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 در جهان امـروز وجـود دارنـد کـه بـه         ی متفکران . بازگشت به گذشته است    ي به معنا  ییادگرایبن
 رمـان نـو و پـسامدرن    سندهیـ  نونوی کالوتالویا.  توجه دارند  ي انتقاد ي   فاصله نی در ع  ییادگرایبن
 بازگشت به بهـشت گمـشده   ییادگرابنی. ست پرداخته ا وهی ش نی در نظر و در عمل به ا       ییایتالیا

اما بازگشت به رحم مادر اگر با فاصـله انجـام   .  دارد را درنظر رجوع به رحم مادرادیاست و در بن  
 و  یستیـ  تنها وحدت وجود آگاهانه اسـت کـه انـسان را از ن             .شود ی موجب مرگ انسان م    ،ردینگ
 ییگراادیـ  است کـه بـه بن  یرانیح ا مطرسانینو ان از داست ي نجد ژنی ب .دهد  ی شدن نجات م   چیه

 چـون  یی دارد و هـم بـا سـاز و کارهـا    انهی معناگراي  او هم جنبهيها   داستان . دارد ي رو يانتقاد
 ي نجدیسینو  داستانی مقاله به بررسنیا. دارد ی باز م  ادهای بن ي   ما را از افتادن در چاله      ،کیتکن
  .پردازد ی ميتقاد انییادگرای بندگاهی از د»نهی در قرنطیاهیگ« ژهیبه و
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  مقدمه
 مخـالف نـسبت بـه    ی نگـاه ید و حتـ گیرنـ   مـی ها فاصـله      معموالً از گذشته   ي امروز سندگانینو

 حـال  نی و کم در همـ شید که ب هم هستنیسندگانی نوانی م نیدر ا .  گذشته دارند  يها  اسطوره
  .ندکن میها   مهربان به آنی نگاهرند،یگ یها فاصله م که از گذشته

 ي است کـه در مجموعـه  یرانی ا ي   و شاعران برجسته   سندگانیاز نو ) 1376ـ  1320(ي نجد ژنیب
هـا   ابـان یو دوبـاره از همـان خ  ) 1373(»انـد  دهی که با من دویوزپلنگانی«يها داستان خود به نام 

 ي شـعرها  .سـت و نـاقص ا   يها  شامل داستان  » ناتمام يها داستان«.دی به اوج شهرت رس    )1379(
 گــاه  ویستیــ او فرماليهــا  داســتان. دارنــدي کمتــرتیــ اهمشیهــا  در کنــار داســتانيدنجــ

  و نگرد یم دوم ي  درجه درآن است که به محتوا       ي نجد یستی فرمال یژگی و . است یستیپسامدرن
 تیـ  و مانند آن اهمتعلی حذف ،می معکوس و مستق ری تصاو یی،زدا یی چون آشنا  ییها کی تکن به

و گـاه سـوم       اول شـخص اسـت     ي راو یگـاه  يزی اسب ر  وز اسب در داستان ر    .دهد بیشتري می 
توانـست بـدون    ی نم گری د سب ا .ستمای ب ای راه بروم و     يتوانستم بدون گار   ی نم گریمن د «:شخص

اسـب  ). 28: 1373نجدي،... (ب اس ... من ...اسب...توانستم ینم گری من د  . راه برود  ای ایستد ب يگار
بینـد و بـه حرکـت خـود فکـر       دود حرکـت درختـان را مـی     زمانی که مـی   » ریزي  روز اسب «در  

). 257: 1383تـسلیمی،  . نـک (این تصویر به حرکت نامـستقیم دوربینـی اشـاره دارد         . کند  نمی
پـاي آب،   اده بود و پیکـان پابـه  جاده، کنار رودخونه افت«: گوید ي حرکت آب و ماشین می       درباره

 تفـاوت  نوی کالوتالوی به فرم با ا شی از جهت نوع گرا    ينجد). 78: 1379 ،ينجد(» رفت  پیش می 
 امـا  ، ندارديا  به رمان نو عالقه نویاو که برخالف کالو     پسامدرن يها   است داستان  نیهمچن. دارد

 ياهـ  داسـتان از  .صـدا اسـت    هـم نویهـا بـا کـالو     و نگرش با فاصله بـه آن ادهایدر بازگشت به بن 
  .ت اسی موضوع کافنی امی تفهي برا»نهی در قرنطیاهیگ«و» دیمرا به تونل بفرست«ي،نجد

