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چکيده
يکی از مسايل بارز در رمانهاي ذهنی ،رابطهي ميان روايت و زمان در آنهاست .در اين گونه از رمانها ،زمان
ديگر سيري خطی و مستقيم به خود نمیگيرد .رخدادها و حوادث در اين رمانها از ناخودآگاهِ ذهنی شخصيتها
و از خالل کنشهاي ذهنیشان و بر اساس قانون تداعی شکل میگيرد .زمان حال در اين رمانها به عنوان زمان
پايه و اصلی قلمداد شده ،زمانی که به محض بيان شدن يا به احساس در آمدن تبديل به گذشته میشود .در واقع
خاطرهاي ،خاطرهي ديگري را به ذهن متبادر میسازد .کانون روايت مدام بين اليههاي تُو در تُوي ذهن
شخصيتها و بين دو زمان ذهنی و عينی در حال جابهجايی است .در اين مقاله در آغاز زمان ذهنی و نقش آن
در خوانش رمان شازده احتجاب تبيين شده ،در ادامه به چگونگی چينش زمانی موجود در اين رمان اشاره شده
است.
کليد واژه :جريانسيالذهن ،روايت ،زمان ذهنی ،شازده احتجاب.

مقدمّه
در قرن بي ستم رمانهايی پديد آمد که تحت تاثير آرا و اندي شههاي روان شنا سانی نظير «زيگموند فرويد» ( Sigmond
 )Freudو« کارل گوستتاو يون » )  )Carl Gustav Jungو نيز فيلستوفانی نظير« مارتين هايدگر» ( )Martin Heideggerو
«هنري برگستتتون» ) (Henri Bergsonدنياي ذهنی و درونی تازهاي را پيش روي خوانندگان رمان مدرن گشتتتود .اين
رمانها به رمانهاي «جريان سيالذهن» ) (Stream of consciousnessمعروف شد .اين ا صطالح نخ ستين بار تو سط
روانشتتناس مشتتآور آمريکايی به نام «ويليام جيمز» ) (William Jamesدر کتاب معروفش «اصتتول روانشتتناستتی»
) (Principles of psycologyبه کار رفت.
اينگونه از رمانها بي شتر بدون دخالت راوي «داناي کل» ) ،(Omniscientسير دا ستانی را از ذهن شخ صيتهاي
رمان نقل میکند .در واقع ديگر نشتتانهاي از ستتوي نويستتنده براي خواننده وجود ندارد که به راحتی بتواند از چند و
چون رمان سر در آورد .زيرا اين کار -حضور نويسنده -موجب می شود که اصل بیواسطه بودن برداشت خواننده از
رمان نقض گردد .به نظر«لئون ايدل» ()Leon Edel؛ «نويستتتندگان با دوري از واقعيت بيرونی به واقعيت درونی روي
آوردند ،رمان توانستتت دنياي خارجی را که «بالزاك» ) (Balzacيك قرن پيش رستتم کرده بود ،پشتتت ستتر گذارد و
روانهي آن جآان پنآان ناشتتی از خيال و رؤيا گردد که عرصتتهي بازي بی وقفهي زندگی و ادراك ما استتت (».ايدل،
)14 :1374

در اين رمانها دريافتهاي حواس با افکار ،خاطرات ،انتظارات ،احساسها و روابط اتفاقی ،آگاهانه و نيمه آگاهانه
تلفيق میگردند .ديگر خبري از اليههاي آگاهانهي ذهنی ني ست ،بلکه سآم عمدهي روايت در اين رمانها بر ا ساس
«اليههاي پيش از گفتار ذهن» ) (Pre speech levelsاست.
«در اين رمان ها از وحدت و يکپارچگی گذشته خبري نيست .تمام تالش نويسنده در بازسازي آفرينش جآان نو
منجر به ايجاد شکاف و وادادگی بين دو دنياي عينی و ذهنی در وجود انسان میشود .پيامدهاي اين امر به سه شيوه
در رمان مدرن ديده میشود:
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_ فردي شدن ارزشها
_ توجه از اليهي آگاه به اليهي ناخودآگاه ذهن
_ کنار گذاشته شدن الگوي خطی زمان( ».پاينده)10 :1382،
زمان ذهني
نکته مآم در اين رمانها بردا شت جديد از مفآوم زمان ا ست که نا شی از نگاه تازه به ماهيت ذهن ا ست .اين عامل
تحت تاثير اندي شههاي روانی و فل سفی دربارهي ضمير ناخودآگاه توان ست ديدگاههاي غالب زمانه را دچار تحوالتی
بنيادين کند .طبق اين انديشتتتههاي تازه ،ذهن انستتتان ماهيتی چندگانه دارد که گذشتتتته همواره در يکی از ستتتطوح
ذهنیمان حاضر است و پيوسته بر واکنشهاي زمان حال ما تاثير میگذارد.
