بافت كلي معنا مي-گرايي تكويني اساس اصل مهم ساخت

  .ياها بپردازدؤتحليل دقيق اين ر

  .درخت انجير معابديا، داستان مدرن فارسي، احمد محمود، ؤتحليل ر :يديكل يهاواژه
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  مقدمه

 و متنوع اريبس ،داشته وجود رؤيا تيماه دربارة ردوي هاگذشته از كهي ديعقا و افكار

 جدا بدن از خواب در كه داننديم روحي واقع اتيتجرب را رؤياي اعده. است متفاوت

 ارواح ايي اله الهام را ايؤري گروه ؛پردازديمي روح تجربة و آفاق در ريس به و شوديم

ي هاتيفعال وي پرخور ازي ناش را آن هم يبرخ ؛ندپنداريمي پر و جن و ثيخب

 كه چنان ؛است داشتهي اژهيو تياهم ايؤر ،دوري هاگذشته از اما. جسمي كيزيف

 اشاره رؤيا و خواب به مقدس كتب همة در و اندداشته گزارخواب رانيا ميقد پادشاهان

. است مصر زيعز يا وسفي حضرتي ايؤر ،قرآن و تلمود در آن بارز نمونة. است شده

 ازي اريبسي حت و استي ساختگ اي يواقعي هارؤيا از سرشار زيني عرفان يهاباكت

 رييتغ وي آگاه ،ناصرخسرو وي غزال مانند يبزرگ شمندانياند و شاعران ،لسوفانيف

 كتاب ،يعرب نيالديمح. انددانسته خواب كي اثر بر را خودي زندگ روش

 آخر ةده در را امبريپ«: كنديم آغاز نيچني ساختگ يرؤيا كي با را خود الحكم فصوص

 كتاب نيا: گفت من به و بود دستش دري كتاب كه دميد دمشق اريد در 627 سال

 ،يعربابن(» .ببرند نفع آن از تا كن ظاهر مردم نيب در و ريبگ را آن است، الحكمفصوص

1423 :47( .  

 و روشنفكر و كردهليتحص طبقة مدرن،يي خردگرا ريثأت تحت ،رياخي هاقرن در اما

 در نكهيا تا كردنديمي تلق مضحك گاه و ارزشيب را ايؤري عاد مردم ازي اريبسي حت

 خيتار رجال نيرگذارتريثأت ازي كي را اوي اعده كه ديفرو گمونديز ستميب قرن آغاز

 ريتفس  با عنوانخود مشهور كتاب با ،)129/ 7: 1388 ،ولك( انددهينام نيزممغرب تفكر

 ديفرو اثر نيا .داد يا ژهيو تياهم خاطره و اليخ كابوس، ،رؤيا خواب، به دوباره رؤيا

  دانسترؤيا درك و ريتفس به مدرن دانش ةيهد نيترمعروف و نيترمهم توان يم را

 راه... و لميف شعر، رمان، به هارؤيا ،روانشيپ گريد و ديفرو ريثأت تحت .)60: 1388 فروم،(

  . گرفتند برعهده اساسيي نقش نينوي زندگ در و افتندي

 قطره سه و كور بوف در (تيهدا صادق مانند رانيا بنام سندگانينو ازي اريبس

ي نينششب در(ي ساعد نيغالمحس ،)يخالي هاقمقمه و سنگر در(ي صادق بهرام ،)خون

 در(يي ضايب بهرام رينظ رانيا برجستة سازانلميف ازي اعده و) ليب عزاداران و باشكوه
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 اتينظر و هانوشته از) »هامون« لميف در(يي مهرجو وشيدار  و)»گريدي وقت ديشا« لميف

 به ريثأت نيا از كه استي سندگانينو ازي كي زين محمود احمد .اندرفتهيپذ ريثأت ديفرو

 ،هاهيهمسا ،باران ريزي زائر ماننديي گراواقع آثار نگارش از پس او. است نبوده دور

 رمان در و زدي ابتكار و نينوي كار به دست... و صفردرجه مدار ،شهر كي داستان

 آثارشي كلي محتوا به پرداختن از -ستوا مدرن رمان تنها كه - معابد ريانج درخت

 و برداشت دستي روچپ و چپي محتوا ،ياسيس مبارزات ض،يتبع فقر، مانند

ي باورها كوشديم سندهينو رمان، نيا در. كرد انتخاب تازه يفرم باي گريدي محتوا

 ازي اريبس همراهبه درخت كي در نينمادي شكل به را مردمي خراف وي اعتقاد

 ديد ةيزاو از استفاده ،يخط تيروا شكست ذهن، النيس مانند مدرن رماني ها مؤلفه

 ضد به كهي اصل تيشخص شكست و عشق شكست ،)يتاجعمه ذهن(ي مركز تيذهن

 مقدس اما ؛نداردي ثمر چيه درخت نيا. درآورد تيروا هب ،شوديم ليتبد قهرمان

 دنشيبر و شكستن و داننديم مراد درخت را آن و كننديمي قربان و نذر آني برا. است

 و است كاشتهي هندي مرد را درخت نيا. اهيس ريمومرگ و قحط ،ياله غضب باعث را

 را هاآن نشينشجا كرده، قلني اريبسي هاخواب كه بوده اول علمدار ،آني متولّ نياول

 در هاكابوس و هارؤيا نيا. است نوشته را هاخواب نيا سوم علمدار و  كردهتيروا

 هاي لشك با متناسب كه - خاصي زبان وي دگيچيپ و غرابت با كتاب نينخست صفحات

  .دارند يوام تفكر به را خواننده و اندشده انيب -هاستآن مبهم و آلود وهم

 هاي داستان در زين داريد يعن يخود اثر نيبازپس در محمود احمد رمان، نيا بر عالوه

. است برده بهرهاز رؤيا ) 54-53(» داريد «و )226-225  و263-262 ،282-281(» بازگشت«

 سندهينو خودي هاخواب ادداشتي شاهد محمود احمد با داريد كتاب در ،نيهمچن

  .)85-83  و98-95 ،103-99: 1384 محمود،( ميهست

 به چندان منتقدان و لگرانيتحل اما. استيؤر به سندهينو توجه انگريب موارد نيا همة

 ليتحل در ديفرو اتينظر و آرا از استفاده با ميشد برآن ما  به اين سبب.اندنپرداخته آن

 ةينظر است ستهيبا ليتحل از پيش. ميبپرداز هاآن ليتحل به ،متن بر ديكأت با و ايؤر

  . دهيمشرح اختصار به را آن تخابان علت و ديفرو



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   54

  ايرؤ ليتحل و ديفرو

 .بود انينيشيپي هاشهياند از برخاسته بلكه ؛نبودي آسمان وي ناگهاني كاوروان شيدايپ

 ؛نهاد عرصه به پا ديفرو يايرؤ ريتفس كتاب با يكاوروان ،ستميب قرن آغاز در اما

ي پيي ايستريه مارانيبي بررس با او. دشناسنيمي كاوروان پدر را او امروزه كه يا گونه به

