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  چکیده 
ن با گولی گونا که از آن در مباحث نقدي و تحلی یا رئالیسم فانتاستیکرئالیسم وهمی

هایی که وجود مکتب، اصطالحی استاند کردهژانر، مکتب، سبک یادي متفاوتی از جمله ها ناعنو
هاي این سبک ادبی و هنري به ویژگی.  آن را فراهم کرده استبروز يچون سورئالیسم زمینه

یابد که  مییوفسکی ظهوراستانی نویسنده بزرگ روسی، داستاطور جدي نخستین بار در آثار د
بک نویسندگی را به عنوان جونز این س.وي باختین و ملکم نظرانی چون میخاییلبعدها صاحب

  .دهند مورد بحث و بررسی قرار مییک نظریه
آلود است؛ بدین معنا که به بیان واقعیات بیرونی بر مبناي گرایی وهمرئالیسم وهمی واقع

شود و خواننده را اد وهم و گمان در واقعیت میهمین امر سبب ایج. پردازد  میها نادرون انس
  . کنددر فهم واقعیت دچار شک و دودلی می

 در سراسر  ازطریق ترجمهي معاصر و ژانرهاي دورههاهمانند بسیاري از مکتباین نظریه 
نویسندگان ایرانی که شرایط فکري و فرهنگی پذیرش چنین  ویافتهجهان از جمله ایران اشاعه 

 است که یخسرو حمزوي یکی از نویسندگان. اندکردها داشتند، از آن استقبال سبک هنري ر
طوري که به. خوانی و هماهنگی دارد  ي ادبی همبسیاري از آثارش با سبک و سیاق این نظریه

وقتی سموم بر تن یک ساق « رمان .رئالیسم فانتستیک یا وهمی را بر آثار او نهادنام توان می
هاي این نظریه و سبک ادبی را در خود جاي داده ها و ویژگیحمزوي مولفه خسرو ِ«وزیدمی

 .شود هاي رئالیسم وهمی در رمان مذکور پرداخته میدر این پژوهش به بررسی ویژگی. است
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  مقدمه. 1
شود که رمانتیسم یا  ي اول به صورت کشف و بیان واقعیتی تعریف می در درجه «1سمرئالی

و نیز به معناي ) 277: 1391سیدحسینی، (» کرد نداشت یا آن را مسخ میتوجهی به آن 
. اي از تخیل هنرمند یا نویسنده است نحوي تقلید از واقعیت و گزارش آن به همراه آمیزه«

: 1386زرشناس، (»  موجب دوري و انحراف از ترسیم واقعیت نشودکه این تخیلمشروط به این
58.(  

جو و بیان کیفیات هر چیز و روابط درونی یک پدیده و دیگر و هدف رئالیسم جست«
ادبیات رئالیستی موجودات طبیعی و اجتماعی را به عنوان موجودات منفرد و . ها است پدیده

پایان و  هاي زنجیر بی ها به مثابه حلقهبلکه با آندهد؛ قائم به ذات مورد مطالعه قرار نمی
  ).54-55: 1343فاطمی، (» کند العمل رفتار می عکس
 یهای؛ بلکه فقط به واقعیتدهدمبنا قرار نمیاین حال رئالیسم هر واقعیت مستندي را با

اگونی ها و تعاریف گونبه دلیل برداشتبه این ترتیب . پردازد که ظرفیت هنري داشته باشندمی
نی در گوهاي گونا ها و سبک، نظریهآمده استکه از واقعیت و رئالیسم طی زمان به وجود 

  .  استها آن که رئالیسم وهمی یکی از شدهگرایی ایجاد ي واقعحوزه
گردد که در آن عناصر وهم، خیال، فانتزي و اصطالح رئالیسم وهمی به آثاري اطالق می

دیگر مشکل است  عناصر از یک اي که تشخیص و تفکیک این هآمیزد؛ به گون واقعیت در هم می
گونه که از نام  همان. کند و همین امر خواننده را در شناخت واقعیت دچار شک و تردید می

آید که به هیچ یک از عناصر اولیه شباهت  خود ژانر هم پیدا است، از این تلفیق ژانري پدید می
اش نسبت داد؛  دهندهان به هیچ یک از عناصر تشکیلتوطور مطلق آن را نمی ندارد یا به

بنابراین این نوع از رئالیسم، رئالیسمی است که ویژگی وهمی و خیالی آثار فانتاستیک را به 
. کند کشد و همین ویژگی وهمی است که این آثار را از دیگر آثار رئالیستی متمایز می دوش می

ي واقعیت در  من نظر خاص خود را درباره«: گوید  میالیسم آثار خودرئي دربارهداستایوفسکی 
زند، از دید من عین  العاده پهلو می چه از دید بسیاري به امور وهمی و خارق هنر دارم و آن

پا افتاده و روزمره و دیدگاه متعارف و سنتی نسبت به  به گمان من امور پیش . واقعیت است
حقیقت در روسیه همواره خصلتی «و یا » ستیسم؛ بلکه چیزي کامالً متضاد ا نه رئالها آن
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چه را که ذهن  ي آن اند همهها باالخره موفق شده درواقع روس. گیرد کامالً وهمی به خود می
تر از حقیقت تبدیل کنند و این دیدگاه  گوید، به چیزي قابل فهم بشر در موردش دروغ می

  ).18: 1388ونز، ج.وي(» سراسر دنیا را فراگرفته است
هاي هاي بیرونی و صحنههاي عینی و غیرشخصی با زمینههاي رئالیسم، واقعیتویژگیاز 

کند که خواننده از ها را بدین قصد تشریح می رئالیست صحنهي هنویسند«. باورپذیر است
: 1376سیدحسینی، (» شود آشنا ها آنتر با قهرمانان و وضع روحی ها بیششناختن آن صحنه

صورت، به رئالیسم   دراینها ممکن است ناخوشایند باشد کهخصیتوضعیت روحی ش). 289
هاي عینی شاره به آن دسته از واقعیت اهاي رئالیسم وهمیاز ویژگی. ایم نزدیک شده1وهمی

. خوردها رقم میپریشی شخصیتهویتی، تردید و روان در فضاي سرد و بدبینانه با بیاست که
 اما ؛کنند درك می راکنند جهانی که در آن هستندصور میت «ها ناگونه داستهاي اینشخصیت

 بنابراین). 31: 1388، جونز.وي(» گیرد بارها مورد تردید قرار میها آناطمینان و قطعیت در 
 اما به ؛نگرندتر از رئالیسم به جهان میي رئالیسم وهمی بدبینانهها ناهاي داستشخصیت

هاي داستانی سند؛ زیرا در رئالیسم وهمی شخصیترها در پسامدرنیسم نمیبدبینی شخصیت
 شک و  تردید به کلیت متن و ي هکه در پسامدرنیسم دامن رسند، درحالیبه شک و تردید می
  . رسد تا خواننده را نیز مردد و سردرگم کندحتی به فرم اثر می

رمبنا و هاي خود از آثار داستایفسکی که ب در نقد و بررسی1985 در سال جونز.ملکم وي
 نویسندگی ي ه کار میخائیل باختین بود، نام رئالیسم وهمی را به سبک و شیوي هشالود

 در آثار 1956 در سال از این این اصطالح پیش). 5: 1387، جونز. وي(کرد داستایفسکی اطالق 
 که پیشگامان سبک جدید -یوهان موشک، منتقد آثار هنري، براي آثار هنري نقاشان اتریشی

 در نامیدن این اصطالحجونز از ). 109: 1368کاشفی، ( رفته بود کار  به- نقاشی بودنددر هنر
چه در این نوع رئالیسم آن. داستایفسکی بهره برد» گرایی در معناي واالتر واقع«رئالیسم برتر یا 

شود، سیر در عالم باطن و تفحص در نفسانیات آدمی و کشف عوامل و روابط ضمیر مطرح می
 هرچند رئالیسم وهمی دنیاي ناخودآگاه را ،)103: همان(آگاه است  در سطح پیشاه ناخودآگ

توان به کاوش هاي رئالیسم میترین ویژگیاز مهم). 115: همان(کند طور مطلق ترك نمی به
زدن   بحران هویت و بیگانگی انسان معاصر، معناباختگی، برهمي هدر درون و ناخودآگاه، مسئل

ک و تردید، چندصدایی، کارناوال یا فضاي همگانی، چرخش هنري زمان، قطعیت و ایجاد ش
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ترکیب . آفرینش مکان، چرخش روایت و توصیفات اگزیستانسیالیستی اشاره کردابتکار در 
آلود، تیره و تار توأم با هراس، هیجان و ابهام  این عناصر سبب ایجاد فضایی وهمناك، مهي ههم

 یا گفتمان 1هتروگالسیا باید گفت ذات رئالیسم وهمی هایتن ؛ اما درشود در طول رمان می
این مقاله به بررسی رمان یاد شده از دیدگاه رئالیسم وهمی و برخی . مبتنی بر عواطف است

  .پردازدکاوي میهاي وابسته به آن به ویژه روان اندیشه
  ي پژوهش پیشینه

هایی ي پژوهشنویی است، پیشینه بحث که رئالیسم وهمی به ویژه در ایرانبا توجه به این
ي رئالیسم وهمی از در باب نظریه. شمار هستندکه در رابطه با آن صورت گرفته، انگشت

 آریان ي ه ترجم)1383 (از رزمري جکسن»  یک روشي همثاب فانتاستیک به«مقاالتی چون 
         شیوا خویی،  ي ه ترجم)1385 (از کن یران اگال» رئالیسم فانتاستیک«احمدي، 

 فتاح محمدي و کتاب ي ه ترجم)1381 (از نیل کورئوِل» درآمدي بر فانتاستیک ادبی پیش«
) 1388(جونز،.از ملکم وي هایی از رئالیسم وهمیداستایفسکی پس از باختین، قرائت

گران کنون در میان پژوهشآثار خسرو حمزوي نیز تا. نام بردتوان نام می  امید نیکي هترجم
ار شایان هاي کوتاه در چند مقاله و کتاب و روزنامه کجز نقد و بررسید توجه بوده و تر مورکم

هایی در گزارهتوان به نقدي مختصر در کتاب از آن جمله میتوجهی صورت نگرفته است که 
 از بهزاد برکت» هویت و بازتاب آن در رمان «ي ه، مقال)1388 ( از علی تسلیمیادبیات معاصر