«از نظر«ويليام جيمز» ( ، )William Jamesآگاهی انسان ترکيبی است از تمامی تجربيات گذشته و اکنون ما .اين
تجربه ها در ذهن آدمی مدام در حال تغيير و دگرگونی هستند و به هيچ روي ثابت نمیمانند .در هنگام انديشيدن نيز
بدون اينکه بخواهيم ،در معرض هجوم بسياري از تجربههاي ذهنی قرار داريم ،يعنی در عين حال که برخی از انديشهها
را بر میگزينيم و به عبارتی آنها را احضار میکنيم ،تجربههاي ذهنی ديگرمان نيز به طرز اجتنابناپذيري بر آن تاثير
میگذارند .و از اينرو هيچ انديشهاي هرگز به هنگام بازگشت به ذهن ،عيناً داراي صورت پيشين خود نيست و اصالت
خود را حفظ نمیکند.

مطابق نمودار باال ،خط افقی ،خط زمان ا ست .سه منحنی ،فرايندهاي ذهنی ه ستند که هر يك به افکاري مربوطند
که با حروف  a / b / cن شان داده شدهاند .الزم به ذکر ا ست که مدت زمان فرايندهاي ذهنی به هيچ وجه يک سان
نيستت ،اما حتيی با اين فرض که اين سته فرايند مدت زمان يکستانی داشتته باشتند ،باز هم تداخل آنها گريز ناپذير
است .خط عمودي زمان حال را نشان میدهد که در آن فرايند ذهنی  aدر حال پايان يافتن است ،فرايند ذهنی  bدر
اوج قرار دارد ،و فرايند ذهنی  cدر حال شتتروش شتتدن استتت .درآنِ واحد نه تنآا هيچ يك از اين فرايندها خارج از
ذهن قرار ندارند ،بلکه بر يکديگر نيز تاثير میگذارند ،بدين ترتيب ،اگر کسی بخواهد انديشهي در حال حرکت را در
قالب زبان بريزد و منعکس کند ،با اليهها و ابعاد چندگانهاي ستتر و کار خواهد داشتتت که بازنمايی آن به وستتيلهي
زبان ،که خواهناخواه تك بعدي است ،غير ممکن است(».بيات)29 :1387،
«زمان در اين واقعيت داستانی ،گاه بسيار تند ،گاه بسيار کند میگذرد و گاه ،به خيال يکی «مارکز» نام ،رو به عقب
بر میگردد؛ يا هيچ گاه نمی گذرد .به گونهاي که واقعيت بيرون از ذهن را دچار تناقض میکند .چون اين واقع يت
داستانی از سرشت زبان پديد میآيد و نه بالفاصله از واقعيت( ».مندنی پور)197 :1384 ،
نويسندگان جريان سيال ذهن ،براي انعکاس دقيق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان ،به انواش شگردها روي
آوردند که میتوان به شيوهها و شگردهاي زير اشاره کرد:
«_بازگشت ناگآانی به گذشته
_تغيير مداوم روايت بين حال ،گذشته و آينده
_روايت مدت طوالنی از گذشته از دريچهي محدود از زمان حال
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_جابهجايی مداوم کانون روايت داستان ميان اليههاي مختلف ذهن و در نتيجه زمان بيرونی با زمان ذهنی
_بآرهگيري از تداعیهاي مکرر که گذشته و حال را درهم میآميزد
_کاربرد نامتعارف زمانهاي افعال(».بيات(119 : 1387 ،
بهطور کلی زمان در اين رمان ها در سه حالت گذشته ،حال و آينده در نوسان بوده و به گونهاي درهم پيچيده و
درهم تنيده شده است .آنچه که در اين رمانها زمان اصلی و مبنا قلمداد میشود ،زمان حال است که در گذشته يا
آينده رخ می نمايد .در واقع هر لحظه از زمان حال ،هالهيی از گذشته و آينده را در خود به همراه دارد« .برگسون در

بحث از ديرند معتقد است که زمان پيشروي مستمر گذشته است که در آينده تحليل میرود .وي زمان حال را مورد
تاکيد قرار می دهد ،زمان حالی که به محض بيان شدن يا به احساس در آمدن تبديل به گذشته میشود( ».بيات1387،
)119:

به عقيده برگسون زمان ديگر جريان ساعتی نيست و نمی توان آن را در قالب ساعت ،روز ،ماه و ...حبس کرد .زمان
چون رودخانهاي خروشان جاري و ساري است که خاطرهاي پيوسته خاطرهي ديگري را در ذهن تداعی میکند .اين
امر بيان کنندهي سيال بودن زمان است ،به گونهاي که شخصيتهاي رمان مدرن هم در درون اين زمان سيالگونه و
دَوَرانی ،حالتی نوسانی و چرخشی به خود میگيرند.