 غش، استفراغ، ،يناگهاني سردردها مانندي جسمي هايماريب ازي اريبس  منشأبرد

 نيا با. نديآيم شماربه يتنرواني هايماريب و  استانسان روان در... و دست گرفتن

 ريضم. دكر ميتقس آگاهشيپ و ناخودآگاه آگاه، بخش سه به را انسان ذهن ديفرو ،كشف

 رامونيپ جهان با را ما ارتباط و رديگيدربرم را ما حواس وي عقل ،يمنطق بخش آگاه

 و اطالعات ازي برخ و استي ناآگاه وي آگاه واسط حد آگاهشيپ ريضم. دكنيم برقرار

 اطالعات، شامل هم ناخودآگاه ريضم. كنديم حفظي كوتاه مدتي برا را خاطرات

 شكل به هاآن اما ؛ميارانده واپس آگاه ريضم از را هاآن كه استي خاطرات و هاشهياند

هاتكانه اثر بر و اندگرفتهي جا ناخودآگاه ريضم در بلكه ،اندنرفته نيب از كامل
1

 زبان در

 ايؤر ،نيبنابرا. دشونيم ظاهر ايؤر شكل به خواب در وي ادآوري  وزدن تُپق شكل به ما

  ريضم كشف شاهراه را آن ديفرو و استي كاورواني اصلي محتواها ازي كي

  .دانديم ناخودآگاه 

ي بعدسه زين را رؤيا ،كنديم ميتقس بخش سه به را ذهن ديفرو كه گونه همان

 فقط ،ميآوريم ادي به رؤيا عنوان به شدن داريب از پس آنچه است معتقد او. داند يم

 وجه سه با ما ،نينابراب. است نهفته يگريد نديفرا آن پس در كه استي ظاهر يصورت

  :ميدار سروكار ايؤر از

:آشكاري محتوا .1
2

  .نديبيم خواب در نيبرؤيا آنچه اي ايؤري ظاهر شكل 

:پنهاني محتوا .2
3

 خاطرات از برگرفته كه هستند رؤياي اصلي هاهيمابن و افكار 

  . اند انساني جسم اي يروحي هادغدغه و ايؤر از قبل حوادث ،يكودك

:ايؤر كاركرد .3
4

 ليتبد آشكاري محتوا به را رؤيا نهفتةي محتوا مختلفي ندهايفرا با 

 آزادي تداع كمك با كوشديم ،كاركرد نيا عكس جهت در رؤيا رمفس. كنديم

ي ريتفس و پنهاني محتوا به رؤيا،ي ندهايفرا و) گريد زيچ قيطر ازي زيچي ادآوري(

 رؤيا رمفس و دهديم رخي نديفرا چه رؤيا كاركرد در اما. ابدي دست رؤيا ازي منطق
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 شامل ،دهد يم رخ رؤيا كاركرد در آنچه ببرد؟ يپ پنهاني محتوا به توانديم چگونه

تراكم
5

شكل رييتغ ،
6

ييجاجابه ،
7

ينمادساز ،
8

هيثانو دنظريتجد انيپا در و 
9

. است 

 نيا به آشكاري رؤياي بررس در .است صيتلخ اي تراكم رؤيا، كاركرد دستاورد نياول

 پنهاني محتوا از ترفشرده و كمتر اريبس آشكاري محتوا كه ميابييم دست واقعيت

 گريد عنصر نيگزيجاي عنصر بخش نيا در. استيي جا جابه ،نديفرا نيدوم. است

 رؤيا ،جهت نيبد. ابدييم انتقال رمهميغي جزئ به رؤيا مهم بخش از ديكأت اي شود يم

 در. دارد ازين بسط و شرح به و ابدييم مبهم گاه و بيغر گرگون،يد ،ييكناي ساختار

. استي نمادساز ،گريد عنصر. دهديم رخ زين فيتحر و شكل رييتغ هاييجاجابه نيا

ي داريب و خواب در كه استيي بازنما ميرمستقيغي هاروش ازي كي نماد بايي بازنما

 شكتاب در را آن توان يم و استي جنس اغلب نمادها از ديفرو ريتفس. دهديم رخ

 مشهود نامنظم شكل به رؤيا در عناصر نيا ةهم. )386-378 :1388 د،يفرو( كرد مشاهده

 و كنديم پر را آني هاشكاف كشد،يم نظم به را رؤيا هيثانو دنظريتجد «اما است؛

 منسجمي اقصه قالب به را آن پراكندة عناصر و برديم انيم از را آن اتتناقض

  ). 248: 1368 گلتون،يا(» .زدير يم

: ميده پاسخ مفروض الؤس كي به است ستهيبا ،ديفرو روش باي كليي آشنا از پس

 نيا كاربرد ليدل نيتر مهم است؟ نشده انتخاب ونگي اي فروم كيار لَكان، ةينظر چرا

 ونگي ليتحل مانند گريدي ها روش از اگر. است رمان با آن تطابق ويي گوجواب ،هينظر

 نيدوم. ميافتيينم دستي معنادار ساختار نيچن به قطع طوربه ،ميردبيم بهره لكان اي

 سندةينويي آشنا كنندة يتداع كه استي متندروني هاشباهت ه،ينظر نيا كاربرد ليدل

: شوديم مطرح الؤس  اينرمان پانصد صفحة در ،مثالي برا .است ديفرو روش با رمان

: بعد ةصفح در و »؟كنه يم ليتبد ريتصو بِ يِبصري هاافتيدر مغز كه شهيم چطور«

 با را هاعبارت نيا .»شود؟يم ريتصو ِب ليتبدي كالمي هادهيشن كه افتديمي اتفاق چه«

 ميمفاه در شهياند تيفعال«: نمونهي برا د؛يكن سهيمقا رؤيا ريتفس در ديفروي هانوشته

: 1388 د،يفرو(» .شديانديم ريتصاو با اساساً رؤيا آنكه حال. ريتصاو در نه و دهديمي رو

ي داريشني هاانگاره از هاآن. منحصراً نهي ول شديانديمي داريد ريتصاو با رؤيا «.)52

 ».است گريدي هاحس به متعلق كهيي رهايثأت ازي كمتر زانيم به و نديجويم بهره زين
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 ،همان( اند  مرتبطي روحهاي  اختالل با هارؤيا است معتقد ديفرو ،نيهمچن ).53 همان،(

 از اول علمدار«: ميخوان يم نيچن) نيبرؤيا (اول علمدار دربارة ،رمان نيا در .)92-97

 به «ا ي)132/ 1: 1388 محمود،(» .است ماريب كه اندگفتهي كسان. نديبيم اديز هاخواب نيا

 دنيد خواب مرض و است بوده ناخوش چون ست،يني اعتبار چيه اول علمدار حرف

يي نمادها نيجن و پرنده گربه، مانند نمادهاي برخ ،نيا برعالوه .)39 ن،هما( ».است داشته