 از محمدرضا سرشار» پاشید شهریار روحانی که زیر درختان سدر فرو «يمقاله، )1387(
فرق است بین  «ي ه و مقال)1380 (مهررضا ایراناز علی» حقیقت و دروغ «ي ه، مقال)1381(

کنند و  اشاره کرد که معموالً از چند صفحه تجاوز نمی)1380 (از سیما کوبان» بینا و نابینا
ي مقالهعالوه بر مواردي که ذکر شد . اندار حمزوي پرداختهصورت کلی به بحث در آث به
به نگارش علی تسلیمی و » مرد سدر درختان زیر که شهري رمان در وهمی رئالیسم بازتاب«

ر رابطه با نقد و تحلیل هاي اخیر دکه در سالاست هایی  از پژوهش)1395(ی طیبه کریم
در یکی از بهترین تر نگرانه و جزئیی هاي آن به صورت اختصاص وهمی و مولفهرئالیسم

نگارنده پژوهش حاضر جهت آشکارسازي . ي خسرو حمزوي صورت گرفته استها نارم
دیگر تر حضور و بروز رئالیسم وهمی در آثار خسرو حمزوي به بررسی این نظریه در یکی بیش
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 رئالیسم وهمی گانه این نویسنده در ژانري سهها نا که از رم- ي نویسنده مذکورها نااز رم
  .پردازد می- است

  رئالیسم وهمی. 2
توان به تاکنون تعریف کوتاه و کاملی از رئالیسم وهمی ارائه نشده است و صرفاً می

رئالیسم وهمی . آلود آن در یک نظر اشاره کردهایی چون فضاي درونی، شخصی و شک ویژگی
بنابراین . داشته، مرتبط استهاي مختلفی که داستایفسکی به آن گرایش ها و مکتببا روش

ها باید جست و بحث ها و مکتبهاي رئالیسم وهمی را در همین روشترین ویژگیمهم
.  استها آنهاي آن منوط به تعیین ارتباط رئالیسم وهمی با  رئالیسم وهمی و ویژگیي هدربار

  .شودها پرداخته میدر ادامه به تببین این ارتباط
  )گري بیان(کسپرسیونیسم  رئالیسم وهمی و ا1. 2

 1920 ي هگري حاکم بر دوران بعد از جنگ ده طغیانيي روحیهاکسپرسیونیسم درنتیجه
گرا هاي این شورش طغیانی بود علیه دید عینی یا برونیکی از جنبه«.  وجود نهادي هپا به عرص

» ی و رنجورهاي غیرطبیعخصوص درحالت دادن دنیاي درون به منظور نشان نسبت به دنیا به
  ). 407: 1374 ل،کردنورنودل و ک(

 ي ههاي احساسات درونی بر زندگی بیرون از دایرها، تجربهدر نظر اکسپرسیونیست
این حقیقت هستی و ماهیت وجود است که باید درك و فهم شود، . یابد احساسات رجحان می

بایست از  واقعیت می.هاي موجود که درحقیقت امر چیزي جز سراب واقعیت نیستندنه واقعیت
  ).38: 1385زمانیان، (که از برون به درون صورت پذیرد درون به برون و نه این

. ها به جریان سیال ذهن روي آوردنددادن دنیاي درون آدم ها براي نشاناکسپرسیونیست
خود را  نو، که هردر بنیان گذاشت، افراد ي هگرانشناسی بیاندر مردم«کند که می  نقلنیز جونز

کنند که در  بلکه برحسب چیزي تعریف می؛نه در مناسبت با نظمی آرمانی در فراسوي خود
 داستایفسکی معتقد است که حال این با). 23: 1388جونز، (» ودشدرون خودشان شکوفا می

 ترتیب این به. عریف نامحتمل نیستتحت فشارهاي بیرونی، انحراف و تحریف این شناخت و ت
  : یابد ها در رئالیسم وهمی نمود می اکسپرسیونیستي هنظریت سه توان گفمی

نظریه که جوهر هر موجود زنده در عمق حیات روحانی و ناخودآگاه آن قرار دارد و اول این 
 حیات سوي شفاف ساختن این حیات روحانی و تمایل یافتن به این نیروهایی این موجود را به

اند، درکنار ضدیت شدید با که احساسات شکلی از آگاهیدوم این نظریه . کندهدایت می
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امر که سوم آگاهی داشتن به این . دوگانگی و آرزویی پرشور براي رسیدن به وحدت و کلیت
هاي ناشی از خاستگاه بیرونی بشر قرار گیرد تواند مورد تهدید تحریفبیان فردي اصیل می

  ).22: همان(
  مانتیک رئالیسم وهمی و شور و شدت ر2. 2

 و »رئالیسم« ترکیب و کنش متقابل ،دهد دیگري که رئالیسم وهمی را شکل میویژگی
هایی از حیات بشر است  اول، تمرکز بر حوزهي هدر مقول.  است»کیش شور و شدت رمانتیک«

هاي ذلیل و مانند انبوه شخصیت(شوند  قلمداد می»واقعی«طور خاص   خود بهي هکه در زمان
 دوم همان ي هو مقصود از مقول)  جزئیات عینی از زندگی معاصر استوارندي هشالودمظلوم که بر 

خوانده ) گوگول، دیکنز، بالزاك، سو (»رئالیسم رمانتیک«هاي چیزي است که دانلد فنگر سنت
 تمهیدات ملودرام و رمان ي هواسط تصویرکشیدن همین بافت اجتماعی به است؛ یعنی به

، رازآمیز، حاالت پرشور و شدت، تعلیق، عرفان، امر غیبی و  معمایی عناصري هواسط گوتیک، به
 راهی براي رسیدن به معرفتی واالتر، شور و شدت قمار، آگاهی و ي همثاب رازگونه، بیماري به

- هاي دور از ذهن، تفاوتهاي شدیداً احساسی و عاطفی، استعارهحساسیت مضاعف، موقعیت
جونز، (ه ف، تداخل یا محو تمایزهاي متعارف و سنتی و غیرهاي حاد، رؤیا، ناخودآگاه، تصاد

آمیز و افراطی  هاي غیرعادي و اغراق در رئالیسم وهمی بر موقعیتبنابراین). 24-25: 1388
 واقعیتی که ترتیب بدین. شودو انحراف از رشد بهنجار روح بشر تمرکز می) رمانتیک ـ ملودرام(

هاي حاد فشار عاطفی آشکار  ویژه در موقعیت گذارد، بهرئالیسم وهمی در اختیار مخاطب می
 ، در عناصر عینی، غرابت؛ نظریه، جهان رئالیسم وهمی در عناصر آشناطبق این«. شودمی

یابد و میان یکی و دیگري تمایزي ناپایدار و متزلزل را ذهنیت و در امور روزمره ملودرام را می
  ).25: همان(» کندحفظ می

 پنهان است و از آن ها ناچه را از دید انس رئالیسم وهمی این است که آن کارکرددرواقع
آفرین  کند و همین آشکارشدگی زوایاي پنهان زندگی براي بشر شگفتی  آشکار می،آگاه نیستند

کرده است، شود دنیایی که تاکنون با آن احساس یگانگی و آشنایی میاست و موجب می
  .   بیگانه براي او بدل شود و با آن احساس غرابت کندباره به دنیایی ناآشنا ویک به
  مدرنیسم  رئالیسم وهمی، مدرنیسم و پست3. 2

ها در افراد بشر است و هاي حیات مدرن فقدان هویت و گسست از ریشهیکی از شاخصه
هاي عصر و تحوالت اجتماعی این گرایی با واقعیت  مدرنیسم در راستاي همي هادبیات دور«
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درودگر، طاووسی و (» آیدها پدید میمنظور جبران فقدان هویت و گسست از ریشه هدوره و ب
-  تفسیر یا تغییر جهان میي ه ادبیات داستانی مدرن به بررسی نحوزمینه دراین). 102: 1390

 شناختیهاي معرفت  یعنی پرسش؛هایی درخصوص واقعیت و دانش به طرح پرسشپردازد و
جهان را که خود جزئی از آن توانم این چگونه می«: قبیل  این ی ازهایمند است، پرسش عالقه

جهان چه چیزهایی براي شناسایی  جهان چه هستم؟ در این هستم تفسیر کنم؟ من در این
در آثار رئالیسم » شناسد؟ حد شناختن امور قابل شناسایی چیست؟هست؟ چه کسی آن را می

شناختی و گرایش به هاي معرفت پرسش،اند مان نبوده مدرن در اي هوقال دور وهمی که از قیل
  ).28: 1388جونز، (خورد مسائل مربوط به بحران هویت به چشم می

مدرنیته  اي از پستمرحله «- وجود نهادي هکه بعد از مدرنیسم پا به عرص- مدرنیسم پست
ا به نحوي گري جاي خود راست که در آن اعتقاد و یقین به مفروضات مدرنیستی عصر روشن

). 89: 1386زرشناس، (» دهدشناختی و اخالقی می انگاري و اضطراب معرفتشکاکیت و نسبی
 یکی از عناصر مهم ، تردید که جاي ایمان را در ذهن و زبان بشر پر کرده استترتیب این به

همچون رمان مدرن بر بیگانگی انسان «مدرنیستی  رمان پست. رودشمار می رئالیسم وهمی به
طاهري و سپهري عسکر، (» ورزدگرایی ضداجتماعی و اصالت نفس تأکید میاصر، فردمع

  .دهد دیگر از وجوه مشترك رئالیسم وهمی و مدرنیسم را شکل میکه یکی) 171: 1390
مدرن با  هیل، گذر از ادبیات داستانی مدرن به ادبیات داستانی پست زعم مک به «ازدیگرسو

» تشناختی همراه اس شناختی و پرداختن به موضوعات هستی گردانی از مباحث معرفتروي
مدرن درمقابل ادبیات مدرن به موضوع جایگاه   پست ادبیاتبنابراین). 17: 1387مالیاس، (

این جهان کدام است؟ : کند دست را مطرح می   این هایی ازپردازد و پرسشحقیقت و جهان می
وجودم باید آن را به انجام رساند؟ شکل هستی متن هاي یک از الیه در آن چه باید کرد؟ کدام