«زمان هم چون امور کمی؛ عدد و مقدار ندارد .زمان واقعی در نظر برگسون تنآا به وسيلهي درونبينی و سير در
نفسانيات درونی است که ادراك میشود .به عبارت ديگر همچنان که خودآگاهی ،معرفت بیواسطهي شخصی به امور
خويش است و اين معرفت الينقطع و مستمر جريان دارد ،زمان کيفيتی است و تنآا میشود استمرار آن را حس کرد
و دريافت نمود( ».محرميان معلم)47 :1372،
در «اوليسس»)« ،(Ulyssesاستفن ديدالوس»( )S. Dedalusدر ذهن خويش چنين میانديشد:
«زمان حال را به کار گير ،همين جا را ،که تمامی آينده از طريق آن در گذشتتتته غوطه ور میگردد .و اين يادآور
فلسفهي برگسون است از سير نامرئی گذشته که در آينده تحليل میرود(».ايدل) 102 :1374،
اين آگاهی عميق نسبت به زمان به مفآوم درهم آميزي زمان گذشته و زمان حال است که در بيان «تی .اس .اليوت»
( )T. S. Eliotچنين آمده است:
« زمان گذشته و زمان آينده آنچه امکان بودن داشته است و آنچه بوده است رو به يك مقصد دارند ،که پيوسته زمان
حال است( » .همان)133_ 134:
پل ريکور ( )Paul Ricoeurدر کتاب مشتتتآور خود به نام «زمان و حکايت»)« (Time and Narrativeزمان را فقط
بخ شی از راههاي روايت نمیداند بلکه معتقد ا ست که روايت ،رابطهي ان سان با زمان ا ست(».ريکور )175 :1384 ،در
واقع به نظر وي با تجربهي زمان است که میتوان توانش روايی را در داستان پيش برد که اين ديدگاه ريکور منجر به
ايجاد زمان خطی در رمان میگردد.
در رمان شازده احتجاب زمان پري شی و پس و پيش شدن زمان ديده می شود .در اين رمان زمان بيرونی و عينی
در حدود يك شتتتب(شتتتب آخر زندگی شتتتازدهاي قاجاري) استتتت که در آن به مرور خاطرات اجدادي از طريق
عکسهايی میپردازدکه بر ديوار خانهاش قرار دارد.