  .ميشويم رو  روبههاآن با رؤيا در ما و است داشته توجه هاآن به ديفرو كه هستند

 ابتداي عني ست؛ايرؤ ريتفس در ديفرو كار مطابق مقاله نيا در نگارندگان روش

 و هانشانه افتني يبرا متن قيدق انشخو سپس و سندهينو خود زبان به رؤيا صيتلخ

ي اجزا توان تاحد است بوده برآن كوشش. است آمده ايؤر با مرتبط معناداري هاساخت

 ،ينمادساز ،يتداع شامل كه رؤيا كاركرد اساس بر سپس ،شودي بررس دقتبه رؤيا

 گاه و پراكندهي هاگفته به ارجاع از راه نيا در. دشو ليتحل است فيتحر ويي جاجابه

 استفاده شده حيتشري برا متن خود از توان تاحد و ،يخودداري متنبرون و ارزشيب

 وكاست كم يب ،است انياسحاق ليتحل شامل كه قيتحق نةيشيپ به آن از قبل اما. است

  . شود  مياشاره

  رؤيا از انياسحاق ليتحل: قيتحق نةيشيپ

 در او. است كار بيفر و مشرك گرا،واپس تيشخص كي از استعاره اول علمدار

 او قصدي كُركداري واليه و خرسنگ و شده دهيكش خيچهارم به نديبيم خواب

 استي اجتماع جبر و زمان جبر ازي رمز بند، به علمدار شدن دهيكش. است كرده

 و» خرسنگ«. نديفنا به محكومي انگلي اجتماع ةيال و قشر نيا دهديم نشان و

 كه است سميمدرن وي اجتماع شرويپ و بالندهي روهاين از استعاره» كركداري واليه«

ي نوع و عقاب از استعاره» دال«. گذاردينمي باقي دتيعق انيجر آني برايي جا

 بري انار سرخ نور ةاستوان دو كه -»دال «و» خرسنگ «بيترك. است الشخور

 خواهديم كه است پرنورشي هاچراغ با بولدوزر ازي ااستعاره -داردي شانيپ

ي گوسفند از اول علمدار. كند رانيو -دارد قرار آن در درخت نيا كه -راي دمعب

 و زودباور مردم از استعاره گوسفند. اوستي كينزد در كه ديجويمي اري

 آزمند دارانپرده و انيمتولّ سوءاستفادة مورد وي قربان وستهيپ كه استي ريپذ نيتلق
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 دفن» لور «درخت ريز كه -ارعلمد همسر نيجن. رنديگيم قرار شرك و خرافه و

 رنگ«. شوديم درخت عيسر رشد باعث كه دارد قرمز و اهيس زرد، رنگ سه -شوديم

 اتيني قربان وستهيپ كه استي ا هخورد بيفر مردم و گوسفند رنگ از استعاره» زرد

 قدرت، ازي ااستعاره» قرمز رنگ«. شونديم روزگار ادانيشي آزمند و ديپل

 و گانهپنج انعلمداري انگل اتيح دوامي برا كه استي خشونت و تيحاكم

 وي شياندكهنه ارتجاع، ازي ااستعاره» اهيس رنگ«. استي ضروري خراف پاسداران

ي هوا و آب با و شدهي سپر هاستقرن هاآن مصرف خيتار كه استيي باورها

  ).14: 1388 ان،ياسحاق( ستين سازگار معاصر خيتار

 در دينبا رونيازا ؛است معابد ريانج درختي شناسبكس ،انياسحاق مقالة موضوع

 نماد دو خود نوشتة در او. ميباش داشته را هارؤياي جزئ و قيدق ليتحل انتظار نوشته نيا

 ماننديي هاساخت قيدق ليتحل به پرداختن از اما  كرده است؛مشخص را دال و گوسفند

 اسب، خ،يش طالخانم، فند،گوس زمخت پوست زن،  غيج زمستان، در رؤياها شدن واقع

ي خوددار اتيجزئ گريد و درخت از خون شدني جار احوال،ضيمر گربة د،مقلّ مرغ

 فرزند سه نماد كه نيجني هارنگ از نايسحاقا برداشت ،نيهمچن.  استكرده

ي واليه و خرسنگ ،نيا برعالوه. نداردي هماهنگ رمان بافت با ،هستند خانم افسانه

ي هااستعاره ،بود نيچن اگر رايز ستند؛ين» شرويپ و بالندهي روهاين« از استعاره كركدار

 ميعظ صخرة «سندهينو كمدست اي شدينم انتخاب» واليه و خرسنگ «بدشكل و زشت

 خود ةمقال بحث به مقدمه نيا با. ديگزيبرم راي گريدي هاعنوان اي» زچنگاليت عقاب و

  . ميشويم وارد

  )33- 32صص( اول علمدار شدن هديكش خيچهارم به: لاوي رؤيا

 داريب خواب از را اول علمداري زن بلند غيج ،زمستاني هاشب ازي كي شبي هامهين

 نيزم به سنگ راه در او و ديآيم غلتاغلتي ميعظ سنگ نديبيم خواب علمدار. كنديم

 كنديم التماس گوسفند به او. است ستادهيا دوري گوشيباز گوسفند. است شده خيچارم

 پوست«: ديآيمي كسي صدا. زنديم قهقهه ظيغ با گوسفند اما كند؛ آزاد را او ات

 پوست كه شوديم چگونه داندينم. »است نيهم توي روزيپ راه -بكن را گوسفند

 و چِغِرتر هم آن ،يگريدي هاپوست اول پوست ريز در اام. كلّه از ،كنديم را گوسفند

. يانار سرخ چشم دو با اه،يس كوه مثل ديآيم خرسنگ. هستند تركجتاب و تركلُفت
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 تا كنديم اتقلّ علمدار. رديگيم را علمدار نفَس و گذارديم علمدار ةنيس بر پا خرسنگ