دهد کدام است؟ رئالیسم وهمی  متن را نشان میکه این) ییها نایا جه(و شکل هستی جهان 
  .شناسانه را نیز در خود جاي داده استهاي هستیگونه پرسشاین
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  رئالیسم وهمی و ایدئولوژي. 4. 2
 است که »ایده ـ حس« مفهوم ، مطرح استیکی دیگر از مفاهیمی که در رئالیسم وهمی
 حاوي عبارت دیگر به.  جدایی ناپذیرنددیگر یکطبق آن ایدئولوژي فردي و عواطف شخصی از 

پذیرند و هریک در وجود فردي مستقل متجلی  تأثیر نمیدیگر یکآرایی متضاد است که از 
سویی  و فکر او همدین معنی که احساس آدمی با تعقلب ).29: 1388جونز، .وي(شوند می

  .کندندارد و هر یک به سویی گرایش پیدا می
واقع به موجودي زنده بدل  یفسکی هر نظر یا ایده بهکند که در کار داستاباختین استدالل می

اي دیگر سوژه عنوان  بلکه به؛عنوان ابژه شود که از صداي انسانی که من دیگري را نه بهمی
ي ها نارم. ناپذیر استجدایی) خواند تو میـ مني هتین بوبر رابطچیزي که مار(،کندتأیید می

  ).30: همان. (گري گو و گفتداستایفسکی در بنیاد مبتنی است بر 
 و شناختنی نیستند و در تعامل پذیر تعریف تنهایی ها بهتوان گفت شخصیت میعبارت دیگر به

کنند و منش درونی هریک در کامل می را دیگر یکسازند و  واحدي را میي هبا دیگران مجموع
  : قهرمانبنابراین. یابدها معنا میمناسبت با دیگر شخصیت

توان از بیرون تعریفش کرد و حکمی قطعی در مورد او صادر عنوان شخصیتی ثابت که می نه به
شود و او جهان چگونه بر قهرمان ظاهر می: عنوان دیدگاهی به جهان اهمیت دارد  بلکه به؛کرد

  ).30: همان(شود  چگونه بر خود ظاهر می
ي داستایفسکی ما را به ها نا رم»چندآوایی«ي هسوی:  آمده استساختار و تأویل متندر کتاب 

: 1391احمدي، . (واقعیت را باید در مناسبت میان افراد جست: رساند مهمی میي هنتیج
 با افراد و جهان تعریف همین که قهرمان شخصیتی ثابت ندارد و در مناسبات بیرونی).101
 خودش که با ي ه شخصیت دربارهمین گفتارِ. دهدشود، به قهرمان قدرت خودافشاگري میمی

شود، گاه به فضاي اثر از پیش تعیین نمی) عنوان هدف غایی ساختارش به(تصویري خنثی از او 
  .دهد می»وهمی«مؤلف فضایی 
   دید ي ه با تغییر در زاوی آثار داستایفسکیها درگري شخصیتنمایی و خودافشا درپی واقع

  :زعم جونز رو هستیم که بهروبه     
 بلکه ؛دادن سوژه از زوایاي مختلف  دید روایی نه نشاني ههدف اصلی از تغییرات مکرر در زاوی

ویژه طرد عناصر  زدن انسجام و یکپارچگی دریافت خواننده از این جهان وهمی و به تر برهمبیش
  ).31: 1388جونز، (ستآشنا ا
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 روایت و ظرفیت و توانایی آن در ي هداستایفسکی معتقد است رئالیسم وهمی با شیو
این امر عنصر شک و تردید را ـ ). همان(تصویرکردن حقیقت درونی و ذهنی بشر ارتباط دارد 

  . کندـ تشدید می که از عناصر مهم رئالیسم وهمی نام برده شده
  شناسیروان رئالیسم وهمی و 5. 2

 رئالیسم وهمی ،یافته در جهان آثار داستایفسکی  تجلیي هتحلیل باختین از اید
تنها معتقد است  باختین در بحث ایدئولوژي نه. دهدشناسی پیوند می داستایفسکی را با روان

ها مدام با عقیده است که ایده بلکه بر این ؛ناپذیرند ها از احساسات جداییها یا ایدهنشانه
  : بنابراین. گویی جاري و بیناذهنی هستندواحساسات درگیر گفت

اي در شرایط فشار مادي رئالیسم وهمی صرفاً نوعی فانتزي فردي یا انحراف ذهنی عده
آگاه یا هایی است که مردم، خودو راهبرد...  تعامل اجتماعیي هرئالیسم وهمی فرآورد. نیست

ساختن  گیرند و هم براي متزلزلکار می در خود بهساختن آگاهی  ناخودآگاه هم براي غنی
نامید  ادیپ میي هچه فروید عقدکه مثالً از آن(هاي عاطفی قوي  انگیزهمیان  این در. دیگر یک

ها  فانتزيتوانند به این می) گیرندمراتب قدرت نشئت می یا نیاز به باالکشیدن خود در سلسله
جونز، (» گو منجر شوندویا تضاد میان افراد درگیر در گفتشکلی پویا جهت دهند و به تقابل  به

1388 :46.(  
شده،  که مباحثی مثل ناخودآگاه، سرکوب و بازگشت امر سرکوب  ازآنجازعم جونز به

گوي بیناذهنی هستند، برخالف میل باختین که وها جزئی از گفتساختارهاي رؤیا و امثال این
- خوانی دارد و به پیش اعظم تحلیل فرویدي با بحث ما همکند، بخش نظریات فروید را رد می

شناختی درباب داستایفسکی با نظریات  هاي روانحتی برخی دیدگاه. کندبرد آن کمک می
که » کارناوال«یا » فضاي همگانی«توان به  باره می دراین. خوانی دارد او همي هباختین دربار

شناختی و فرهنگی بین فرهنگ عامیانه  قابل انسانباختین ت.  اشاره کرد،کندباختین مطرح می
  . آیدوگو بیرون می  کارناوال مفهومی است که از دل گفت.کندو فرهنگ رسمی را طرح می

سازند، ها در مدتی کوتاه روابط قدرت را واژگون میکارناوال جشنی است که در آن آدم
میان در مدتی کوتاه  کنند و دراینهاي اجتماعی را دگرگون و زیر و زبر میها و نقشارزش
فرهنگ قدرت و گفتمان نظام ... . خندندسازند و می  خود را آزاد میي ههاي فروکوفتعقده

شود و فرهنگ دیگري سو نهاده می حاکم که فرهنگ خشک و رسمی و جدي است به یک
ید تا آمنشانه است بر سر کار می که همان فرهنگ عوام، غیررسمی و شوخ) فرهنگ دوم(

هاي پنهان در رفتارهاي ناگهانی مردم آشکار گردد و نهادهاي اجتماعی با این رفتار به واقعیت
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چه در نقش خود و جایگاه خود نباشد و نقش مقابل در معناي عمومی، هر آن. نقد کشیده شود
  ).59-58: 1390تسلیمی، (خود و اساساً قدرت را به طنز بگیرد، کارناوال نام دارد 

وگویی و  گونه که از منطق گفتزبان طنز بدان«.  طنز لحن اساسی کارناوال استاینبنابر
» کند دارد و ساختار قدرت را تضعیف میصدایی را ازمیان برمی آید، تک کارناوال باختین برمی

  ).23: 1388تسلیمی، (
ربوط شناسی در رئالیسم وهمی به مضامینی چون رؤیا و ناخودآگاه مشکل دیگر تجلی روان

  : گویدباره می  جونز دراین. شودمی
اند از چنان اهمیت شکلی نمادین در آثار بزرگ ادبی نشان داده شده تضادهاي ناخودآگاه که به

فانتزي . دهند هاي روان بشر را تشکیل میشمول از الیه و عمقی برخوردارند که سطحی جهان
اند؛ شامل انحرافات جنسی و »کلیانحراف چندش«گر و رؤیا در این سطح، دوجنسی و بیان

 نسبت به پدر و مادر، آرزوها و امیال فعال و منفعل و ترس از آسیب  جنس هردوي هخصمان
تر تغییرشکل ادیپی بدوي هاي پیش دیدن عضو جنسی و احساسات ادیپی به خیاالت و ترس

- مادر را نشان میشدن اولیه که آرزوي پیوستن به دهند، ازجمله به خیاالت مربوط به یکیمی
  ).35: 1388جونز، (دهد 

   رئالیسم وهمی و نیهیلیسم6. 2
شناختی است که در آن زندگی، شناختی و معرفت  روان وضعیتی حالت و»نیهیلیسم«

آفرین پی آن شرایط اضطراب دهد و درهستی، بودن، خود و حیات معناي خود را از دست می
گردد که فرد دنیا و زندگی و هر آن  این امر سبب می.شود و سردرگمی روحی در فرد ایجاد می

نیهیلیست در رویارویی با شرایط بیرونی، هیچ . شود را جدي نگیردچیزي که با آن مواجه می
اي است در این عالم، درمیان یک نیهیلیست گویی غریبه. یابدتوضیح و تفسیر و توجیهی نمی

  را تغییر دهدها آنتواند  را دارد و نه میها آنهاي سخت و زمختی که نه قدرت فهم واقعیت
 و نیهیلیسم تمایز میان خدا و شیطان«: داردو آدمی را در تعلیق نگه می) 90: 1385زمانیان، (

- مرگ خدا طرحی را که در جهان افکنده، ترد و شکننده می. دارد خیر و شر را از میان برمی
:  استها آن ي هتردید بر هم بلکه گاه ؛ارها نیستها و ساختنیهیلیسم تنها انکار ارزش... . کند

ایمانی و   بلکه در هول و والي ایمان و بی؛تنها به خدا و شیطان ایمان ندارد  نهنیهیلیست
معنا ها را بیها و حرکت تالشي هاین رهیافت به هستی، هم... . عبارتی کالفگی، معلق است به
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هدف، هر در جهان بی. ماندلتی براي بشر باقی میباختگی دیگر چه رسا کند و با این معنامی
  ).69:  1388تسلیمی، (» وپازدنی است بیهودهتالش مذبوحانه و دست

هاي مدرنیسم و نیهیلیسم همچنین جنبه اکسپرسیونیسم، رمانتیسم، مدرنیسم، پست
 دارد؛ رمان) نیهیلیست(انگار  هاي هیچشناسی ارتباطی نزدیک با شخصیت ایدئولوژیک در روان