  قی تحقي نهیشیپ
تنهـا بـا موضـوع       نوشته شده است کـه نـه  »نهی در قرنطیاهیگ«ي  چند درباره  ی مقاالت رانی ا در

 جـا  نیـ  در ا.انـد   خود مواجهکردی در روی با اشتباهاتيا بلکه به گونه، ستندیمورد نظر ما مرتبط ن 
 متوجـه  ی اثر را به خوبنی اسندگانی از نوی برخ؛میشو ی و آثارشان متعرض نمسندگانیبه نام نو 

 يدئولوژیـ  بـا ا يا  به صورت سـاده زی ن یاند و برخ    کرده یابی ارز فیها را ضع    آن جهی و در نت   شدهن
 آن ي دهیـ فا انـد و تنهـا بـه گـسترش کـم           ده ز ی و گاه اشـتباه    یهی بد يها حرف اند و   داده وندیپ

 بـاز  متنـی  را» نـه ی در قرنط  یاهیـ گ« نمونـه    ي بـرا  ،انـد  افتهی مطلب را در ن    ي  پرداخته و خالصه  
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نـامزد  را  اثـر  نیـ اکـه   ، چه رسد به متن باز       شود ی نم دهی در آن د   یکه ابهام  ی در حال  ،اند  دانسته
اند کـه     کرده ی بررس یی جادو سمی رئال گاهدی آن را از از د     ی گاه نی همچن . سازد رن پسامد اتیادب

 خرافـه اثـر    نیـ  اگـر ا   ی، حتـ  کنـد  ی نمـ  یی خرافه متن را جادو    کی باور به    رای ز .ستی گونه ن  نیا
  . استی روانيثر از امرأ مترای داشته باشد، زیقیتلف

  يچهارچوب نظر
ت وجود و  مانند وحدییها واژهدی است که شامل کلي انتقادییادگرای مقاله بننی اي نظریمبان
 و ییگرا انی و مرگ، بنی فاصلگی، فاصله و بي و بازگشت در تمدن امروزییادگرای، بنعتیطب
 نوی در آثار کالو استفاده کرده و عمالًجا نینظران مختلف در ا  که از صاحبشود ی ميزیست انیبن

  .میا رو بوده هبا آن روب

 انیپا بی نظم  در گذشته:یدگو یم» تی صفر« در کتاب نوی کالوتالویا :عتیوحدت وجود و طب
در روزگار . )1387:37، نویکالو( میبر ی به سر می اکنون در نظم مصنوعی ول،وجود داشته

 خود يروی رفت و هر چه با نی به شمار معتی از طبیاو جزئ.  بودگانهی عتی طباباستان انسان ب
 انسان  درکیفکران کالس از متياری بسیاما گاه. گرفت ی فاصله معتی، از طبکرد یرفت مپیش

 شنهادی را در جهان پی، نظم و انسجامیگانگی و وجود دندید ی از خداوند میی جلوه هاعتطبی و
 ریروح خ کی يها  نشانهی است که همگیی اجزايجهان دارا: گفت ی مiتزی نیبال. کردند یم
i اجزا را مونادنیاو ا.  خداوند هستندیعنی i نیوقات در ع مخلي  همهگفت ی و مدنامی  می 

ها را   آنيا ه بودن با هم مشترك هستند و خداوند به گونری، در اصل خي ظاهريها تفاوت
 جوهر کی ي جهان دارانی بنابرا.شود یها تکرار م  در آنگری دي مونادهاعی است که وقادهیآفر

 تفکر به چشم نی ازی نیی چون بودای شرقيها شهدر اندی).  804: 1365راسل، . نک(است 
 ي  در ذات همه)یی سرشت بودانیا( ری روح خنی باور هستند که انی بر اها ییبودا. خورد یم

 الی در اسالم جهان را خیعرب ابن. )37: 1383، یسوزوک( موجودات هست و مطلقاً پاك است
 شیها  کثرتي  ندارد و همهی واقعتی گفتمان جهان هونیدر ا. داند یمتصل به خداوند م

 ی در جهان انسجام و نظمعتاًی باشند، طبزی چکی نموده گیاگر هم. هستند زی چکی از ينمود
  .شود یبرقرار م