 كهنه تا ديآيم و ديآيم. است سنگ همان. ديآيم باز بعد شب. پرديم خواب از ناگهان

 است؟ شده خيچارم نيمز به علمدار چرا. است اول علمدار نينخستي رؤيا نيا. شود

 نيا در ست؟يچ نشانة كجتاب و كلُفتي هاپوست ست؟يك اي ستيچ گوسفند نيا

  هستند؟ي زيچ چه نمادي انار سرخي هاچشم و داردي نقش چه خرسنگ خواب

ي ط در فرامرزي عني داستاني اصل تيشخص ،ميريبگ درنظر را رماني كل بافت اگر

 - مهران با مادرش. رديميم ثروتمندش و توانمند پدر. است شده دهيكش خيچارم به رمان

 بسته سو هر از او دستان ،مهران آمدن با. كند يم ازدواج - است زاريب او از فرامرز كه

 ست؛ين قائلي احترام هاآن ةخانوادي برا جامعه ؛اعتناستيب هاآن به مادرش :شود يم

 اول علمدار ،گريدي وس از. زديگريم كايآمر به برادرش ؛كنديمي خودكش خواهرش

 مهران از پس كهي كس نياول و است معابد ريانج درخت كاشت از پسي متول نخستين

 ؛بخشد يم را نيشيپ اعتبار و ارج آن به و گردديبازم درخت به او مدرنِ شهرك و

 خارج در آن رشد و درخت دوبارةيي شكوفا باعث انهيصوفي كسوت در كه است فرامرز

 اول علمدار اگر. است فرامرز همان اول علمدار از مراد ،رونيزاا. دشويم حصار از

 به  فكربدون كهي كسان به انهيعام زبان در .ستيچ نماد گوسفند ،باشد فرامرز همان

 ناآگاه، مردم نماد گوسفند زين خواب نيا در. دهنديم» گوسفند «عنوان ،بپردازند يكار

 اعتقاد مانند رستنادي هاتسن به معتقد و پرستخرافهي تاحدود و سوادكم لوح،ساده

 گوسفند قهقهة. برخوردارند» ندانستن و توانستن «قدرت از نانيا. است مراد درخت به

 طبقات ژهيوبه جامعه همة كه است پدر مرگ از پس او روزگاريي بازنما فرامرز به

 داهللاي وسا شوهرش و جواهرخانم ،نازك ،بقالي تق ها،آن خدمتكار نحس مانند نيفرود

 نيا نادرستي باورها ،قطع طوربه گوسفند كجتاب و چغر كلفت،ي هاپوست. است

 كنديم نفوذ آن به هيالهيال يخاصي هايبيفرعوام با رمان انيپا در فرامرز كه است مردم

 ،رمان انيپا در. است گوسفند بري روزيپ ،خرسنگ بر غلبه راز .برديم سود آن از و

 ست؟يك با او تقابل اما .است كرده هماهنگ خود با را) ناآگاه مردم  (=گوسفند فرامرز

 شهرك نيا ،مهران با فرامرز تقابل برعالوه. كرانش يب ثروت و مدرن شهرك و مهرانبا 

 كه است زين تهيمدرن نماد... و پارك نما،يس كتابخانه، مدرسه، درمانگاه، ماننديي بناها با

 محصور را درخت و گرفته قرار - استي سنتي رهاباو نشان كه - درخت با تقابل در
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 سرخ. دارد يانار سرخ بزرگ چشم دو خرسنگ. اعتقاديب نآ هب را مردم و است كرده

 نةيك و خشم مهران. است غضب و خشم نشان و فتنه و آشوب جنگ، ،يزيرخون رنگ

 تيسني باورها به تهيمدرن ،نيهمچن. كنديم  نابودرا او خانوادة و دارد فرامرز بهي اريبس

  .نگرد يم ديشد انتقاد و خشم با خرافه و

 و باورها نيا) خوردهبيفر مردم (گوسفند كمك به فرامرز ،رمان آخر فصل در

 درخت و كنديم فلج را مدرن شهرك ،رديگيم انتقام مهران از كند،يم زنده را هاخرافه

 و گذارديم  پاعلمدار نةيس بر خرسنگ ايؤر انيپا در چرا اما .گسترديم شهير جاهمه

 بر آني روزيپ و مدرني ايدن و تهيمدرن قدرت انگريب امر نيا رد؟يگيم را او نفَس

 فرامرزي نظامي روين كمك با مدرني ايدن ،رمان انيپا در. استي خراف وي سنتي باورها

 وي نفَستنگ رياسي خراف وي سنتي باورها او اسارت با تا كنديم بازداشت را

  .شودي ور واپس

  )34-33صص( منقار رخنج وي اقهوه شنل با دال :دومي رؤيا

ي آبي پرها كُركِ از دهيپوشي گردن و سر با كه است» دال «اول علمدار گرِيدي ايؤر

 پنهان پرهاي اقهوه شنل ريز را لختش گردن. ندينشيم اول علمدار سري باال و ديآ يم

 خنجر بعد. تابديم علمداري شانيپ بر دالي انشيپ ازي انار سرخ نور ةاستوان دو. كند يم

. بشكافد را مالجش تا كنديم حركت خنجر. شوديم زانيم مالجش بر دال منقار

 اول علمدار كه اندنوشته. لرزديم باز و است عرق سيخ باز. پرديم خواب از علمدار

 تا بود شده تكرار شب شبان دال خواب. است دهيشن خواب در را زن غيج كرده اليخ

  .بود شده كهنه

 نيهم در. )»دال« ليذ /2 ن،يمعفرهنگ ( است كركس نوع از الشخوري مرغ» دال«

  :است آمده نيچن كركس حيتوض در فرهنگ

 كه روزانه انيشكار راستة از خوارگوشت و ختيبدر و كليهيقو استي اپرنده

 در و باشديم بزرگ و عيوسي هابال و سرلخت گردن و برگشتهي قو منقاري دارا

 مرغ الشخور،... كنديم هيتغذ الشه از شتريب و دينمايمي زندگي كوهستاني نواح

  . )»كركس« ليذ /3 همان،( مردارخوار
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 در سندهينو دقت. است بولدوزر از استعاره دال ،است نوشته انياسحاق كه گونههمان

 ،ييسو از و است هماهنگ بولدوزر ليب با» دال «حرف. استي ستودن دال واژة انتخاب

 پرنده نيا سرلخت گردن. دارد يكاملي همخوان  بولدوزرليب با زين برگشته وي قو منقار

  .است ختيبدر و الشخور پرنده نيا و شده دهيپوش) بولدوزر رنگ(= ي ا قهوه شنل با

 رؤيا همان در و است فرامرز همان اول علمدار ميگفت نيشيپي رؤيا ليتحل در

 نور ةاستوان دو با) بولدوزر (دال اكنون. ميديدي انار سرخ بزرگ چشم دو با را خرسنگ

 منقار خنجر - است ظيغ و خشم نشان بولدوزري هاچراغ بر عالوه كه - يانار سرخ

 چشمان بولدوزر نيا. كنديم زانيم) فرامرز (= علمدار مالج بر را خود) ليب(

 پربار نخل كند،يم سرنگون ار ارخانياسفند بلند سرو ،كند يم آلوداشك را الملوك تاج

 دال كابوس ب،يترت نيا هب. كنديم آوار راي فرنگكاله عمارت و اندازديم را سعمران

 را همهي فرنگكاله عمارتي رانيو با و شوديم انداخته همه بخت به كه استي بولدزر

  .كنديم خرابخانه

  )43- 34صص( لور درخت ريز تمتفاوي هارنگ با نيجن سه دفن :سومي ايؤر

 اهيس همه خيش زنان نديبيم پنجرهي هالنگهي ال از اول علمدار ،يمهتابي شب در

 مثل آسمان: است گفته. ديآيم رونيب اتاق از. دارند دستبهي مركب فانوس و اند دهيپوش

) مهمان اتاق (فيموض سمت به سگش همراه. تركانديم استخوان سرما و بود خي بلور

 زنان از نديبيم علمدار. است طالخانم سازتازه اتاق فيموض استر سمت. افتديم راه

ي پدر خانة بهي روز چند اسري ام و است ناخوش بهياد. ستندين اسري  ما و بهياد خ،يش

ي صدا. است ستادهيا طالخانم اتاق بازِمهين درِ آستانة در خ،يش اول زن ه،يآس. بود رفته

 پارسي سوق رسد،يم گوش بهي احوالضيمر گربة يمِرنو مِرنو د،يآيم مقلّد مرغ

 [= دادنِ بروي جلد«: ديگويم) اول علمدار (ابوجابر به هيآس. است قراريب و كند يم

 آورده بهاخون بابت را باكره طالخانم  شيخ.است دنشييزا وقت طال. »كن خبر ]ماما

 زن، و مردي ماعتج. است بوده منتظر اما ؛ستين وقتش: ديگويم. است داريب دادا. بود

: است گفته اول علمدار. كشنديم انتظار ساكت ساكتِ باغچه در يجلو پوش اهيس همه

 تركاند،يم استخوان كه سرما نيا در كه بودند شده خبردار چطور آدم همه نيا دمينفهم
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 دادا. نبود آن ازي انشانه چيه هنوز كه بودند نشستهي احادثه منتظر و بودند آمده