خالصه داستان
رمان ،ماجراي آخرين شب زندگی«خسرو احتجاب» از بازماندگان شاهان قاجار و آخرين نمايندهي بیوارث اشرافيت
قجري است که هنگام غروب ،پيش از آنکه به خانه برسد ،با نوکر سابق خانواده«،مراد» ،روبهرو میشود .مراد که با
آوردن خبر مرگ افراد مختلف خاندان براي شازده ،تبديل به قاصد مرگ شده است ،پيش از اين درشکهچی شازده
بوده و بر اثر سقوط از درشکه بر روي آسفالت خيابان ،فلج شده است و اينك بر روي صندلی چرخداري که
همسرش«حُسنی» آن را حرکت می دهد ،به سراغ شازده آمده تا هم کمکی از او بگيرد و هم مثل هميشه خبر مرگ

 / 1302دهمين همایش ملي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي -دي 1399

يکی ديگر از خويشاوندان شازده را به او بدهد .شازده به خانه میرود و در اتاقش ،در حالی که روي صندلی راحتی
نشسته و سرش را در ميان دو دست گرفته و سرفه میکند ،خاطرات چآار نسل گذشته(جدکبير ،پدربزرگ ،پدر و
خود) را به ياد میآورد .از اين پس ،خواننده از دريچهي ذهن شازده به تدريج با زندگی او و نياکانش و نيز همسر در
گذشتهي او«فخرالنسا» و کلفتش«فخري» آشنا میشود .فخرالنسا دختر عمهي شازده است .پدرش« ،معتمد ميرزا» ،که
از ارکان حکومت پدربزرگ بوده است ،در سال قحطی به احتکار ارزاق عمومی مردم اعتراض کرده و به همين سبب
زندانی و اموالش مصادره شده است .شازده که از کودکی با فخرالنسا آشنا بوده ،سرانجام با او ازدواج کرده و فخرالنسا
همراه کلفتش ،فخري ،به خانه ي او آمده اند .فخرالنسا که از طريق خاطرات پدرش و مطالعهي کتابهاي مربوط به
اين خاندان ،با گذشتهي خانوادهي شازده آشناست ،همواره شازده را تحقير میکند که چرا شبيه خانوادهي خود نيست
و شازدهي ناتوان و سترون و مسلول را به باد انتقاد و استآزا میگيرد و گاهی نيز با خواندن خاطرات اجداد شازده از
روي کتاب ،جنايتهاي آنآا را براي او نقل میکند .در مقابل ،شازده براي آزردن فخرالنسا ،به فخري نزديك می شود
و او را وادار می کند تمام حرکات و اعمال فخرالنسا را زير نظر بگيرد و براي او گزارش کند .فخرالنسا در اثر ابتال به
بيماري سل میميرد و شازده ،فخري را وادار میکند که هم کلفت او باشد و هم با پوشيدن لباسهاي فخرالنسا و
آرايش کردن خود مانند او ،نقش فخرالنسا را بازي کند تا شازده با يادآوري و بازسازي خاطراتش با فخرالنسا ،خود را
بشناسد .اکنون که زمان حال داستان است تنآا فخري در کنار شازده حضور دارد ،اما او هم گاهی خود را فخرالنسا
میپندارد ،لباسهاي او را میپوشد ،کتابهاي او را در دست میگيرد و براي شازده میخواند و با به کار انداختن
ساعتهاي جدکبير ،پدربزرگ و پدر؛ ذهن شازده را در مسير زمانهاي پر آشوب خاطرات گذشته به حرکت در
میآورد .شازده با حرکت در مسير زمانهاي مختلف ،خاطرات هولناك خاندان خود را به ياد میآورد :جدکبير که
داشتن بواسير و آدمکشی و صيغه و مصادرهي اموال مردم از خصوصيات اوست و در سيزده سالگی حاکم کل واليت
بوده است .شازدهي بزرگ ،براي ادامه ي حکومتش ،پس از کشتن مادرش ،برادرش را به همراه زن و فرزندانش يکجا
کشته و در چاه انداخته است .پسر شازده ي بزرگ ،با عوض شدن زمانه ،به نوکري دولت وقت در آمده و سرهن
شده است تا بتواند در يك يورش به مردم ،صدها نفر را با مسلسل به خاك بريزد .اما در اين ميان خود شازده نه تنآا
به قول فخرالنسا حتی ذرهاي از آن جبروت اجدادي را به ارث نبرده ،بلکه مردهري آنآا را هم به باد داده است.
سرانجام ،شازده احتجاب با آگاهی از اين حقيقت که ديگر ناتوانتر از آن است که فخرالنسا و فخري را و از طريق
شناخت آنها خود را بشناسد ،در میيابد که ديگر حتی نام خود«خسرو احتجاب» را هم فراموش کرده است .در پايان
داستان در ذهنيات هذيانی و آشفتهاش مراد را میبيند که به کمك زنش با صندلی چرخدار از پلهها باال میآيد و اين
بار خبر مرگ خود شازده را به او میدهد.
البته الزم به ذکر است که ارائهي خالصهاي از رمانهاي جريانسيالذهن کاري بيآوده است .آنچه بهعنوان خالصهاي
از اين رمان آمده است تنآا چارچوب بيرونی رخدادهاي اين رمان است .تنظيم گزيدهي داستان بر محور خطی و سنتی
ما را وارد داستان ديگري خواهد کرد که از آنچه هدف گلشيري از ارائهي داستان بوده است ما را دور میکند.