 سوبژه و تی ثنوانیب  چون دکارت بایشمندانیاند :ي و بازگشت در تمدن امروزییادگرایبن
 بازگشت و زی نيا اما عده.  آمددي پدیزیستادیکه بن  کردند تا آنهیپا ی را بهستی  اتّحادبژهوا
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 را در نهاد بشر نیشی پيها  و اسطورهي بشری کودکزی و بهشت گمشده و نعتی با طبیگانگی
  :دی فرودگاهیاز د. دندید

ـ         ي   و کودکانه  یی به صور ابتدا   یی قهقرا ری س يبازگشت به معنا    ایـ  ج رفتـار جهـت اجتنـاب از رن
تر رودخانـه،   در بسی که پس از مواجهه با مانعی آبانیجر« را با    زمی مکان نی ا دیفرو.  است دیتهد

انـد،   دهی خـشک ،دندیرس می نظر به که سابقاً یمی قديشود و مجدداً به عقب در مجار یانباشته م 
  ).335: 1389هلر،  (کرد ی مسهی، مقا»ابدی ی مانیجر

.  و رحم مادر اشاره داردی کودکي  است که به بازگشت به دورهیراوان فيها ها نشانه در اسطوره
 اي  رودخانه و به صورتدیآ ی مادر است که آب از زهدان آن برمي  موارد نشانهیکوه در برخ

 است که يبسا غار زهدان مادر چه. گردد یجا باز م  دوباره به آنری و پس از تبخشود ی ميجار
 مواقع ياری در بسزیسنگ ن. )1378 و گربران، هیشوال(شود  ی ملدجا متو فرزند دوباره از آن

 مادر زی ندی ناهرانای در .باشد ، می استحی که مانند مسترایمادر م سنگ رایز. نقش مادر را دارد
اگر .  شده استی تلقزی نحی، مادر مسمیفت مرص که ك پایعنی دیناه.  دانسته شده استترایم

 ی مانند و پاکی سنگ عالوه بر نشان باکرگرای، زمیا راه نرفتهی، بمی سنگ قلمداد کنزی را ندیناه
 :1378،  بهار.نک(هاست  ها و مادر آب  آبزدی ازی ندیناه. دیآ ی برم است که آب از دلشکوهی
. رود ی سنگ گور مریگاه به ز  و آندیآ ی سنگ مری از زيرود د ماننزیکه انسان ن  آننغز ).395

داشت و هنوز بر  یها وا م  که مرا به سفر در افسانهيا گانهیآن باور :  دارندقتیها حق ، افسانهيآر
 ي تا ما را از تمدن امروز)23 :1388 ،نویکالو(»  دارندقتیها حق  است که افسانهنی باورم، انیا

  . ببرندادهای بنبه

دو  دیـ فرو. شـود  ی منجـر بـه مـرگ مـ      ،فاصله باشـد   ی عشق اگر ب   : و مرگ  یفاصلگی، ب فاصله
iسائقه i i  و عشقی زندگیکی ؛کند ی را طرح مزهیغرو i v مرگيگریو د vاست :  

توان از  هاي زندگی را می پدیده. ق سائق مرگ هم وجود داشته باشدبایست عالوه بر عش می
تأثیر مشترك و متضاد این دو سائق توضیح داد، اما نشان دادن فعالیت این سائق مفروض 

رفت که  گمان می. تظاهرات عشق به قدر کافی چشمگیر و پر سر و صدا بود. مرگ آسان نبود
  )87: 1384فروید، (.کند  زنده در درون او فعالیت میصدا در جهت انحالل موجود سائق مرگ، بی
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گیرد، یعنی دمش که  ي زندگی و مرگ یادآور مار اوروبوس است که دمش را گاز می این چرخه
این دو با هم به هستی نظام . گردد پایان اوست دوباره به دم و دهانش که آغاز اوست، برمی

له نگریست و طوري دم خود را گاز گرفت که آسیب ي مرگ با فاص بخشند، اما باید به غریزه می
زیرا زمین، . ي مرگ است؛ بازگشت به دل خاك بازگشت به زهدان مادر به نوعی نشانه. نبیند