 انتظار از نه و او حرف از نه. آورديدرنم سر آن از اول علمدار كه زنديم ييها حرف

 كه است كرده اليخ. است افتاده جانش به شك لحظه كي كه است گفته. جماعت

  :نديبيمي داريب خوابِ

 عالمت و... كرد پارس و جنباند دم كه بودي سوق عالمتش! بودم داريب قتاًيحق اما

 نالة سومش عالمت و آمديم باغچه شمال از كه ودب حق مرغ حقحق گرشيد

 دانستم ينم و بود شدهي قات احوالضيمر گربة يمرنو مرنو با كه بود طالخانم

   .است كدام به كدام

 پارهسه .رونيب ديآيم طال اتاق از دادا. منتظرند همه. طالخانم اتاق تو روديم دادا

 به است بدرنگ زردِ گريدي دوتا زا تركوچك. است دستش رنگ سه به لرزان گوشت

 از تربزرگ كهي سوم و ريق مثل است اهيس دوم گوشت پارة. خرگوش نوزاد قاعدة

 از دادا سر پشت هيآس. شده دلمه سرخِ سرخِ خونِ هيباد كي كه انگار است، گريدي دوتا

 هكي مرد قبل سال ستيب ده كه معابد ريانج درخت طرف رونديم. نييپا ديآيم هاپله

. افتادند راه همه. بود كاشته و آورده بنگال از ، آن رااستي كس چه دينفهم كسچيه

 ريز - كن چال نيزم برو بردار ليب. ابوجابر هستم تو با«: شنوديم را خيشي صدا علمدار

 ليب پّرة و گذارديم  زمينرا فانوسيي هوا شاخة چهاري جا انيم علمدار. »لور درخت

 در را گوشتي هاپاره دادا. شود قاعدهبه چاله تا زديريم عرق .نشانديم خاك به را

 احوالضيمر گربة مثل مقلّد مرغ و دهيكشيم زوزهي سوق مدت تمام. خوابانديم چاله

 در ناگاه. روديم اتاقش طرف به و دارديبرم را فانوس و ليب علمدار. است كردهيم ناله

ي زار و هيگري صدا و آورديم هجوم سرما و باد و شونديم باز هم با هردو پنجره و

 و زن - يكسان شنود يم. بندديم را پنجره علمدار. شوديم شتريب زني زار. ديآيمي زن

 آوازخوانان بيغر آواز مقلّد مرغ هزاران. خواننديم نيغمگ و بيغري آواز هم با -مرد

 سحرگاه. رفتم خواب به وقت چه دمينفهم: ديگويم. بندديم را در. كننديم ديتقل را

 به. كند آمادهي كارونجهي يبرا را باغچهي شرق جنوب ةيزاو خواهديم. شوديم داريب

. نديبينمي زيچ. كند دايپ را گوشتي هاپاره قبر تا گردانديم چشم .كنديم نگاه درخت

 نگاهش كه نديبيم را خيش برگ و نيزيب اسب گرداند،يبرم سر شنود،يم فِرت فِرت
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: ديگويم. ستين قبر ازي انشانه چيه ؛ اماگردانديبرم را پوك خاكِ ليب دم با. كنديم

 گوناگون هاي تيحكا خواستهيم كه بعدها سوم علمدار. »باشم دهيد خواب باز نكنه«

  .رديگيم جهيسرگ كه است بوده چنان آن هاي تناقض ،كند ثبت راي ادماندني به شبِ نيا

 كينزد بهار. كنديمي بندكرت را باغچهي شرقجنوب ةيوزا اول علمدار بعد روز

 است دهيترسيم خيش. كند قطع را درختيي هواي هاشهير است گفته خيش. است بوده

 تمام و شوند ساقه و بزنند شهير هاشاخه بگذارند هم بر چشم تا شود،ي كوتاه اگر

 علمدار. رنديبگ خود طرةيس و هيسا ريز را گريدي شهرها و شهر تمام و ببلعند را باغچه

 بود، دهيخشك كه انگار داس با دستم رفت،ينم دستم «:كند  ميديترد شاخه قطعي برا

 كي با ،رونديم كلنجار هم با ميتصم و ديترد كهي الحظه در .»!خشك چوب نيع

. بود خون لَلعجب، اي«: كنديم نگاه را شاخه مقطع. كنديم قطع را جوان شاخة ضربه

 كند، خبر را خيش برود بجنبد تا .»!كردم وحشت د،يجوشيم خون - نبودي اهيگ ةريش

 خ،يش زنان ك،ينزد و دوري هاهيهمسا. نديآيم همه. شوديمي جار نيزم بر خون

 تا. »ميكني قربان«: ديآيم خيش گرفتةي صدا جماعت سرِ پسِ از... . و پسران دختران،

. زننديم حلقه ريانج درخت گِرد خون و هاالشه انيم جماعت. كننديمي قربان غروب

 صبح تا. دياوريب چراغ«: ديگويم خيش. است امدهين بند شاخه خون و است غروب

 از نديبيم علمدار كه اورديب چراغ است نخورده تكاني كس هنوز. »!ميكنيم استغاثه

ي مو و شير با نديبيم رايي بلندباال مرد. ديآيم شيپي لرزان شعلة باغچه شرق نخلستان

 ديآيم پوشاهيس مرد. دارد دست دري بلند شمع كه پوشاهيس سرتاپا وي خاكستر بلند

. خوانديم سر ةاشار با را علمدار پوشاهيس. روديم معابد ريانج درخت طرف به و

 تو غلتانديم را صدا نيسنگ سكونِ و سكوت در مرد. روديم شيپ لرزلرزان علمدار

 باره كي پوشاهيس .»هووم هووم،«: شوديم صدا رياس جماعت .»هوووم هوووم،«: دماغ

: خوانديم مرد. دندهيم پاسخ جماعت و كنديم تكرار علمدار. »پااليه«: تركديم

 در را هادست جماعت. دنيجنب به كنديم  شروعو» پااليهي هيهيه - پاالاا يي يه«

 بند خون بيعجي وِردها اندنخو از پس. كننديم تكرار و زننديم حلقه گريهمد دست

 درهم سحر ةديسپ با گويي بعد و خوانديم سحر تا غمناك و بيغر مرد. ديآ يم

 آمده سبز بهار اه،يس سال هفت از بعد سال آن در اندگفته. شوديم ديناپد و زديآم يم
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 ها شيم و زييپا و تابستان بهار، :اندداده ثمر بارسه و كرده شكوفه بارسه درختان. است