کاوانه سخن هاي روانهاي جهان درون و احساسات رمانتیک و عقده جنبه زیرا نیهیلیست از
هاي کند، از جنبهصدایی پرهیز می گوید و همان طور که جهان مدرن امروزي از تکمی
هاي نیهیلیسم احساس   از ویژگیبنابراین. کندهاي قاطع پرهیز میصدایی و ایدئولوژي تک

هدفی، احساس   ناتوانی و بیراه با شک و تردید، معناباختگی و ازخودبیگانگی،سردرگمی هم
 این . ارتباطات میان پدر و فرزند استویژه طردشدگی و نیز دوگانگی احساسات به خانواده به

 رمان نشان داده ي هدهند، در بحث دربار  ادبیات وهمی را شکل میدیگر یکها که با ویژگی
  . خواهند شد

  وزیدي رمان وقتی سموم بر تن یک ساق میهخالص. 3
ي مادري، به قصد زنده کردن خاطراتی دور در ها دوري از خانوادهمانی پس از سال

ها ي شبانکارهاي که نتوانسته آن را از یاد ببرد و همیشه برایش معمایی بوده، پا به خانهگذشته
نیاي مادري مانی است که تمام اقوام دور و ي بزرگی متعلق به ها خانهارگ شبانکاره. گذاردمی

ها مانی با ورودش به ارگ با اقوام قدیم و جدید شبانکاره. اندنزدیک شبانکاره در آن جمع شده
شود که همه در انتظار حق و حقوقشان از ارث و میراث و اموال موقوفه که در تملک رو میروبه
آن که در کودکی مانی حضور داشتند، کسانی . برنداست، به سر می) مادربزرگ جان(زن پیر
- هاي تازه وارد بین شبانکارمانی که بیگانه. هاي گذشته که بانشاط و سرزنده بودند، نیستندآدم

؛ اما مانی که خود شخصیتی به هم ریخته شودها میي آن، کورسوي امیدي براي همهها است
در ؛اقوامشبا مرگ دو تن از مانی  سرانجام .وزدو پریشان دارد، از کمک به دیگران امنتاع می

ي نیزار که ها به سوي دشتقدمداند، درمانده و ناامید از همه جا مقصر میحالی که خود را 
  .  گذارد می است،تبازگشبار و بیدشتی مرگ

  وزیدرئالیسم وهمی در رمان وقتی سموم بر تن یک ساق می محتوایی عناصر. 4
- هاي متفاوتی را در خود گرد آورده است که جنبه محتوایی ویژگیرئالیسم وهمی از نظر

 حائز اهمیت در رئالیسم وهمی نکته. انداي از آن جملهنیهیلیستی، اسطورهشناختی، هاي روان
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 عناصر محتوایی رسوخ ي عنصر شک و تردید در رئالیسم وهمی همواره در همهاست کهاین
  .کندمی
  شخصیت نیهیلیستی مانی1,4

مانی . ها شودتواند سبب بروز بحران هویت در آنشان میدایی اشخاص از گذشته و زادگاهج
ي پدري به در کودکی مادر خود را از دست داده است و بعد از مرگ مادرش با پدرش و خانواده

-شود و دیگر به آن خانه بازنمیاش گسسته می ي مادريمکانی جدید رفته و از خانه و خانواده
   :گردد

پدرش دیگر او را به بیدگاه ... ها نرفت دیگر به آن خانه... وقتی مادر و مادربزرگش مردند ... 
  ).13: 1371حمزوي، ... (ها را ندید دیگر آن... کالت نبرد 

اش  و احساس گسست و جدایی از گذشتهانی از مادرش سبب اختالل در هویت     گسست م
  : شودمی

معنی هم معنایی پیدا حتی چیزهاي بی. ه چیز براي مانی فرق کرداز روزي که مادرش مرد هم
برونشان . ها تودار شدندآدم. خیلی چیزها که در نظرش ساده بود، مبهم و مرموز شد. کرد

گریستند معلوم نبود خوشحال و اندوهگین خندیدند یا میوقتی که می. حاکی از درونشان نبود
در . ها پی نبرده بودپهلو بودن چیزها و آدم تر به چند پیش.... همه چیز تو رو پیدا کرد. باشند

چه بوده و اش با آنکرد فقط مادرش را از دست داده، اما بعد احساس کرد واسطهآغاز فکر می
  ).    35: همان (.هست گسسته

-هایی که در فکر و خیالدوستانش را با آدمکه بتواند هویت خود را حفظ کند براي اینمانی 
  . دادهایش بودند، پیوند می

 »منطبق«ها ها بر آن آدم، ببیند چه چیز این آدم».انداختها را روي هم مینظیر به نظیر آن«
-خواست آدمنمی. بریدها نبود، گهگاه از دوستانش میاگر شباهتی بین آن. شود، جور استمی

  ). 13: همان (.اش را از دست بدهدهاي خیالی
او خود را دو گونه و دو . شودپارگی در شخصیتش میب مانی از کودکی دچار چند    به این ترتی

  : هایش از آن خودش نیستکند فکر و خیالبیند، به طوري که احساس میجور می   
کرد این فکر گاه احساس می. کرد که گرفتار فکر و خیال شده استگهگاه پیش خودش فکر می

کند با موجودي گاه فکر می... . پا استانگیز و گریزجور وهم نها از آن او نیست که ایو خیال
اي از دهد و او ناگهان در لحظهکار دارد که او را فریب میوسخت خودرأي، زیرك و مکار سر

  ). 5-6: همان (شودرو به آن رو می این
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جا که  آن رها کند؛ اما از،کند گذشته را که منشأ این فکر و خیاالت است    مانی سعی می
  : کند گذشته میمادرش متعلق به همین گذشته است، مانی را ناتوان از فراموش کردنِ

کار دارد که معلوم نیست وآدم با موجوداتی سر... تر از نبرد با اشباح نیست هیچ نبردي سخت... 
... کرد ي گذشته و گذشتگان را یکهو فراموش توان همهاما چطور می... کیستند ... چیستند 

  ). 7: همان... (ها است الي آنبهگذشته و گذشتگانی که مادرش هم چون سایه ال
اش که هویتش از دست براي شناخت گذشتهتواند گذشته را فراموش کند، مانی که نمی   

  : گردد اش بازمیاش است، به سرزمین مادريرفته
ها تواند یکایک آنحاال می...  چیز را بگیرد تواند رد همهگردد، می حاال که به شارستان بازمی... 

ي پشت سرش بوده اها چون سایههایی که فقط نامشان را شنیده و سال ببیند آدم... را بشناسد
  ). 28: همان (...اندچه مخلوقاتی بوده

همه جا ... «: گرداند اش را به او بازنمیشدهاش هم هویت گم اما رفتن مانی به سرزمین مادري
و کنارش راه ... اش بوده حتی کسی هم که در گذشته... یک چیز آشنا هم نیست ... آشنا است نا

: کندو مانی را از رفتنش به شارستان پشیمان می) 129: همان(» ...رود، برایش غریبه استمی
  ). 177: همان(» .گفت از آمدن به کالت پشیمان است. مانی پوزخند زد«

او پس از مرگ رامیان به نیزار که جایی است . دهد سوي مرگ سوق میهمین امر مانی را به
تا  خیلیا -آدم اگه تو اون دشتاي نیزار بیفته دیگه ملوم نیس چه بالیی سرش بیاد «: بار مرگ

  : رود پیش می) 50(» حاال اونجا سرشون زیر آب رفته
تلوتلوخوران کوله و تفنگش را از . حال از اتاق بیرون رفتبا پاهاي لرزان، گیج و بی. به پا خاست

 سوي نیزار راه افتاد. بیرون رفتاز خانه . کسی را ندید. به اطراف نگاه کرد. دم در اتاق برداشت
  ). 329: همان(

   احساس دهشت و سردرگمی همراه با شک و تردیدهاي پوچ گرایی در افرادیکی دیگر از نشانه
  : است هراسی بیمارگونه مانی از دنیاي اطراف خود دچار ترس و.است

ها ها را دیده باشد از آنکه آنبی آن. ها وحشت داشتاز بعض آن. ها بیگانه بودمانی با آن آدم
ها در آن. شناخت، بیمناك بودها را نمیکه مرده بودند و رفته بودند و او آناز این. ترسیدمی

ها از دنیاي مردگان سر درآورد کی از آنکه یگاه از فکر این. نظرش آدمیانی بودند مرموز و پلید
  ).    21: همان(شد و ناگهان جلویش سبز شود، دچار وحشت می

دهد و به     مانی که دچار بحران هویت شده است، یقین قلبی خود را به همه چیز از دست می
  : نگردي تردید میهر چیزي با دیده



43              ...وقتی سموم بر تن «بررسی رمان                    رخسار زبان             1396، پاییز2شماره  /         

خیال کرده ... یا آن صداها توي گوشش بوده  ... عمو صابر واقعاً آن صداهاي هولناك را شنیده... 
  ). 64: همان (... مثل مصباح... ار فکر و خیال شده دچ... ترك شده  از ترس زهره... شنیده 

-خواري روي می گاهی به گیاه. اش هم دچار تردید استي زندگیمانی حتی در انتخاب شیوه 
- ترك می- چرا گاهی ": فه و پشیمان گفتمانی با لحنی خ«: کندآورد و گاهی آن را ترك می

کند و تردید مانی به اساس افکار خودش هم رخنه می). 77: همان(» ".خورم گاهی می-کنم 
  :کنداعتماد می مانی را به افکار خودش بی

به اساس فکر خود شک کرد؛ به این فکر . ناگهان تصوري در ذهنش جان گرفت و منقلبش کرد
اي بینشان بوده، ولی ها پیش رابطهکه کسانی خویشش بوده و سالاء اینکرد که بخواهد به اتک

ها همان از کجا که آن.... ها او را بپذیرندها نزدشان بازگردد و آنگسسته شده، حاال پس از سال
ها همان باشند از کجا معلوم است که آن... شور و شوق را به دیدار و تجدید عهد داشته باشند 

  ). 90-91: همان (...برزو که همان نیست... اند که بوده
ي  همه. استهاي نیهیلیستی در انسانش از دیگر نشانهي ابعادجهان در همهمعناباختگی 