خود، مادر است و به درون آن رفتن همان و نابودي همان؛ در درون آب رفتن همان غرق شدن 
. ها نگریست صله اگرچه نزدیک به آنفا فقط باید با. این نظم و اتحاد نابودگر است. است

از . هاي کونولوس مرد فاصله نگریست و غرق شد و اودیپ به همین سبب در جنگل  بیviنرگس
زمین و هرچه در آن است، یعنی درخت، جنگل، خاك، آب و آتش که از مظاهر زمین و 

گر فاصله نگیرد، خواهد به شمع و چراغ نزدیک شود، ا پروانه که می. مادرند، باید فاصله گرفت
اي  گونه باید به. فاصله و منفعل باشد، سبب نابودي است بازگشت به این مادر اگر بی. سوزد می

  .بنیادگراییِ منفعل دیگر مد نظر انسان امروزي نیست. رو شد فعال با این بنیادها روبه

viبنیادگرایی i   و بنیاد ستیزي vi i i :   حقیقـت   بنیادگرایی به این معنی است که یک عقیده را
 اهللا کلمۀي آن  اعتقاد به این که انجیل داراي عصمت کامل است و هر کلمه       «مطلق بدانیم، مثالً    

بنابراین از این دیدگاه جهان و کالم حقیقتی ثابـت اسـت، امـا در               ). 179: 1369براس،  (» است
iجهان امروز بنیادستیزانی چون نیچه و فوکو با طرح تبارشناسی         x را بـه  گرایانـه  ، مفاهیم بنیـان 

ها و  وجوي بنیان انگاري نیز به معنی جست  انکار کردند، زیرا ذاتxانگاري اي از ذات    ي گونه   منزله
  .ها را مطلقاً شناسایی و معرفی کند خواهد آن خواستگاه هاست و می خاستگاه

ي پیـدایش بـه    تالش براي دست یافتن به ذات و جوهر هرچیز، در نظر گرفتن لحظـه یـا برهـه    
اي از معرفــت کــه از  ي اوج فراینــد تحــول هــر چیــز و ســرانجام تأســیس حــوزه طــهعنــوان نق
ي  این آثار و عواقـب، آشـکارکننده   . هاي فرضی نشأت گرفته که خود باید بازیافته شود          خاستگاه

: 1385اسـمارت،  (اختالف و پراکندگی در پس یکسانی مصنوعی خاستگاه و منشاء واحد اسـت       
ي بنیادها را از هم  اي ندارد و همه گریزي و بنیادستیزي عالقه    حقیقت ایتالو کالوینو به این   ). 71

  .پاشد نمی
  بررسی آثار نجدي با محوریت گیاهی در قرنطینه

بار به حقیقت گذشته، مادر، بهشت و طبیعت خودنمایی           بنیادگرایی بیش از هر چیز در نگاه غم       
و سـپس بازگـشت آن بـه اتحـاد و     ي امـروزي   پس از آن نگاهی دارد به تمدن چندپاره . کند  می
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گردنـد؛ گروهـی کـه در گذشـته غـرق       در این میان دو گروه به گذشـته بـازمی    . انسجام گذشته 
  .آورند شوند و گروهی که با فاصله به گذشته رو می می

از دیدگاه بنیادگرایان، جوهرهاي نخستین  :اتحاد با طبیعت و هستی و میل به گذشته
روزي «: ي سپهري اند؛ به گفته ي جهان متکثر نشده ند که هنوز آلودها داراي حقایق ناب و یگانه

و انسان با ) 391: 1389(» زد با نبض درخت نبض او می.../ کرد که دانش لب آب زندگی می
ها فاصله نگرفته بود و هستی در  طبیعت، زمین، ماه و خورشید و آسمان یگانه بود و از آن

ها و زمین در  از آسمان» xiهاي کیهانی کمدي«لوینو در کا.  دم خود چیزي کم نداشت سپیده
هاي دور تاکنون زندگی  گوید؛ پرسوناژهایی که در آن زمان گذشته به صورت کمیک سخن می

ي زیادي در زندگی  شدند، آبزیان و خزندگانی که دغدغه دایناسورهایی که عاشق می: اند کرده
توانستند با  هایی که شبیه هم نبودند، می و آنتنان شبیه هم بودند  همگی مانند نرم. نداشتند