  .اندافتهي شفا مارانيب و است كرده بركت گاوها ريش. انددهييزا قلوسه هم

. است كتابي رؤيا نيتردهيچيپ حال نيع در و نيزتريانگشگفت ن،يترمهم رؤيا نيا

 سندهينو كه گونههمان و ختهيدرآم هم باي داريب و خواب و اليخ و وهم بخش، نيا در

 قدرآن حال نيع در. رديگيم جهيسرگ انسان كه ستا اديز چنان آن ها تناقض ،گفته

 در چپ ستون به و نوشتهي بزرگي فلز صفحة بر را آن پنجم علمدار كه است تيپراهم

  .)335/ 1: 1388 محمود،( است ختهيآو ريانج درختي ورود

 دارد؛ زن چهار كه استي خيش همسر او. است دنييزا درحال باكره طالخانم

 لرزان گوشت پارهسه دارد؟ي نقش چه دادا. مينيبينمي ساختار نيچن متن در كهي درحال

 به هركدام چرا و ندا ييزهايچ چه نماد شونديم دفن) معابد ريانج  (=لور درخت ريز كه

 گربة و مقلّد مرغ شود؟يم رهنمونيي زهايچ چه به را ما هانيجن رنگ هستند؟ي رنگ

 با و بارد يم خون درخت از چرا د؟هستن رمان بخش كدام از استعاره احوال ضيمر

 بند را درخت خون نامفهوم اوراد با كه ستيك پوشاهيس مرد د؟يآ ينم بند هيفد و صدقه

  .گريد اريبس هاي ؤالس و ؟آورديم

ي رؤيا دو در. ستين نشانه به نشانه اي واژه به واژه ةترجم رؤيا كاركرد استي هيبد

 با رؤيا نيا اما داشتند؛ كاملي هماهنگ رماني كل ساختار با عناصر همة باًيتقر نيشيپ

 نيا با. است اديز اريبس آن دريي جاجابه و تراكم و ادغام و داردي اريبس تفاوت هاآن

يي بازنما و ليتحل قيدق شكل به را آني اجزا ،رؤياي كل افتِيدر با ميكوشيم نهيزمشيپ

  .ميكن

 خيش كه است باكرهي طال رؤيا، نيا حلّ ديكل ،ميكن آغاز هاشباهت از ميبخواه اگر

. است) ارياسفند زن (خانم نهافسا يادآور طال. است دنييزا درحال و آورده بهاخون بابت

 عمارت خواهند يم بعدها كه - معابد ريانج درخت و خوزستان به ورود هنگام افسانه

 ؛اند آورده بهاخون بابت را طال .)23 همان،( است ماه پابه - بسازند آن در راي فرنگ كاله

 ارياسفند با فقر ازيي رهاي برا او و اندشده محتاج پدر مرگ با زين افسانه خانوادة

 خانم عمه«: ديگو يم الملوكتاج به فرزانه ،رماني س ةصفح در. است كرده ازدواج

 زايچ نيا و جواهرات و طال و پول با را افسانه مامان ارياسفند بابا كه گنيم راست
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 كه افسانه مقابل دري متيق و ارزشباي طال آمده؛» طال «ةواژ ناًيع عبارت نيا در. »ديخر

 زين افسانه ؛آورديم ايدن به رنگ سه به نيجن سه طال. است افسونگر و ارزشمند با،يز

  .كنيم اشاره مي آن به ادامه در كه دارد فرزند سه

 همان خيش علمدار شبانةي رؤيا در م،يكن فرض افسانه همان را طالخانم اگر

 به،ياد (زن چهار خيش كهي درحال ؛ندارد شتريب زن كي ارياسفند اما. است ارخانياسفند

. است گرفته صورتيي جاجابه و فيتحري نوع نجايا در. دارد) طال و هيآس اسر،ي ام

 افسانه ،)خواهر( الملوكتاج: زن چهار او ةخان در ،ندارد زن چهار ارخانياسفند گرچه

 اسري ام و بهياد رؤيا، نيا در. هستند) خدمتكار (شهربانو و) دختر (هفرزان ،)همسر(

 خانة در. دهند يم شكل را رؤيا طال و خ،يش اول زن ه،يآس و ندارند حضور

 نقش افسانه و الملوكتاج فقط و ندارندي نقش چندان فرزانه و شهربانو هم ارخانياسفند

 زين رمان نيا در. داداست گرياري و كنديم كمك طال مانيزا در هيآس. دارندي ديكل

  .دارديي بسزا نقش كودكان كردن بزرگ در و است افسانه رسان ياري يتاج عمه

تحليل  جزء به جزء را رؤيا ميتوانيم اكنون ،هاتيشخصي بعض شدن روشن از پس

 ناله او با زين احوالضيمر گربة و) زيشباو (حق مرغ. است دنشييزا وقت طال. كنيم

 احوالضيمر و كنديم ناله است؟ هماهنگ طالخانمي صدا اب گربه يصدا چرا .كنند يم

 نجايا در. )381 همان،( دانديم مادهي جنس جهاز و ماده آلت نماد را گربه ديفرو است؟

 با دنييزا هنگام طالي ادهايفر و دردناكي صدا. است قيدق و مناسب كامالً ريتعب نيا

 به كدام داندينم علمدار كه چنان ؛است ختهيآم مدره احوالضيمر ةگرب يمرنو مرنو

 از كدانهي «حق مرغ ،انهيعام باور در. است زن ازي گريد وجه هم حق مرغ. است كدام

 قطره سه شيگلو از تا ديگويم حقحق قدرآن كرده ريگ شيگلو در و خورده ريصغ مال

 گريدي ااستعاره هم را حق مرغ توانيم ريتفس نيا با .)97: 2536 ت،يهدا( ».بچكد خون

 مرغ و است آورده ايدن به خون و گوشت پاره سه مرده، نيجن سه طال. دانست طال از

 ازي رنگ كه اهشيسي پرها با دمقلّ مرغ. چكديفروم شيگلو از خون قطره سه حق

 آواز گاه و) شيدردها و زن از گريدي شكل (طالي صدا گاه ،دارد اندوه وي كيتار

 سه «كوتاه داستان در هم تيهدا صادق. كنديم ديتقل را ازخوانانآو نيغمگ و بيغر
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: 1341( است كرده استفاده زنانه وجوه انيبي برا حق مرغ و گربه نماد دو از» خون قطره

  ). 361-331/ 2: 1389 نده،يپا ك.ر داستان نيا قيدق ليتحلي برا. 9-22

  است،بدرنگ زرد همه از تركوچك. رنگ سه به لرزان گوشت پاره سه: ديزايم طال

 كي  گويي- است گريدي دوتا از تربزرگ كه -يسوم و است اهيس دوم گوشت پارة

 كه وانيك. هستند افسانه فرزند سه ،گوشت پاره سه نيا .شدهدلمه سرخِ سرخِ خونِ هيباد

 از پس او). زرد رنگ با متناسب (است خودخور و اسحس ،است تركوچك همه از

 فرزانه دوم گوشت پارة. ندارد را آن طاقت رايز زد؛يگريم خارج به مادرش ازدواج

 اكيتر اهيسي هاحب با زين فرزانه. استي عزادار و ماتمي الگوكهن اهيس  رنگ.است

 رماني ط در فرامرز رايز فرامرز؛ رنگ  واست سرخ سرخِ سوم رنگ. كنديمي خودكش

 و مادر فرزانه، پدر، خون نتقاما ديبا. استي زيرخون وي كشنيك و انتقام دنبال به

 در را نيجن سه نيا. دارد سرخ رنگ رونيازا ؛رديبگ مهران از را خودي هايجگر خون

 ريز در افسانه فرزندان مينيبيم ،ميبنگر رمان به اگر. كننديم دفن ريانج درخت ريز

ي شخودك فرزانه فقط بلكه ؛رنديمينم فرزند سه هر ،ضمن  در.شوندينم دفن درخت

 ؛رنديمينم فرزندان نيا. ييمرو هروب رؤيا دريي جاجابه و فيتحر با زين نجايا در. كنديم