تفاوت  شئون جهان براي مانی معناي خود را از دست داده و مانی را نسبت به همه چیز بی
رسیدن به آن خود را به آب و ها براي ي شبانکارهاز جمله حق و حقوقی که همه. کرده است

کنند، که دیگران به او اصرار میحتی با وجود این. زنند، براي مانی هیچ معنایی نداردآتش می
  : ورزداو از گرفتن حقش امتناع می
من براي خودم هیچ «. با لحنی سرد و سنگین گفت. به برزو خیره شد. مانی سرش را تکان داد

: همان(» . حق و حقوق نیامدمبراي گرفتن«. خندي تلخ زد لب»!حق و حقوقی قائل نیستم
114 .(  

که دیگران مادربزرگ جان به اینمانی براي افکار دیگران هیچ اهمیتی قائل نیست؛ حتی راجع 
  : یا پدرش را مرده بدانند یا زنده

نده است پاي بی زبی. گفت مهم نیست که شاغالم قبول کند یا نکند. هایش را باال انداختمانی شانه
  ). 212: همان. (کند کالت زندگی می

 از - باید بگذارم بروم یک طرفی ": مانی گفت«: مانی به رسم و رسومات هم تعلق خاطري ندارد 
شود که نتواند معناباختگی در وجود مانی سبب می). 312: همان(» ".مراسم سوگواري متنفرم

تونستیم به خواست میدلم می": گاه کند، گفتکه به رامیان نمانی بی آن«: به چیزي دل ببندد
خداست یا . جا آدم معلوم نیست یک لحظه بعد چی هست این-یک چیزي دل ببندیم 

قدرتی و ناتوانی و نبود مرهمی براي دردها، بیگانگی مانی  احساس بی). 317: همان(» "!شیطان
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براي بهبود وضعیت از دیگر با دنیاي پیرامون و احساس تهوع نسبت به آن و عدم تالش مانی 
  .جلوه هاي معناباختگی در شخصیت وي است

 مبتال  به نوعی توهم نیزمانی. ها استهاي پوچی در انساندیگر از نشانهتوهم در فرد نیز یکی
  : شود از کودکی گاهی دچار توهم میاو. است

احساس کرد دیوارهاي ... از کنار سقاخانه که گذشت ... گشت ي خودشان برمیوقتی به خانه... 
ي انگیز متحرك شعله ي پر نقش و نگار سقاخانه در آن تاریک روشن غمکاشی دودگرفته

قادر نیست قدم او دیگر ... اند ي مشبک پر و پاي نگار را گرفتهاي و پنجرهها و ضریح نقرهشمع
  ).   33: همان (...از قدم بردارد 

هاي نیهیلیستی در وجود  از دیگر مولفه پیراموناندن تالش مانی براي شناخت دنیايثمر م  بی
جوگر دارد؛ اما از همان زمان به پاسخ هیچ وو پرساي کنجکاو مانی از کودکی روحیه. او است

ي نیهیلیستی را در این امر جنبه. کنندرسد و حقیقت را از او پنهان میهایش نمییک از سوال
  : دهدیش میاو افزا

با لحنی . متحیر به او خیره شد. ناگهان انگار که از خواب پریده باشد، رویش را به مانی کرد
باید صبر کند تا همه چیز به موقعش برایش . گفت هرگز نباید چیزي بپرسد. خشک تغیر کرد

 نیایش  هرگز نباید چیزي ازاند کهکنان به مانی گفت مگر به او نگفته مالمت... . روشن شود
  ). 152: همان (بپرسد

  : ها را معمایی الینحل بداندي شبانکارهشود مانی همه همین امر سبب می
ها  شبانکاره– ولی نه معمایی که حل کرده باشم -ها معما هستند ي شبانکارهبراي من همه«. مانی گفت

هاي شبانکاره  مرده-اند ی که زندههاینه فقط شبانکاره«.  پوزخند زد».اند شان برایم الینحل مانده همه-
  ).   298: همان(» .ترندبرایم الینحل

   شخصیت نیهیلیستی ارسالن2,4
اي  اتفاقاتی که پس از آشنایی او با خانواده،ها است    ارسالن همسر ایران و داماد شبانکاره

نارضایتی از . دهدگرایی سوق میدهد، او را به سمت و سوي پوچها برایش روي میشبانکاره
ي محروم و پایین ارسالن که از طبقه. گرایی استاز عوامل پوچ شرایط موجود و سرخوردگی

زن بوده است، به خاطر فقرش، ها پیش در عشقش به نگار که از نوادگان پیرجامعه بوده، سال
ضاي روزي که نگار را در بیمارستان دیده و از او تقا«: شودخورد و سرخورده میشکست می

چون نگار پایش را به خاطر امثال او از دست داده بود، اما . ازدواج کرد سخت دچار حیرت شد
  ).  177: همان(» ..تقاضاي ازدواج کارگري را که دوست و عاشقش بود، رد کرده بود
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اش و اطرافیانش زن، از محل زندگی ارسالن بعد از ازدواج با ایران یکی دیگر از نوادگان پیر
: همان(» جا مثل زندانه  این-  باید برم استراحت کنم - من مریضم «: کندرضایت نمیاحساس 

125 .(  
 ارسالن دچار بحران هویت . از عوامل دیگر پوچی در افراد استاز خود بیگانگی و بحران هویت

ببین با خودت و "«: تواند هویتش را براي خود و دیگران تعریف و تحدید کندشده است و نمی
 بگو چی -خودت بگو ! چی هستی! من که نفهمیدم تو کی هستی! چه کردي ارسالنمن 

   "!هستی
  ).193: همان (»"!سموم!  سموم- دونم نمی"

ارسالن .گرایی استاز اسباب دیگر پوچ احساس دهشت و سردرگمی همراه با شک و تردید
داند اساس ن نمینسبت به احساسات و افکار خودش دچار شک و تردید شده است؛ براي همی

ي خودت با رامیان هم ي رابطهتو حتی درباره«: اش با رامیان و ایران عشق بوده یا نفرترابطه
عشق ایران . ستهبعد ورود من این عشق رو درهم شک! دونی که عشق محرکت بوده یا انتقامنمی

: کندانی دچار میاین احساسات متناقض ارسالن را به سرگرد). 187: همان(» !تو رو بیدار کرده
  ). 190: همان(» "!خالصم کن ازین سرگردانی و سرکشی" :با غیظ گفت«

 عاملی براي روي آوردن انسان به قدرتی از تغییر خود و دنیاي پیرامون احساس ناتوانی و بی
شود تا زن وکیل موقوفه میارسالن از سوي پیر.خورد که در ارسالن به چشم میاستپوچی 

: ر عمل مانع از پیشرفت ارسالن استزن د موقوفه را سروسامان دهد؛ اما پیرياوضاع آشفته
کاتان و خورشیو را بخواهد و در حضور او به بید و سیاهارسالن از پیرزن خواست کدخداي نی«

پیرزن . تأصل شدسارسالن م. ها اخطار کند، اما پیرزن دست روي دست گذاشت و طفره رفتآن
کرد پیرزن با او احساس می. ارسالن هم چون ماري زخمی شده بود. شتاو را به حال خود گذا

  ). 182-183: همان(» .کندبازي می
زن گیرد که او هم با پیراست، تصمیم میبیند پیرزن او را به بازي گرفته    ارسالن وقتی می

ت و با پیرزن ي زندگیش را زیر پا گذاشاز آن پس همه «:بازي کند و موقوفه را به نابودي بکشد
 اما ...زن را به نابودي کشدتصمیم گرفت موقوفه و امالك شخصی پیر. دست و پنجه نرم کرد

  ....نتوانست ... ویرانی بکشاند و وضع چنان بود که وقتی او مصمم شد موقوفه را به ورشکستگی 
شود تر مییشنه ویرانی ب. ي او هیچ تأثیري ندارداراده. احساس کرد دست و پایی بیهوده است

  ). 183: همان(» .تر کمنه
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ي خود گذرانی را پیشه شود، عیش و خوش    ارسالن وقتی از همه چیز سرخورده و ناامید می
به عیش و . ي کارهاي موقوفه کشیددست از همه«: گرایدکند و در این راه به افراط میمی

رسالن هرگز به دختر جوان رو نشان ي او بود و اها شیفتهبه رامیان که سال. عشرت پرداخت
محابا به تخریب خودش  بی. اسیر اعتیاد شد. نداده بود وسوسه نشده بود، رو آورد و تسلیم شد

  ). 183: همان(» .هاي فسق و فجورش به گوش پیرزن برسدکرد که داستانکاري می. دست زد
ي من همه"«: دهدي سوق میاعتقاد احساس ناتوانی در ارسالن او را به سوي معناباختگی و بی

در مهتاب به مانی .  ایستاد"!مگه نه مانی".  به مانی نگاه کرد"- اصول اخالقی رو زیر پا گذاشتم
  ). 186: همان(» "!اخالقی که پیرزن مروجشه! ولی کدام اخالق". بازوي مانی رو گرفت. زل زد
سالن که پیرزن را علت تمام ار.گرایی استهاي پوچاز دیگر نشانه جویی ورزي و انتقام کینه

او پس از شکست در عشق نگار، . آیدمیداند، درصدد انتقام برهایش میها و شکستسرخوردگی
-دنبال یک زن پول«:  باشدي مرفهگزیند که از خانوادهاش همسري برمیبه دلیل فقر خانوادگی

بعد از ازدواج براي ).177: همان(» .کندبا او ازدواج می. است که با ایران آشنا شدهگشتهدار می
گفت شاید پناه بردن به «: کندي نامشروع برقرار می رابطه، خواهر ایران،رسوایی پیرزن با رامیان

وقتی ارسالن با به بار آوردن ). 186: همان(» .رامیان براي انتقام گرفتن از پیرزن و آزار او بوده
اگر من اشتباه کنم و «: گیرد خودکشی انتقامش را میتواند از پیرزن انتقام بگیرد، بارسوایی نمی

ي مات محرومش از لذت کلمه. دممن دیگه به بازي ادامه نمی. پیرزن بخواهد به من بگوید مات
زن گرفت انتقامش را از پیر... زن بگوید مات اما ارسالن نگذاشت پیر... «).263: همان(» !کنم می
  ).  292: همان(» ...