  . هم متحد شوند و عاشق یکدیگر شوند
هـا بـا طبیعـت، درخـت و رودخانـه         هاي بسیاري وجـود دارد کـه انـسان          در آثار نجدي داستان   

  .اند، است ي یوزپلنگانی که با من دویده از مجموعه» تاریکی در پوتین«اش  اند، نمونه یگانه

هایش  که بشر با تفکرش به پیشرفت رسید و رشد کرد، دیگر از گذشته  هنگامی:تمدن امروزي
نجدي . او بهشت خود را گم کرد. هاست دور شد، یعنی تاوان فکر کردن، محرومیت از گذشته

گوید که دختر صاحبش را  از همان مجموعه، از اسبی سخن می» ریزي روز اسب«در داستان 
شود و او را به  صاحب اسب عصبانی می.  طبیعت دویده استو به سرعت در سوار بر خود کرده

از همان مجموعه از » تن آبی«در داستان . گیرد بندد و گاري توان طبیعی اسب را می گاري می
. شود کند که تنی آبی و طبیعی دارد و با ورودش به بطري پپسی گرفتار می دختري یاد می

اي است که آب را در  رد و پپسی اولین تکنولوژيچراغ اولین جادویی است که غول را زندانی ک
نظم مصنوعی جانشین نظم : گوید جاست که کالوینو می این. اش را گرفت شیشه کرد و آزادي

  .طبیعی شده است

نظمـی و آرزوي   آرزوي نظـم پـس از بـی   . دهـد   امید بازگشت، پس از جدایی رخ مـی    :بازگشت
گویـد،   ي جهـان مـصنوعی انـسان سـخن مـی         ربارهگاه که کالوینو د       آن. دم پس از غروب     سپیده

» انـد  یوزپلنگانی کـه بـا مـن دویـده    «ي  از مجموعه» استخري از کابوس«نجدي نیز در داستان   
ــو و طبیعــت شــده اســت     ــرگ ق ــه م ــه منجــر ب ــسته ک ــل دان ــن و گازوئی در . کــابوس را روغ
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ه اسـت،   از همان مجموعه، مردي که پسرش در جنـگ کـشته شـد            » تاریکی در پوتین  «داستان
هـا کـه    آن. کند تا به جاي فرزندش به جوانان در رودخانه بپیونـدد   باالخره لباس سیاهش را می    

هایی که مربوط به گذشته اسـت، بـازي    سن و سال فرزندش هستند، در آب با سیب و سفال           هم
  .کنند می

هیچ  بازگشت به گذشته بی  در جهان امروز برخی بنیادگرا هستند و کامالً میل به:فاصله
فاصله است که آب او را غرق  اي دارند؛ میل بازگشت پدر شهید به آب، بازگشتی بی فاصله

خواهد با  کالوینو، راوي می» هاي کیهانی کمدي«ي  از مجموعه» فرم فضا«در داستان . کند می
زي اما در جهان امرو. اُرسوال یگانه شود؛ ظاهراً در بهشت اولیه با او چون آدم با حوا یگانه بود

» ها دوباره از همان خیابان«هاي بیژن نجدي از جمله در داستان... .رقیبی برایش پیدا شده است
اي به همین نام، براي یگانگی زن با مرد رقیبی پیدا شده است؛ نجدي از زنی یاد  در مجموعه

 ي نجدي کند و ناگهان در خانه هایی عبور می کند که شوهرش را کشته است، زن از خیابان می
دارد که او را  وي نجدي را وامی. کند که او باعث مرگ شوهرش شده است زند و گالیه می را می

  .به شوهرش برگرداند
اشاره » مرا به تونل بفرستید«که به بررسی گیاهی در قرنطینه بپردازیم، به داستان  براي آن

میرد، مرتضی گریه  تخیلی، با به دنیاآمدن مرتضی مادرش می - در این داستان علمی. کنیم می
جایی شبیه تابوت در (اش را در تونل  جنازه. شود کند و این گریه از ذهنش پاك نمی می

ي  کنند و روي مونیتورِ کامپیوتر به مطالعه وارد می) آي. آر. سردخانه یا دستگاهی چون ام
هران دکتر و خانم م. کند که مغزش زنده است دستگاه ناگهان اعالم می. پردازند مغزش می