 ادياعت با فرامرز و زديگريم وانيك. ندارندي خوش انيپا كدامچيه. شونديم جگرخون اما

 ار،ياسفند (خانوادهي اعضا نيترمهم از تن سه ،حال نيع در. روديمي رانيو به رو

 تمام ،نيجن سه نيا دفن هنگام در. رنديميمي فرنگكاله عمارت در) فرزانه و افسانه

 زن. است كردهيم ناله احوال ضيمر گربة مثل دمقلّ مرغ و دهيكش يم زوزهي سوق مدت

 به دردمندانه و بيغري آواها و انددادهيم سر نيغمگ و بيغري آواز هم با مرد و

 و كند يم ژرف و قيعم تلخ، را كابوس هانيا همة. است دهيرسيم علمدار گوش

  .كنديميي بازنما شيهاناله و هاهيگر با را افسانهي دردها

. كند دايپ را گوشتي هاپاره قبر تا گردانديم چشم. شوديم داريب علمدار سحرگاه

 اسب نيا. كنديم نگاهش كه نديبيم را خيش برگ و نيزيب اسب. شنوديم فِرت فِرت

 اسبي ناصر ابوالحسن خيش رايز ؛دارد) افسانه (= طال مرگ از تيحكا برگ و نيزيب

). 185/ 1: 1388 محمود،( اموزديبي سواراسب افسانه تا بود داده ارخانياسفند بهي كهر

 روز «با كه رؤياي بعد بخش در. دارد سواراسب مرگ از تيحكا برگ و نيزيب اسب
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 ازي خبر. كنديم وجوجست را خاك مدارعل. نداردي نقش طال گريد ،شوديم آغاز» بعد

 قطع با رؤيا ادامة در تا است ختهيدرآم درخت با هاآن خون و نيجن. ستين هانيجن

 يتلخ كابوس كه است علمدار شبانةي رؤيا نجايا تا .فروچكد خون آن از درخت شاخة

  . ابدييم رييتغ روند» بعد روز «آغاز با اما زند؛يم رقم اشخانواده و افسانهي برا

 ،رمان در گرچها. نداردي نقش چيه طال شود،يم آغاز» بعد روز «با كه دوم بخش در

 راي خوشي روزها ،كنديم ازدواج مهران با و است زنده ارياسفند مرگ از پس افسانه

 اوضاع نيا از فرامرز. كنديم معتاد زين را او و است معتاد مهران. كندينمي سپر

 او كردني زنداني براي ابهانه كار نيا. كنديمي راندازيت آنان يسوبه و است نيخشمگ

 شيپ گردديبرمي وقت و شوديم معتاد مهران دوستان دست به زندان در فرامرز. شوديم

 دخترش شده، معتاد شبزرگ فرزند :است دهيرس انتها به افسانه. رديگيم وافور مادرش

 و كنديم سكته او. است ختهيگر هادرد نيا از ش همكوچك پسر و تنهاست وي منزو

 و هانيزم همة او، مرگ از پس. ندارد رمان دري نقش گريد و است مرگ كارش انيپا

 روز «در ،رونيازا. بسازد مدرني شهرك خواهديم كه افتديم مهران دست به امالك

  . است شده ارياسفند نيگزيجا كه است خانمهران خ،يش و ستين افسانه گريد» بعد

 شاخه از. برديم را درخت ازي اشاخه خيش دستور هب علمدار »بعد روز«ي رؤيا در

ي سود اما دهد؛يم كردني قربان دستور خيش. ديآينم بند خون نيا و چكديم خون

 ساخت شروع با. مينيبيم شهرك ساخت شروع هنگام را ساختار نيهم. دهد ينم

 شونديم جمع لور درخت از مواظبت يبراي اريبس پوشِاهيس مردم ،خانمهران شهركِ

 شك ابقص ،گاو كشتن هنگام. آورديمي قرباني براي اريبسي گوسفندها و گاو او و

 هينظم فرماندة شكم به شاخ با گاو. كنديمي خوددار كشتن از و افتديم دلش به

 آتش راي كيمكان ليب و بولدوزر آخر در و خواننديم دعا و زننديم اديفر مردم. كوبد يم

ي نيزم و كشديم حصار آنجا دور به مردم از زيگري برا مهران. )53-48 همان،( زننديم

 قطع خون رؤيا نيا در. رسديم انيپا به شورش ه اين ترتيب،ب. كنديم آن وقف

 به كه نيجن سه خون. ديآينم بند و است ختهيدرآم درخت با هانيجن خون. شود ينم

 ثروت مهران و دادند دست از را پدر ،دهينرس بلوغ به هنوز و بودند نارس ،دادا قول

. شودينم قطع خون. درگذشت يتلخ به و كرد سكته درد از مادر و ديبلع را آنان
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 بايي بلندباال مرد باغچه شرق نخلستان از ناگهان. بخشدينمي سود كنند؛ يم استغاثه