زمان در شازده احتجاب
« شازده احتجاب اولين رمان موفق فارسی به شيوهي جريان سيالذهن است و در آن ذهنيات ،حاالت ،تصاوير ،اعمال
آدمها و تو صيفها با نق شهاي منطقی در کارند تا درونمايه و م ضمون دا ستان گ سترش يابد .سفر شازده در رويا به
وسيلهي عکس هاي خانوادگی گذشتگان ،سير حوادث و نقش فخرالنسا ،همسر شازده ،در افشاي نقاط ضعف تبار او
و اعمال وح شيانهي شازدهي بزرگ تو سط خود وي و مرگ و ...از جمله عنا صري ه ستند که دا ستان را بر صفحهي
تاريخ میگستراند و اثري تعليمی -غنايی ارائه میدهد(».مآرور)137 :1383،
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زمان در اين رمان سيري غيرخطی دارد که نوي سنده در آن به شرح رخدادهاي سالهاي پايانی سل سلهي قاجاريه
پرداخته ا ست .نوي سنده موفق شده ا ست در قالب صفحاتی محدود ،تاريخ چآار ن سل از يك خاندان را که در ذهن
شازدهاي سترون و مسلول نقش بسته ،به تصوير بکشد .و بهطور موجز و خالصه براي خواننده بيان کند.
« زمان دا ستان در حقيقت فقط يك شب ا ست .از وقتی که هنگام غروب شازده به خانه بر میگردد؛ به اتاق خود
میرود و در خاطرات خود غرق می شود؛ تا صبح ،هنگام طلوش سپيده که شازده میميرد .اما خوانندهي دا ستان در
خالل خاطراتی که در طول همين يك شتتب از ذهن شتتازده میگذرند ،با حوادث زندگی و تاريخ چآار نستتل آشتتنا
می شود .حوادث گوناگون بدون تداوم زمانی و به صورتی درهم ريخته و بدون نظم خطی بر پردهي ذهن شازده به
نمايش در میآيند(».محمودي)164 :1389،
«در اين دا ستان ،زمان حال اهميتی ندارد و زمان آينده وجود ندارد ،تنآا زمانهاي مردهي گذ شته ا ست که ذهن
شخصيت اصلی رمان را میپوشانند .زمان گذشتهاي ،زمان گذشتهي ديگري را پس میزند .زمان حال به سوي آينده
پيش نمیرود -شازده دارد میميرد -در گالبهي گذ شته فرو میرود .اما گذ شته نيز با ترتيب زمانی تنظيم نمی شود و
گذشتههاي متفاوت در يك زمان به ذهن میآيند .اين صناعت نو براي توصيف حسرتها ،وسوسهها و احساسهاي
شتتازده متناستتب استتت .اين صتتناعت بیتوجه به آينده ،براي توصتتيف زندگی آخرين بازماندهي خاندانی مضتتمحل،
صتتتناعت نگارشتتتی مناستتتبی استتتت .گلشتتتيري بآترين ستتتبك را براي بيان جآانی ميرا و خفه يافته استتتت(».مير
عابدينی،1386،ج)683 :2

در واقع گلشيري با انتخاب اين شيوهي نويسندگی ،شازده را از دنياي عينی به دنياي درون کشانده و به فعاليت
ذهنی واداشته است .زمان بهکار گرفته شده در ذهن شازده ،دايرهاي است از گذشته به حالی محدود و برگشت دوباره
به گذشته.
«در اين داستان ،زمان گذشته به شکل خوابهايی خوفناك بر شازده ظاهر میشود .خوابهايی که هر بار او را از
جا میپرانند ،به زمان حال می آورند و او در چرتی ديگر به کابوسی ديگر میغلتد .هر بار که بيدار میشود ،تيكتاك
ساعتها درگيرش میکنند .اما در ميان آن همه صداي ساعت ،آن همه زمان درهم ريخته ،خاطرهي فخرالنسا از همه
نافذتر است(».همان)679 :
سير حوادث و رخدادهاي داستان بهگونهاي است که گويی خواننده از خاطرهاي در گذشته به خاطرهاي ديگر در
همين زمان فرو میرود .نوي سنده در حرکت دادن به پايان دا ستان ،ما را به همان نقطهاي میر ساند که دا ستان شروش
شده است .در واقع هيچ نوش حرکتی که نشان دهندهي پيشرفت زمانی باشد ،در اين رمان ديده نمیشود.