ي  مونیوتور همه. تمام خاطرات گذشته را در مغزش مطالعه کنند، توانند اکنون می) دستیار(
» ایم جاي دفن شدن اسم کسانی است که دوستشان داشته«مغز . کند خاطراتش را تایپ می

ها همگی در  این). 56: همان(» شده هاي دفن ها، اعتقادات، عشق ، اسم)55: 1373نجدي، (
یک غریبه توي سرتان «: گوید دکتر به دستیارش خانم مهران می. اند غز حفظ شدهناخودآگاه م

شده باشد، به این معنی است که او عشق  این غریبه اگر اسمِ عشقِ دفن. »رود راه می
دکتر به . اي دارد و اگر غریبه خود دیگر درون خانم مهران باشد، ناخودآگاه اوست شده سرکوب

مرتضی . مرا به تونل بفرستید: گوید شود و دکتر می شوي؟ او نمی ونل میآیا وارد ت: گوید او می
دکتر . »میرید قفسه پر از رادیو اکتیویته است، می«: گوید کشند و خانم مهران می را بیرون می
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صداي ذهن . شود و به کمک او وارد تونل می» بیا بیا بیا خانم«: گوید با عصبیت و جدیت می
ي صداها را به کار انداخت و از  کننده هاي پاك خانم مهران مغناطیس «.دکتر به دستگاه رسید
آنکه به کسی چیزي بگوید و یا تلفن کند که بیایند و مرتضی را از  بی. زیرزمین بیرون رفت

  ). 58: همان(» ها بردارند روي موزائیک
 قبل از مردن شب، وپنج دقیقه بعد از نیمه ساعت چهار وسی«: شود جا آغاز می داستان از این

ي عمرش،  ناپذیرش به دنیا آمد و تا آخرین لحظه ي پایان زائو، مرتضی با بند ناف دراز و گریه
: همان(» ساعت دو و نیم بعدظهر یک روز تابستانی هرگز صداي آن گریه از ذهنش پاك نشد

رت ي روز تولد در ذهن او به صو جا فقط به این اشاره ندارد که گریه راوي در این). 51
توان گفت که  دهد، بلکه می ماند و سپس مونیتور کامپیوتر، آن را نشان می ناخودآگاه باقی می

هاي  یکی از افسانه.  همچنان میل به بازگشت به زهدان مادر را بازگو کند،تواند این گریه می
دیگر گوید که وقتی سر از تن مادر بیرون آورد، پشیمان شد و  ي نوزادي سخن می ایرانی درباره

خواهد متولد شود  او ریش و سیبل هم درآورد، اما هنوز نمی. تن به خروج از شکم مادر نداد
. بازگشت به زهدان مادر. ي دیگر میل انسان به بازگشت است این نیز شیوه). 1382بشرا، . نک(

 جا پیوسته تونل نیز دنیاي ناخودآگاه و شکل دیگر زهدان مادر است که مرتضی باالخره به آن
  .یا سفر بازگشتی داشته است

گـروه دیـاگرام   . آورد، نماد سفر است که مانند غار، زهدان را به یاد می           بنابراین تونل عالوه بر آن    
انـد و   دکتر و خانم مهران به رازهاي سفر مرتضی پی برده        . دهد  تونل را به مترو و سفر ارجاع می       

دکتـر بـه خـانم    . هـاي ناگفتـه دارنـد     نـج ها و ر رسد که دکتر و خانم مهران هم عشق    به نظر می  
  »!دلتان نمی خواهد که بفهمید توي سرتان چه خبر است«: مهران می گوید

  »نه«: گوید خانم مهران می
  ).56: 1373نجدي، (» !ایم ي خودمان دفن شده ي ما توي کلّه همه«: گوید دکتر می

د و عـشق خـود را کـه شـاید     خواهد به زهدان مادر برگرد     شود و می    دکتر خودش وارد تونل می    
کـم بـه    خانم مهران است و هرگز بیانش نکرده دریابد و شاید آن را به او هم بفهماند و یا دسـت     

سفر بـه ایـن زهـدان، خودآگـاهی و دریافـت         . ناخودآگاه خود سفر کند و بدان آگاهی پیدا کند        
اي هــ هــا و عــشق مرتــضی کــه گریــهبــا مــردن دکتــر همــراه اســت، ماننــد عــشق دفــن شــده 