  هاي رمانوانی سایر شخصیت حاالت ر2,4
  ر شخصیت رامیان ا دي الکترعقده

. زن است که در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده است    رامیان یکی از نوادگان پیر
تر است، در نبود والدین رامیان حکم مادرش را براي ایران که ده دوازده سالی از رامیان بزرگ

ن با ارسالن، ارسالن به نسبت با ایران حکم پدر رامیان را پیدا پس از ازدواج ایرا. یابداو می
  : شودمند میرامیان به ارسالن عالقه. کندمی

-هاي بلند گشوده مانند دودي به هر سو تنوره میوقتی حالش خوب است با آن دست... 
-ي این جلوهفتهرامیان حتماً شی... نماید با این ریش و قد و قامت، قادر به هر کاري می... کشد 

  ). 183: همان(. ..ي او شده
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  : بازدشود و با او نرد عشق میپس از مدتی ارسالن تسلیم عشق رامیان می
ي او بود و ارسالن هرگز به دختر جوان رو نشان نداده بود ها شیفتهبه رامیان که پس از سال

  ). 183: همان (.ه نشده بود، رو آورد و تسلیم شدوسوس
گفت این عشق او را «: دهداي رامیان همیشه با کشمکش درونی همراه است و او را آزار میاین عشق بر 

همیشه . اي نداشتهیچ جلوه. از همان آغاز همراه با کشمکش درونی سختی بود. خسته و فرسوده کرد
  ). 235: همان (.احساسش برایش کابوسی شده بود. دکرباید آن عشق را پنهان می

  : داند که باید از سر راه برش داردرش را رقیبی می    رامیان خواه
بارها فکر کرده بود . دید میرقیبییا او را هوو . دیدتر نمیدیگر ایران را به چشم خواهر بزرگ

 .، ایران را از میان برداشته بود اگر فرصتی دست داده بود.... چگونه ایران را سر به نیست کند
  ). 235: همان(

ورزد، رامیان نسبت به ایران که حکم مادرش را دارد و طبیعتاً به او عشق می    براي همین 
  : کنداي پیدا می احساسات دوگانه

بوسیده، از خودش هر بار که ایران را می. تمام این مدت داراي احساسی دوگانه بوده است
 پیش خودش کرده، از افکار پلید خودششده، نفرتش را نسبت به ایران فراموش میشرمنده می

تر نفرتی عمیق. شده استاما وقتی از ایران دور بوده، آدم دیگري می. شده استسرشکسته می
اما اسیر . گرفت ارسالن را ترك کندتصمیم می... کرده، از همیشه نسبت به ایران احساس می

روي وقتی دست ارسالن را . توانست در برابر آن احساس پایدار بماندنمی. احساس عجیب بود
  ). 236: همان (.ریختمیکرد، فرواش احساس میشانه

-احساس می«: شودبه این ترتیب رامیان پس از باردار شدن از ارسالن دچار احساس ندامت می 
حاال که از ارسالن سرخورده، سرشکستگی عمیقی در . کند خیلی به خواهرش ستم کرده است

» ! شیطانم-ام من یک افعی«: کندرزنش میو خود را س) 236: همان (».کنددلش احساس می
  ).236: همان(

مرگ ارسالن ": رامیان گفت«:     رامیان گاهی از روي سرخوردگی خواهان مرگ ارسالن است
؛ اما پس از مرگ ارسالن رامیان همچنان )303: همان(» ".کنهي گذشته رو پاك میهمه

-کند که به مرگ هر دو میاش می بچهکند، به همین خاطر اقدام به نابودياحساس گناه می
مانی چشمش را که باز کرد، همه «: پردازد انجامد و به این ترتیب با مرگ غرامت گناه خود را می

ي ژنده را از رویش پس پارچه. رو به رامیان خزید. ي تخت گرفتدستش را به لبه. رفته بودند
  ). 329: همان(» .ربانی نداشتض. نبضش را گرفت. ود فسرده بجسمش. دستش را گرفت. زد
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  الگوي آنیموس در شخصیت نگارکهن
اش غلبه دارد، به همین دلیل از کودکی ي او به روح زنانه    نگار دختري است که روح مردانه

اهل فکر . دهدتري نشان میي بیشهاي پسرانه عالقهاخالق و رفتاري پسرانه دارد و به سرگرمی
  : زند اختراع دست میو منطق است و به ابداع و

با قر و قاطی کردن چند مایع و جامد که جزء اسرار بود چیزي شبیه ... دنبال کیمیا بود ... 
  ). 13: همان (...انداختهاي کهنه را با آن برق میتیزاب درست کرده بود که سکه

ه در او به ي روح مردانپردازد و غلبهسواري میاي مثل اسبهاي پر مخاطرهنگار به فعالیت 
  : دانندکنند و او را مثل مردها میحدي است که دیگران هم این را به وضوح حس می

شلوار پایش کرده بود ... پیراهنی آستین کوتاه سفید  پوشیده ... گفتند نگار مثل مردهاست همه می... 
همه خیال ... ه او را دیدند از دور ک... از پشت پنجره ... با اسب آمد ... تر از همه به کالت آمد دیر... 

  ). 92: همان... (اسب به کالت آمدهکردند یک مرد با 
  : خو است همانند مردها عجول و تنداو

-ي خودش را تند بازي میدرآورد من همان شطرنج -زد تر هم که شده بود، وقتی شطرنج میبزرگ
-تغیر می. رفت سر میاشکرد، حوصلهي فکر کردن نداشت اگر طرف کمی فکر میحوصله. کرد
  ). 33: همان(...کرد

  : دنکن او را سرزنش میلبازي است و به همین دلی ها هم    نگار از کودکی با پسر
این کارا به . دختر باید جاسنگین پاسنگین باشه! این دختره هوشتی به در هوشتی به بومه

  ). 14: همان (! دم بگیرهخر با یک مشت عزب اوغلی نره-دختر نیامده که عروس قلندرا بشه 
  : ها استکل کردن با دیگران به ویژه مرد اهل کلاو همچنین
 ایران نگار و... کرد کل میبا پروین خواهر برزو کل... کردتر با برزو دیگران جروبحث میبیش... 

  ). 17: همان (...با پروین خوب نبودند
اعتقاد است و آن را  به باورهاي دینی بیجایی که نگار به منطق مردانه گرایش دارد،  از آن

  : داندخرافات می
: توي راهرو شنید که نگار با تحکم و اخم و تخم به ایران گفت... وقتی از اتاق بیرون رفت ... 
چرا از حاال این خرافاتو تو ! ... شمع روشن کنه... چرا بچه رو بردي سقاخونه . ! ..این کارا چیه«

  ). 32-33: همان (»...هیچم خرافات نیست«... ن گفت  ایرا».! ..کنیي بچه میکله
  : دهد از دست میي مردانه همین روحیهبر سر پاهایش را او
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هاي اسب آن مرد له و لورده گفتند پاي نگار زیر سممی. دیده بود یبآسپاي نگار هم همان روز 
  ). 37: همان (نگار به آن مرد ایست داده بود. شده است

از میزان . شودتر می رنگ ح مردانه در نگار پس از آسیب دیدن پاهایش به مرور کمشدت رو 
  : شودتر می حرف شود و کمجنب و جوشش کاسته می

یا . دهد خودي نشان نمی. ي مردگانها فرشتهي زندگان است و شبگفت که نگار روزها فرشته
ال شاید بیست و چند کلمه حرف درین بیست و چند س... . اشزن است یا در آشیانه پیش پیر

  ). 161: همان (اندتر با هم نزدهبیش
ي زنانه نشده است و پس از اش مغلوب روحیهي مردانهبا این حال هنوز به طور کامل روحیه 

  : گذشت سالیان هنوز هم لجباز و سرسخت است
-وده، عروسکگفت نگار آدم سرسختی است و از کودکی هم لجباز ب. زن سر را تکان دادپیر

وقتی هم . ساختههاي عجیب و غریب میها آدمکهاي آنپارهکرده و از تکه هایش را پاره می
چنددستگی به وجود . هایی زد که همه را به جان هم انداخت تر شد کارهایی کرد، حرفبزرگ
پلوغ هایی است که یک چیزي توي سرشان پلوغ نگار از آن آدم«:گفت. سرانجام خندید... . آورد
  ). 198: همان(» .نوز هم از شر و شور نیفتاده استه. کندمی

نگار مردان دنیاي واقعی را مناسب . دارد ي نگار است که او را از ازدواج کردن بازمیهمین روحیه
  : کندگاه با هیچ مردي ازدواج نمیداند و به همین دلیل هیچ خود نمی

ودش معتقد بوده آدمی است در غایت نگار عاشق مردان خیالی خودش بوده، هرچند خ
. ها پشت کرده استي آنها است، به همهي خواب و خیالمعتقد بوده منکر همه. بینی واقع

-ها را ندیده بود، نمیهایی بود که هرگز آناما عاشق آدم. خواهدهرگز نگفت از یک مرد چه می
 ). 221: همان (شناخت

  فرزند کشی در پیرزن
گنجد و اي نمییکی از مواردي است که در هیچ یک از ساختارهاي اسطوره    شخصیت پیرزن 

شود، بر اي ارائه میهایی که از سوي ساختارهاي اجتماعی و اسطورهبا نگنجیدن در تعریف
ها بر ساختارهاي تعریف شده، هاي رئالیسم وهمی و تردیدافکنیمفهوم تعریف گریزي شخصیت

ي فرزند کشی او است، بدون ارزي که در پیرزن هست، مقولهویژگی شاخص و ب. گذاردصحه می
که به طور مطلق با دختر کشی از سوي مادر و پسر کشی از سوي پدر هماهنگی داشته این

. ریزدها را به هم میاي تلفیقی از آن دو است و در عین حال ساختار هر دوي آنباشد؛ به گونه
او . شودي فرزندانش، خواه پسر خواه دختر، میي همهکند موجب نابودپیرزن با کارهایی که می
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یافتنی، یکتا و جاویدان؛ تنها و دور از همه با خدم و حشم مخصوص خود ن دستهمانند خدایی 
-ي او است، در ساختمانی قدیمی زندگی میي ارتباطی پیرزن با دنیاي بیرون از قلعهکه وسیله

  :کند
در آن ... در هراس مرگ ... فرتوت ... تنها ... اي است نیاي پیر هم بدون مادرش بیگانه... 