اين رمان سه راوي دارد:
الف :راوي دانايکل.
ب :شازده احتجاب.
ج :فخري،کلفت خانه.
گلشيري در رمان از زاويه ديد سوم شخص«کانونيت صفر درجه» يا«دانايکل» بآره گرفته است .اما براي روايت
رمان عمدتاً تکنيك«سَيالن ذهن» را به کار برده است .در واقع در طول رمان هرگاه راوي دانايکل حضور میيابد،
روايت در زمان حال قرار دارد و زمانی که راوي تكگويی درونی روايت را به پيش میبرد ،روايت در زمان گذشته
جريان دارد .کل ساختار رمان بر دو گفتار درونی طوالنی بين دو شخصيت اصلی آن يعنی خسرو احتجاب و کلفت
خانه ،فخري ،طرحريزي شده است ،که به صورت تداعیهاي غير ارادي به ذهن آنان متبادر میشود.
در کل میتوان اين رمان را با توجه به جابهجايیهاي زاويهي ديد روايت ،به چآار بخش عمده تقسيم کرد که
عبارتند از:
بخش نخست :شامل صفحات 60تا  7رمان.
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شازده از طريق پرداختن به اشيا و عناصر مرتبط با گذشتهي خاندانش از جمله عکسها ،ساعتها ،کالهخودها،
شمشيرها و  ...قصد دارد خود را بشناسد .اين بخش بهطور کلی از ديدگاه دانايکل روايت میشود ،اما در خالل آن
از حديث نفس و در مواردي معدود از تكگويی درونی مستقيم هم استفاده شده است .اين بخش از چآارده صحنهي
اصلی تشکيل شده است که در بيشتر آنآا ذهن شازده با نگاه کردن به عکسهاي يکی از درگذشتگان خاندان ،به ياد
رخدادي در زمان گذشته میافتد و سپس اين رخداد با دخالت راوي دانايکل و تكگويی درونی يا حديث نفس
شازده روايت میشود .از سوي ديگر ،وضعيت روحی و ذهنی شازده در شب آخر زندگیاش بهگونهاي است که تخيل
او حالتی غيرعادي دارد و تصاوير درون قاب عکسها به راحتی در نظر او جان میگيرند و وارد اتاق میشوند و
بخشی از گذشتهاي را که مربوط به آنآاست ،دوباره بازي میکنند .در البهالي اين صحنههاي اصلی نيز صحنههاي
فرعی فراوانی بهطور پراکنده قرار گرفتهاند که تشخيص آنها براي خواننده مستلزم چند بار خواندن رمان است.
بخش دوم :شامل صفحات 85تا 60رمان.
در اين بخش شازده قصد دارد از طريق فخري مسخ شده به صورت فخرالنسا خود را بشناسد .شيوهي روايت،
ديدگاه دانايکل است که در البهالي آن نويسنده سعی کرده است از دو شيوهي تكگويی درونی مستقيم و غير مستقيم
نيز استفاده کند .اما در اينجا تكگويیها نه مربوط به ذهن شازده ،که از آن فخري در قالب فخرالنسا است .ذهنيات
فخري در اين بخش از رمان ،به خاطرات مختلفی معطوف میشود که بيرون کردن حيدر علی باغبان(پدر فخري) و
زن و دو بچهاش ،کتابسوزي شازده ،بخشی از مطالب کتاب خاطرات جدکبير دربارهي سر بريدن کودکی که مادرش
او را فقط براي تنبيه پيش جدکبير آورده است و ...از مآمترين اين خاطرات است.
بخش سوم :شامل صفحات 116تا 85رمان.