 ،رمان آخر فصل در. است فرامرز مرد نيا. ديآيم اهيس ةجام وي خاكستري مو و شير

 فصل در. روديم معابد ريانج درخت طرف به و گردديبازم انيصوف جامة با فرامرز

 فرامرز طرفداران مينيبيم ،سترؤيا بخش نيهم به هيشب اريبس كه رماني انيپا

 علمدار رمان آخرِ در و خوانديفرام سر با را علمدار فرامرز رؤيا نيا در. اندپوش اهيس

» ...راهام پاال،يه «يامعنيب الفاظ همان با فرامرز. اوست انيحامي صدا وي لاص طرفدار

 بند را درخت خون بيعجي ردهاو خواندن با او زين رؤيا در. كنديم ريتسخ را شهر

 مهران همان اي خيش شدن كشته ازي حاك خون آمدن بند د؟يآ يم بند خون چرا. آورديم

. است انتقام يدرپ او رمان سراسر در رايز رسد؛يم آرامش به فرامرز او از پس كه است

 با كه - اهيس سال هفت از پس او مرگ با و شوديم كشته زمستاني ها دمدمه مهران

 و رسد يفرام سبز بهار - كنديم انيب را فرامرز خانوادة  رنج و مرارتنينمادي عدد

 با هاشيم دنيياز قلو سه و درخت دادن شكوفه بار سه. ابدي يم تحقق فرامرزي آرزو

 دو و كردهي خودكشي كي كهي كودك سه انتقام، نيا با. است ارتباط در نيجن سه خون

 بازگشته بركت و شفا ،آرامش و اندافتهي دوبارهي تولد اند، خورده دل خون هاآن نفر

  .است افتهي مصداق) آرزو تحقق (رؤيا از ديفرو فيتعر ،ساننيبد. است

  .ميبپرداز هاآن مشترك وجوه به است ستهيبا ،هايارؤ جداگانة ليتحل از پس

 تكرار شب شبانِ هاخواب نيا ،ميديد هارؤيا صيتلخ در كه گونههمان: بودن مكرر .1

 مكرري هاخواب بر ونگي هم و ديفرو هم دارد؟ رؤيا دري تياهم چه تكرار. اندشده

  : دسينويم شيهالوسمب و انسان در ونگي. اندداشته اريبس ديكأت

 دوران از كهي افراد هستند. است توجه انيشاي ادهيپد شوديم تكرار كهي خواب

 اي معموالً دستنيا ازي خواب. ننديبيم را مشخص خواب كيي سال كهن تاي كودك

 كهي اضربه به بازگشت اي ننده،يب خواب ضعف نقاط جبراني برا استي كوشش

 رخ ندهيآ در است ممكن كهي مهم واقعةيي شگويپ اي و خورده گذشته در فرد

  .)67( دهد

 در كه استي حوادثي نيبشيپ در مكرري هاخواب نيا تياهم ،ميبنگر هاليتحل به اگر

  .هستند نانهيبشيپي هارؤيا ها،رؤيا نيا واقع،در و دهديم رخ ندهيآ

 خواب از را او و ،آشوب را اول علمدار دلي زن بلند غيج رؤيا سه هر در: زن غِيج .2

 است؛ فرامرز همان اول علمدار ،ميديد هاليتحل در كه طورهمان. كنديم داريب
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 است فرامرز مادر غيج - است خواب در نهيماد عنصر نماد كه -زن بلند غيج رو ازاين

. كنديم بدل يتلخ كابوس به را اش يزندگ تمام و داردي منف ريثأت اوي زندگ بر كه

ي معناي كس كه ديآيم رونيب او ازي اخررهي اصد افسانه مرگ هنگام ،نيا برعالوه

 صورت به شكل رييتغ با خررهي صدا نيا .)488-486: 1388محمود، (فهمد   نميرا آن

  . است درآمده خواب دري زن بلند غيج

. هستند زمستان سرد شبان از برخاسته هارؤيا ةهم: زمستان در هارؤيا دادنرخ .3

 راي ديناام وي دلسرد بندانخي و سرما تيرعف و استي زندگي سرد نشان زمستان

 حكومت رياس او. است دردناك و تلخ فرامرزي برا رمان سراسر. تابانديبازم

 -دهد يم رخ زمستان در كه - مهران مرگ با و است مهران عصري زمستان و نيسهمگ

  .رديگيدربرم را جاهمه بركت و رسديم راه از سبز بهار ،هاخواب انيپا در

 علمدار به متعلقي همگ و دربردارند را رماني اصل شاكلة كه هارؤيا نيا برعالوه

  . است توجه انيشا كه هست» ياريبخت سرمست «نام بهي گريدي رؤيا ،هستند اول

  )337-336صص(ي اريبخت سرمستي رؤيا

 كرده، نصب لور درختي ورود درِ چپ ستون بر پنجم علمدار كه سومي رؤيا برعالوه

 سنديبنو برنج ازي الوحه بر خوش خط با راي گريدي رؤيا است كرده رشسفا علمدار

  . ياريبخت سرمستي رؤيا: كنند نصب درختي شرق جوانِ ةشاخ كنار دري اهيپا بر و

 ثروتمند تا كنديم آرزو» هگاگا هاگا، سام، «ذكِر خواندن از پسي اريبخت سرمست

. باشد دوستان دلي شاد و دشمنان چشم خار تا خواهديم ثروت ديگويم. شود

 طال ازي تخت بر خواهديم. ببرد نيب از كند اراده را هركس طال، ضربِ به تا خواهد يم

 ازآن است خوب آنچه هر او. باشند او بندگان و بردگان همه و براند فرمان ،كند جلوس

يي صدا شيرؤيا در ناگاه... . و باز دلي سراها ،دلگشاي هاباغ كو،ين زن: خواهديم خود

 و افتهي دست طال به كهي درحال. افتديم هوشيب او. كنديم آب را زهره كه ديآيم

ي طال ازيي ايدر در نديبيم رؤيا ادامة در. است دهيرس قامتشي بلندا به طالي هاسكه

 رخت. افتديم نيزم بر گوشيب و هوشيب و زنديم عرهن. است شده گرفتار مذاب

 تن تمام. كننديم خاموش را آتش گريد مرد و علمدار. كشديم شعله تنش بر سرمست
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 و ترسان  استآمده سرش بر  كهرا آنچه زيدردانگي عذاب با. است سوخته سرمست

  . كنديم ميتسل نيآفرجان به جان و ديگويم لرزان

 پنجم علمدار عصر در بلكه نداده؛ رخ گذشته در نيشيپي رؤيا سه عكس رؤيا نيا

 جزي كسي اريبخت سرمست ميابييدرم ،رمان بايي آشنا اندك با .است شده ثبت

 همسري حت و ارخانياسفند ثروت كند؛يم جلوس طال ازي تخت بر كه ستين خان مهران

 دستبه )يفرنگكاله عمارت (= باز دلي سراها و دلگشاي هاباغ با را) كوين زن (= او

 طورهمان اما). خوشبخت(= » اريتبخ «و است» سرمست«ي روزيپ نيا از مهران. آورديم

 زدن آتش با و كننديم حمله پرشكوهش قصر به مردم ،مينيبيم رمان آخر فصل در كه

  .كننديم نابود را شا يهست تمام دوستانش، گريد و او

  ي ريگجهينت

 نيا كه ميديرس جهينت نيا به رؤيا، درك به ديفرو افتيره بايي آشنا از پس مقاله نيا در

 دقت با اگر. دهنديم ليتشك را رمان از يمهم ءجز و ندداللتگر و معنادار هارؤيا

 اسارت كابوس اولي رؤيا. كننديميي شگويپ را داستان تمام هارؤيا نيا ،شود ستهينگر

 و عوام مردم كمك به او بر فرامرزي روزيپ سپس و است مهران دست به فرامرز

ي فرنگكاله عمارتي خراب دومي رؤيا. كنديم نييتب را آناني دتيعق وي خرافي باورها

 دو اول علمداري انيپاي رؤيا. كشديم ريتصو به را ارخانياسفند عظمت و شكوه انيپا و

 شانيپري خواب در آنان تلخ ندةيآ و برادرش و خواهر و فرامرز تولد ابتدا در: دارد بخش

 همة بر غلبه و تدرخ از گرفتن كمك با فرامرز دوم بخش در اما .شوديميي بازنما

 شيآرزوها به ،كردنديم رفتار او با تمسخر و ريتحق با پدرش مرگ از پس كهي كسان

 را رؤيا ديفرو كه گونههمان ؛آرزوست تحقق ازي ساخت رؤيا نيا ،درواقع. رسديم

 ثروت و قدرت در ابتدا كه را مهران ندةيآي اريبخت سرمستي رؤيا. نامديم آرزو تحقق

. كنديميي شگويپ ،سوزديم ثروت و قدرت همان در سرانجام ماا ،شوديم غرق

 وي فشردگ با را رمان كلي ستودني ليتخ با و العادهخارقي قدرت با سندهينو ،سان نيبد

ي رگريتصو نينماد شكل به را رمان هارؤيا نيا و است داده قرار هارؤيا نيا در جازيا

  .كننديم

  هانوشتيپ

1. impuls  
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2. manifest dream 
3. latent dream 
4. dream work 
5. condensation 
6. distortion 
7. displacement 
8. symbolization 
9. secondary revision  
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