این میل بازگشت به زهدان مادر یـا در       . گیرد  اش تا او را به خاك نیفکند، آرام نمی          شده  سرکوب
میـرد   فاصله می او در پی عشقی بی   . فاصله نیست   وجوي یگانگی با مادر یا اتحاد با زن، بی          جست
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 کنـد کـه   و خانم مهران کلماتی که روي مونیتور نوشته شده پاك می      ) هاي عشق و مرگ     سائقه(
  .او با فاصله به آن نگریسته و نمرده است. لو نرود

رفش تـوي گوشـت کتـف       ططاهر قفلی بر کتف راستش دارد که یک         » گیاهی در قرنطینه  «در  
ایـن قفـل را درویـش    . خواهـد آن را بیـرون آورد   اش می براي سربازي ) دکتر(سفیدپوش  . اوست

ن علم پزشکی و باورهـاي عامیانـه و      اکنون تقابلی میا    هم. اش زده است    قادري براي رفع بیماري   
ها او را مانند درختی در زمستان لخـت کردنـد و بـا دیـدن قفـل                دکتر. خرافی پدید آمده است   

. »طوري حاضرم برم سـربازي  همین«: گوید  خواهد قفلش باز شود و می       طاهر نمی . تعجب کردند 
اش  روز دوبـاره بیمـاري  فـرداي آن  . دکتر قفل را مانند کندن یک برگ از درخت زیتون باز کرد        

  . شود کند و قرنطینه می عود می
انـسان هـم   . ي انسان از درخت و طبیعت اسـت   باوري است به این امر که ریشه    ،در این داستان  

تواند رشـد کنـد، برومنـد شـود، ثمـر       هرچیزي که می: در فردیت و هم در کلیتش درخت است    
نواده، یـک ملـت و سـنت فرهنگـی     آورد و بمیرد به درخت شباهت دارد؛ یک شخص، یـک خـا        

)Ferber, 2007: 219.(یعنی مادر جـان  » مارجان«مادر در داستان نیز .  مادر طاهر درخت است
گفتنـد   جان می به مادر طاهر، مار   «و زیتون عزیز    یعنی زمین عزیز، درخت عزیز      . شود  نامیده می 

نجـدي،  (» ن و زیتـون هایی پر از درخت زیتـون یعنـی مـادري عزیزتـر از زمـی          و این در دهکده   
بوکـور،  (» ي انسانی دارند    برخی از درختان میوه   «. ي این مادر هم طاهر است       میوه). 81: 1373
. شـود کـه بـرگ دارد       ي خود به درختی تبـدیل مـی         این میوه یا زیتون نیز به نوبه      ). 18: 1374

 مـدرن  پس ایـن قفـل از عناصـر دنیـاي      . راوي قفل روي کتف طاهر را به مرگ تشبیه می کند          
را از دسـت آفـت    نیست، زیرا درویش آن را بنابر باورهاي درویشی و سنتی کار گذاشته تا طاهر     

ي جهـان متمـدن و مـدرن اسـت، ایـن          اما دکتر که نماینده   . بیماري به طبیعت سالم بازگرداند    
 مـریض   دوبـاره ،آورد و طاهر بنا به باوري که به قفل دارد او قفل را در می   . کند  باورها را نفی می   

گردد کـه   رود هنگامی به طبیعت بازمی  اما گمان می،شود تا درمان شود     او قرنطینه می  . شود  می
کنـد؛ بـه    زند و بـا آن متحـد مـی    قفل او را به طبیعت گره می. دوباره قفل بر کتف او زده باشند  

ی بـه  ي درختـ  زبان دیگر قفل از جهت ظاهري با بدن یگانه شده و از جهت نمادین برگی بر تنه 
و نه طـاهر در  » گیاهی در قرنطینه«سبب نیست که نجدي عنوان داستان را          بی. نام طاهر است  

یگانگی طاهر با طبیعت بدون فاصله است، چرا که وي کامالً بـه ایـن قفـل          . نهد  قرنطینه نام می  
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: 1373نجـدي،  (» طوري هم حاضرم برم سربازي   بازش نکنین، من همین   «: گوید  باور دارد و می   
  .برگ در سرماي زمستانی  بی،شود  درختی می،اگر بازش کنند. )85