 ... هم از این جمع جدا کرده است حتی خورد و خوراکش را... کند ساختمان محقر زندگی می
  ). 130: همان(

همانند خدایی شده که تنها حضور دارد و . ها شخصیتی نمادین یافته استپیرزن با این ویژگی
  : ندادیگران در برابر او هیچ

.  حضوري نداریم-االثریم مفقود غایبنهممو! حاالش هم غایب مفقوداالثري«: رامیان گفت
اما تار و ). ... 230: همان (سکوت کرد» !فقط پیرزن حضور داره ... !ریممثل اشباح میایم و می

 مانند ...ها نیستبا آن... ها است در میان آن... ها را به این پیرزن تنیده پودي سحرآمیز آن
مرگ براي فرزندانش بوده  ... مجهول... چیزي است دور ... اما فروریخته ... کالت پا بر جا است 

  ). 145: همان (...نند حتی انکارش هم معمایی استتوانند او را انکار کنمی... 
افتد ها است از همه اتفاقات آشکار و پنهانی که در روستا میي شبانکارهپیرزن که نیاي همه

  :کندآگاه است؛ اما هیچ گاه اقدامی براي حل هیچ یک از مسائل نمی
-ها را نمیچرا به موقع جلوي آن... کند پس چرا کاري نمی... داند اگر پیرزن همه چیز را می... 

گیرد تواند زاد و رود خودش را از حق و حقوقی که هرگز دستشان را نمیفقط می... گیرد 
  ). 241: همان (... محروم کند

-اعتقادي مردم نسبت به خودش را دلیل عدم دخالتش در کارها می قدرتی خود و بی پیرزن بی
  . داند

ها وانگهی در شارستان نام شبانکاره. گفت او پیرزنی فرتوت است، کاري از دستش ساخته نیست
بی به کردند بیاو روزي حالل مشکالت بود که مردم شارستان باور می. نامی فراموش شده است

ها نشان بدهد تا باور باید خودش را به آن. پندارند اما امروز او را مرده می. هر کاري قادر است
همین . شودچه هست میاما اگر چشمشان به او بیفتد، دیگر کار زارتر از آن. کنند که زنده است

من «. دامه دادآهسته و خسته ا). 214: همان (رودها هم از یاد میاندك نام و نشان شبانکاره
  ). 245: همان(» !من یک خانه خداي درمانده هستم! چنین قدرتی ندارم

    پیرزن با همین رفتارها و کارهایش باعث نابودي فرزندانش از جمله مادر مانی شده و همیشه شاهد 
  . مرگ اخالفش بوده است
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فش را دیده، با داشت، گفت او مرگ اخالف و اسالکه خیلی آهسته قدم برمی پیرزن همچنان
اي از مرگ و به همین دلیل گهگاه احساس کرده که عصاره. ها زیسته استمرگ و زندگی آن

گفت وقتی مرگ گذشتگان خود را . قدر که مرگ دیده است، زندگی ندیدهآن. زندگی است
  ). 200: همان (اياي مردهبینی زندهاي، ولی وقتی مرگ آیندگان خود را میبینی زندهمی

پیوندد، بعد از گذشت سالیان اوضاع به همان روال است و ها میانی که مانی به جمع شبانکارهزم
  .ها استاکنون پیرزن خواهان مرگ ارسالن داماد شبانکاره

که خودش هرگز مگر آن. شود نمیخالصپیرزن بار دیگر با همان لحن عصبی گفت ارسالن هیچ وقت 
 شداز صدایش اطمینانی حاصل می. را بکند و روزي خواهد کردخودش را خالص کند و باید این کار 

  ). 201: همان(
دهد و در پی مرگ     در نهایت هم کارهاي پیرزن ارسالن را به سوي خودکشی سوق می

افتد و در پی نابودي رامیان مانی هم به سوي مرگ پیش  ارسالن رامیان به گودال مرگ فرومی
  . ه در برابر نیستی و نابودي فرزندانش ثابت و استوار استرود؛ اما پیرزن مثل همیشمی

. مانی را بوسید. براي مانی کنار خودش جا باز کرد. پیرزن مثل همیشه کنار منقل نشسته بود
به مرگ . نموداما اندوهگین نمی. خبر مرگ ارسالن را هم شنیده بود. اش را خورده بودصبحانه

وقتی مانی به پیرزن ). 321: همان ( از چیزي غافل نیستکرد که بگویداي ارسالن هم اشاره
که به مانی زل زده بود سکوتش را  خواهد امروز و فردا برود، پیرزن همچنانگفت که می

 تفاوت بود، رك و تهی از احساس ینگاهی ب. خشمگین هم نبود. نگاهش مهربان نبود. نشکست
  ). 321: همان(

  وزید  رمان وقتی سموم بر تن یک ساق میعناصر ساختاري رئالیسم وهمی در. 5
هاي خاص خود را دارا است که این عناصر رئالیسم وهمی به لحاظ ساختاري نیز ویژگی

 - ترین عنصر رئالیسم وهمی است که مهم-ساختاري نیز در راستاي ایجاد شک و تردید
  .  هستند

  ي روایتي دید یا زاویهزاویه 1,5
. ي دید در رمان یا داستان از اهمیت باالیی برخوردار استتخاب زاویهي روایت یا ان     شیوه

گیري  ر شکلي دید یا روایت داین نوع زاویهبنابر. بندي داستان در گرو آن است چرا که سازمان
طور که تودوروف هم بر نقش آن در رئالیسم وهمی همان. رئالیسم وهمی تأثیر بسزایی دارد

شود و جهان و ز دید شخصیت کانونی شده به نمایش گذاشته میکند، جهان اتأکید می



52              ...وقتی سموم بر تن «بررسی رمان                    رخسار زبان             1396، پاییز2شماره  /         

اند؛ عالوه بر این در رئالیسم ها در پیوستگی با این شخصیت حائز اهمیترخدادها و سایر آدم
  . رو هستیمبهي دید هم رووهمی با چرخش زاویه

) سوم شخص(ود ي دید داناي کل محدبا زاویه» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    رمان 
همه چیز از . شود و تقریباً تا پایان رمان همین روال ادامه داردشدگی مانی آغاز میبا کانون

به . فرما است شود و تنها درون و ذهن مانی است که بر کل رمان حکمي دید مانی بیان میزاویه
یرون آمده و بشدگی  کانوني دید سوم شخص با استثناي برخی موارد که نویسنده از زاویه

 شاهد این 132 تا 131ي  از صفحه. شدگی را برگزیده استي دید داناي کل بدون کانونزاویه
ي دید سوم شخص با  دوباره به روال قبل؛ یعنی زاویه132ي از صفحه. ي دید هستیمنوع زاویه

هستیم رامیان مواجه شدگی  کانون  با چرخش 320ي در صفحه. گرددمیشدگی مانی بازکانون
  . شود است و دوباره کانون به مانی سپرده میپاراگرافکه بسیار کوتاه و در حد یک 

-ي دید یا کانونچرخش زاویه» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    به این ترتیب رمان 
که کاهد؛ چراشدگی چندانی رخ نداده است و همین امر از میزان درونی شدن داستان می

ا درون یک نفر که شخصیت اصلی داستان است سروکار دارد و حوادث را از خواننده فقط ب
 با مانی که میان درد دلهاي داستان از طریق بیند؛ البته درون دیگر شخصیتزوایاي دید او می

  .شدگی خود شخص نیست شود؛ اما به قوت کانونها بیگانه است، براي خواننده آشکار میآن
یکی از شدگی  کانوني دید داناي کل محدود به ایت وقایع از زاویههاي رو    یکی از ویژگی

هاي گوناگونی از روایت. شودگاه روشن نمیهیچعه ها، این است که حقیقت یک واقشخصیت
در رمان . هاي مهم رئالیسم وهمی است شود که این از ویژگیزبان اشخاص گوناگون بیان می

کی از وقایعی که حقیقتش بر خواننده و حتی خود ی» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«
. ها بر سر ارث و میراث و اموال موقوفه استها و مهرابشود، ستیز مهریزشخصیت آشکار نمی
شود و هیچ اطالعی از جزئیات اتفاقات ندارد، از زبان اي وارد این ماجرا میمانی که چون بیگانه
ر کس از ماجرا او را سردرگم و عاجز از فهم حقایق روایت متفاوت ه. شوددیگران ماجرا را می

  . کندمی
  :    روایت موقوفه از زبان شاغالم

نامه  وقف- مارو محروم کردن -بیه افسارشون دست بی! خوارنهاي مهراب همه جیرهشبانکاره
-ما شبانکاره«.  سیمایش جدي شد و لحنش طنین دار. اما ما مرد بار آمدیم-وض کردن رو ع
 نتونستن سر - ولی مونیدیم -هاي شارستون پوست انداختیم  مهریز مثل مار تو این دشتهاي
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: همان(» !حتی تولیت را موروثی کردن! هر کاري خواستن با موقوفه کردن! مارو زیر آب کنن
99 .(  

  :     روایت از زبان مادر مانی
 ... »... قورت آب هم رویشیک... اند دهیمال یتیم و یسیرو باال کش«گفت مادرش هم می... 