ها فاصله  سنت دکترها متجددند و از   کند؛  ها را به دو گروه تقسیم می        نجدي در این داستان آدم    
هـا محـو    گـرا هـستند و در درون سـنت    گیرند و بقیه از درویش تا اهل محل و طـاهر بنیـان        می

: پـذیرد  کند و میان این دوراهه ترکیبی از ایـن دو را مـی      د می داستان عمالً هر دو را نق     . اند  شده
  .بنیادگرایی با فاصله

  گیري نتیجه
خـورد، زیـرا    گرایی به چشم نمی    مدرن تمایل چندانی به بنیان      در ادبیات مدرن، رمان نو و پست      

ایـن آثـار   در . شـوند  گرایی نزدیک می    اما برخی از آثار به بنیان     . ستیز هستند   ها معموالً بنیان    آن
هـا   گرایند و با محو شدن در آن ها بدون فاصله می گرا هستند و به بنیان   ها گاهی بنیان    شخصیت

. »مـرا بفرسـتید بـه تونـل    «مانند شخصیت دکتـر در داسـتان   . دهند  هویت خود را از دست می     
نگرنـد، ماننـد شخـصیت خـانم مهـران در همـین        ها با فاصله مـی  ها به بنیان   برخی از شخصیت  

گرا نیستند و  ها یگانه ها شخصیت   در برخی از داستان   . تان که شخصیت مطلوب نجدي است     داس
مـدرن دارد و بـا    هاي مدرن و پست نجدي داستان. ها مدنظر نیست  گرایی در آن  در نتیجه فاصله  

مـدرن او   هاي پـست  حتی در داستان. جوید که دارد، بیش از کالوینو به معناها راه می         هایی  ابهام
شـدنی    اي خالصه   یابد و قصه    به معنایی نسبتاً مشخص راه می     » ها    دوباره از همان خیابان    «مانند

  .شود تر می گرایی نزدیک او با این کار به بنیان. ارائه می دهد
 

                                                             

  :نوشت پی
i- Gotfried Wilhelm Leibniz 

ii- Monad 

iii- drives 

iv- Eros 

v- Tanatos 

vi- Narcissus 

vii- Fundamentalism 

viii- anti-Fundamentalism 

ix- genealogy 

x- essentialism 

xi- Cosmicomic 
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  منابع
  .تهران، کتاب آمه، انی حسن چاوش،ی جوافشانالی لي  ترجمه فوکو،شلیم، 135، ياسمارت، بر

 .اری تهران، انتشارات ماز،ییپاشا.  عراستاری و و، مترجم نوي شهیفرهنگ اند، 1369اس،. براس، اُ
ران،  دوم و سـوم، تهـ      ي ، در هنر و مـردم، شـماره        آسمان ي شهاب فروزنده ،  1382بشرا، محمد،   

 .یساولیانتشارات 
 . تهران، انتشارات توس،ي جالل ستاري ، ترجمه زنده جانيرمزها، 1374 دو، کیبوکور، مورن

 .، تهران، اختران)داستان (رانی معاصر ااتی در ادبییها گزاره، ی عل،یمیتسل
 .، تهران، نشر پرواز غربي  فلسفهخیتار، 1365راسل، برتراند، 

 .نی، تهران، راست کتابهشت، 1389 سهراب، ،يسپهر
 تهـران، مرکـز     ،یی و نـسترن پاشـا     ییپاشـا .  ع ي  ترجمـه   ذن، ی دلـ  یب،  1383،   .ت. د،یسوزوک

 . و مذاهبانی ادقاتیمطالعات و تحق
 .حونی تهران، ج،یلی سودابه فضاي ، ترجمهفرهنگ نمادها، 1378 ژان و الن گربران، ه،یشوال
 .ی تهران، نشر ماه،يرش محمد مبي ، ترجمهن آيها ن و ماللتمدت، 1384، گموندی زد،یفرو
 . تهران، نشر مرکزا،ی زکرالدی مي  ترجمه صفر،یت، 1387، تالوی انو،یکالو

 . تهران، نشر مرکزم،ی محسن ابراهي  ترجمه،ییایتالی ايها افسانه، 1388ـــــــــــ ، 
 . تهران، نشر مرکز،اند دهی که با من دویوزپلنگانی، 1373، ژنی ب،ينجد

 . تهران، نشر مرکزها، ابانی، دوباره از همان خ1379ــــــــــ ، 
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