-اما وقتی صحبت حق و حقوق می... برد نام مادرجان بزرگ را هم نمی... گفت کی مادرش نمی
شان بگومگو همیشه بین... شد معلوم بود مادرش با مادر و مادربزرگ خودش اختالف داشت 

 طرف ...خاله مهراب بود ي که نوهبا آن... ها گیر کرده بود مادرش هم در همین اختالف... بود 
  ). 100: همان (...خاله مهریز را گرفته بود

  : روایت از زبان نگار
اد را به نفع خودش ها مدعی هستند که خاله مهراب آن اسناي از مهرابها و عدهگفت مهریز

  ). 309: همان (جعل کرده است
  ): مهراب(زن     روایت از زبان پیر

این تخم لق را مهریز توي . زندرا حرف مادربزرگش مهریز را میزن ادامه داد گفت که زهپیر
. ي دنیا نیاي خودش را دیوانه قلمداد کردمهریز به خاطر جیفه. دهان زاد و رود خوش شکست

هاي آن مرد بزرگ خیر ولی او حاضر نیست استخوان. اسنادي جعل کرد که سر تا پا کذب بود
مهریز و زاد و رودش توي شارستان چو انداختند .  مال دنیاآن هم به خاطر. را توي گور بلرزاند

یک . باشی اجیر را هم گرفتند یمحکگواهی چند . که شاهرخ میرزا از کوچکی مصروع بوده است
مقام شاهرخ . ولی کاري از پیش نبردند، یخشان نگرفت. مشت کاغذ و بنچاق هم جعل کردند

  ). 283: همان(اعتبار کنند  انند او را بیها بتومیرزا باالتر از آن بود که این کذاب
روایت خطی است؛ اما گاهی با » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«    روایت غالب رمان 

شود و روایت یت خطی شکسته می روایناها به گذشته بازگشت مانی یا دیگر شخصیت
وي او به کام مرگ پایان در آخر رمان با روایت مانی و پیشر. کندغیرخطی را بر رمان حاکم می

  . یابدمی
  زمان 2,5

به تبعیت از روایت حالت خطی و » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«زمان هم در رمان 
کند و بین این دو زمان رمان در گذشته و حال سیر می. آمیزدیابد و در هم می غیرخطی می

  . ستزمان در نوسان است؛ البته زمان حال غالب بر زمان گذشته ا
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   مکان3,5
ي ذهن هاي خسرو حمزوي مکانی ساخته و پرداختهعنصر مکان در این رمان مانند سایر رمان

هایی مثل بیدگاه کالت، لقانطه، پرند، شایگان، نیستون، چکاب، رستاق،  نویسنده است؛ مکان
 اول .رو هستیمبهاین با آمیختگی دوگونه توصیف در مکان روعالوه بر.  بیدخورشید و نی

گذارد و توصیفی که عادي و مأنوس است و مکانی آشنا و ملموس پیش چشم خواننده می
اکسپرسیونیستی نزدیک کند و به توصیفات دیگري توصیفاتی که مکان را وهمی و ناآشنا می

  : شود می
ها، به زرخان که در اعماق دره با  به پیرامون نگریست؛ به دشت. دورادور دژ را پیمود. برخاست
ي سنگیِ فراخ که گونههاي بامنمود، به الیهاي کدر بر زمین میشماري خانوار چون لکه انگشت

رفتند و آواي بس بر هم پشته پشته از پاي دیوارهاي واژگون کالت سراشیب به اعماق دره می
شیون ... خاست میها؛ از اعماق دشت برهوهوي باد فراتر از آن. عظیم بر زرخان حقیر بودند
در ... هاي بسته بود؛ بانگ دهان... شان را در باد سر داده بودند ارواحی غمگین بود که البه

ها را هوهوي اندوهشان پر  فضاي کالت و دشت... کردند اي ندبه میدر پرسه... بامدادي آفتابی 
شته و در هي آدمیانی که کالبد فروي کالت بود؛ همهمهبستهآواي رفتگان دم فرو... کرده بود 

  ). 110: همان (...زدند ها آوار میگردباد
  

   زبان4,5
: خوردبخشد، به چشم می رمان چهار ویژگی زبانی که رئالیسم وهمی را شدت می این    در

در زیر به . شاعرانگی زبان، توصیفات سوررئالیستی، طنز در کالم و استفاده از لحن و زبان گفتار
  .ته شده استها پرداختوضیح هر یک از آن

 شاعرانگی زبان1,4,5
هاي خسرو حمزوي نقشی همیشگی  رئالیسم رمانکردنوهمی و     شاعرانگی کالم در رویایی 

از این عنصر استفاده کرده » وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«وي در رمان . کندرا ایفا می
  : است

... از توالی حوادث ... از حضورش ... از همه یادهایش ... شود آدم از همه چیز خالی می... 
که دیگر ... ي گرم نرم جاودانه در یک لحظه... اي منعقد شود که آدم در لحظهدرست مثل آن

ه نه خواب اي است کلحظه... تهی از توالی ... خاموش ... رو دراز وسیري است د... لحظه نیست 
  ).10: همان (...نه بیداري ... است 
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  رسیونیستیتوصیفات اکسپ 2,4,5
هایی است که ترین شگرد اکسپرسیونیستی یکی از مهمهاي حمزوي توصیفاتدر رمان

-هایش به فراوانی به چشم میي رمانکند و در همهرئالیسم او را به رئالیسم وهمی تبدیل می
شود، ها ارائه میها و شخصیتگر از مکاني دید شخصیت کانونیتوصیفاتی که از زاویه. خورد
آلود گیري فضایی وهم یفاتی عجیب و شگفت است که سبب ایجاد غرابت در خواننده و شکلتوص

  : کندشود و ترس و هراس همیشگی را بر فضاي رمان حاکم میو رازآمیز می
انگیز است که پیرامونش  ي وهمکرد رهسپار مسیري خاموش مهتاب زدهمانی احساس می

 کورسوزهایی لی، میان جرزهاي ستبر صامت، آدمهاي کاهگدر روستاهایی گسسته، در اتاق
که از حول و حوش روستاهاي خوفناك  همچنان). 103: همان(یاد هیچ  شوند، بیخاموش می

نور سرد اسرارآمیزش در .  مهتاب رنگ باخترفته رفته. گذشتندوارفته در نوري مشکوك می
-رگی آسمانی که نیلی میهاي لطیف میغی گریزان برچیده گشت، سبک و آشکار در تیهاله

  ). 104: همان (گشت، تبخیر شد
   طنز در کالم3,4,5

 یکی از عناصر - گیري فضاي همگانی یا کارناوالطنز یکی از عناصر زبانی است در شکل
صدایی و طنز سبب درهم شکستن تک. کندسزایی ایفا می  نقش به-مهم رئالیسم وهمی

 در رمان .آوردي ایجاد صداهاي مختلف فراهم میو زمینه را براشود تضعیف قدرت حاکم می
ها ي شبانکارهجان بزرگ که نیاي همهاز سوي مادر» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می«

اعضاي شبانکاره که یاراي ایستادن در برابر . شوداست، جور و استبداد به محیط تحمیل می
ان حاکم بر فضا، در نبود مادر جان بینند، براي کاستن از میزان خفقزن را در خود نمیپیر

این طنز . زنندبه او حرف میکنند و با طنز و تمسخر و کنایه راجعزن خطاب میبزرگ او را پیر
زن بیش از همه به او زن دارد و پیرترین ستیز را با پیربیش از همه بر زبان ارسالن که بیش

  : ظلم کرده، جاري است
بی یک دو سه سالی از حضرت خضر و نوح و الیاس نبی بی«: ارسالن لبخند زد و گفت

ولی آب «. دستی به ریشش کشید. سرش را تکان داد. اش را خورد شاغالم خنده»!کوچکتره
  ). 230: همان(» !خضر خورده
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  گیرينتیجه. 6
ها با واکاوي دقیق درون شخصیت» وزیدوقتی سموم بر تن یک ساق می« در رمانحمزوي

 حمزوي. بردپیش میدیگر در کنار یکرا شناختی، نیهیلیستی و بحران هویت  مضامین روان
هاي که شخصیتاو به جاي این. شود قائل می داستانهاي انسانیبراي شخصیتاهمیت خاصی 

هاي انسانی با ي شخصیتگون را براي نمایش خود برگزیند، به همه و فرشته و نقصعیب بی
از طریق نمایش در صحنه . دهدمیرا ي نمایش   ورود به صحنهيویژگی اجازهو هر خصوصیت 

وگوي شخص با دیگر اشخاص داستان،  وگوي درونی و چه گفت وگوي افراد، چه گفت گفت
که در ارتباط تنگانگ با - اندیشه و افکار شخصیت ها . شود زندگی و درون اشخاص آشکار می

 عملکرد و -، قرار داردهستندها در تعامل عاطفه و احساسات خودشان و نیز دیگرانی که با آن
ها است که از تیمان ایدئولوژي درون شخصاین افکار و اندیشه ه. دهدها را شکل میرفتار آن

،  رامیانا الکتريعقده شخصیت نیهیلیستی مانی، .آیدعناصر رئالیسم وهمی به شمار می
- ها شکل میژي و احساسات آنآنیموس نگار و فرزندکشی پیرزن همگی تحت تأثیر ایدئولو

از توصیف تر ها بیشده به توصیف درونی شخصیتنسهمین اساس است که نویبر . گیرد
 در هاتر بر اساس ذهنیات و درونیات آنیشهاي داستان بپردازد و شخصیت ها میظاهري آن

به رزن بی سمندر و پیها مثل بیدر برخی شخصیتنویسنده  .شوندبرابر خواننده آشکار می
این . شناختی هماهنگ نیستنداي و روان که با ساختارهاي اسطورهزنددست میهنجارشکنی 

هاي ناپذیري شخصیتبخشد و بر تعریفگرایی و معناباختگی اثر را شدت می امر ویژگی شک
  . شود گذارد و از امتیاز اثر محسوب میهاي واقعی، صحه میرمان همانند شخصیت
در رمان مذکور . ز در رئالیسم وهمی از اهمیت به سزایی برخوردار استعناصر ساختاري نی

خورد؛ اما به قوت و شدت عناصر  در کنار عناصر محتوایی به چشم میيعناصر ساختار
تر مواجه نیستیم؛ به همین گر بیشي دید با یک کانونیدر بحث زاویه.کندمحتوایی جلوه نمی
شدگی و  دهد و همین امر از میزان درونگی رخ نمیشدي دید و کانوندلیل چرخش زاویه

. برخوردار استرئالیسم وهمی هاي زمانی ویژگیاز زمان عنصر اما ؛کاهدگرایی رمان میوهم
با پرش میان گذشته و حال سیر ؛بلکه رودپیش نمیاین رمان بر اساس سیر خطی زمان در 

مکان . سازدآشکار می در ذهن افراد را عوامل سرکوب شده  با این کارزند وخطی را بر هم می
هاي  ذهن نویسنده با ویژگیي مکانی ساخته و پرداخته،نیز طبق ویژگی خاص رئالیسم وهمی

  نیزدر زبان. کندجاد مییاي را در داستان ااي و اسطورهکه فضایی افسانهاست هاي واقعی مکان
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که به ایجاد و طنز بخشد  قوت میکه بر وهمناکی داستانشاعرانگی، توصیفات سوررئالیستی 
  . خورد رساند، به چشم می فضاي کارناوالی در داستان یاري می
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