در اين بخش شازده قصد دارد از طريق فخرالنسا به شناختی از خود دست يابد .بيشترين مطالب اين بخش به
شيوهي تكگويی درونی و از زاويه ديد شازده نقل شده است و تنآا در چند مورد راوي دانايکل هم به صحنه میآيد
و حاالت ظاهري شازده را در يك يا دو جمله توصيف میکند و کنار میرود .در تكگويی درونی شازده صحنههاي
مختلفی به ذهن او احضار میشوند که مآم ترين آنآا بدين قرارند :کتاب خواندن فخرالنسا نشسته بر روي صندلی
راحتی ،خاطرات کودکی فخرالنسا ،که طالق گرفتن مادرش نيره خاتون از پدرش معتمد ميرزا و زندانی شدن معتمد
ميرزا ،فرار کردن فخرالنسا به پايتخت ،کتاب خواندن فخرالنسا براي پدرش و مرگ پدرش ،برخورد شازده و فخرالنسا
در زمانی که فخر النسا به سن بلوغ رسيده و گفتوگوي ميان آن دو ،خاطرهي بازي کردن منيره خاتون با شازده در
کودکی و داغ کردن منيره خاتون ،رفتن شازده و فخرالنسا در نوجوانی به داالن سبزي ميان درختها و ديدن ستون
گچی که بعدها خواننده در می يابد خفيه نويس صدر اعظم بوده مه او را روي بلندي گچ اندود کردهاند ،رفتن فخرالنسا
و شازده به اتاقی که در آن پدر در حال ترياك کشيدن است ،عروسی شازده و فخرالنسا ،تخيالت شازده دربارهي
نشستن بر روي تخت مرصع و صدور حکم گردن زدن محکوم ،فروش خانهي پدري و خريد خانهي چآار اتاقه و
سرانجام ،روزهاي آخر عمر فخرالنسا.
بخش چآارم :شامل صفحات  118تا  116رمان.
اين بخش از ديدگاه داناي کل روايت شده است و در آن ،نخست ،مجلس ختم فخرالنسا توصيف میشود .سپس
بار ديگر صداي صندلی چرخدار مراد به گوش میرسد و مراد در ذهن شازده حاضر میشود و خبر مرگ خود شازده
را به وي میدهند .شازدهاي که ديگر حتی نام خود را هم به سختی به ياد میآورد .در آخرين تصوير نمادين اين بخش
شازده از پلههاي نمور و بی انتآا که به سردابهي زمآرير و سرزمين مرگ مرسد ،پايين میرود.
يادآوري شازده احتجاب از خاطرات خود ،هر چند با رجعت به گذشتههاي پیدرپی همراه است ،اما او گذشتهي
تلخ و شيرين را با ترتيب و توالی از دورهي کودکی به جوانی و سپس پيري به ياد نمیآورد .درهمريزي اين خاطرات
ذهنی موجب شده است تا زمان در رمان به صورت غيرخطی نمايان گردد.
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«در تمام داستان تقريب ًا هيچ چيز در زمان حال اتفاق نمیافتد .تمام حوادث حال ،محدود میشود به ديدن مراد قبل
از ورود به خانه ،باال آمدن فخري تا پشت درِ اتاق شازده ،پا کوبيدن شازده بر زمين و در نآايت ورود مراد براي اعالم
خبر مرگ شازده .بقيه ي داستان همه در گذشته سير می کند .اصالً حوادث رو به آينده ندارند .قرار نيست داستان
آيندهاي داشته ب اشد .اينجا آخر خط است و گلشيري هوشمندانه داستان را از آخر آن شروش کرده است تا به خوبی
اين احساس را منتقل کند که قرار نيست چيزي به پيش برود .حتی قرار نيست شناختی حاصل شود(».محمودي:1389،
)166

در رمان آنچه به شيوهي تكگويی درونی روايت میشود ،به زمان گذشته اختصاص دارد .و آنچه که به شيوهي
داناي کل روايت میشود در زمان حال میباشد که اين زمان حال چنان ناچيز و محدود است که به چشم نمیآيد ،تنآا
نشانههاي اين زمان در صفحات رمان ،دو تصوير میباشد.
«هر بار که روايت دانايکل به زمان پر از سرفه و بوي ناي زمان حال زندگی شازده متوجه میشود تا صحنهاي
بسازد و احياناً شخصيت جديدي را از قاب عکس پايين آورده و در ذهن شازده زنده کند ،بالفاصله به گذشته بر
می گردد ،اما ذهن شازده حتی همين مقدار هم در زمان حال سير نمیکند .تنآا در موارد بسيار محدود در خالل روايت
شازده ،جملهي کوتاهی می بينيم که مربوط به زمان حال است .هنگامی که شازده در خالل روايت از خود میپرسد:
چرا عکس جدکبير را سوزاندم؟ اما بالفاصله به خاطرهاي از گذشته مشغول میشود(».همان)165 :
در صفحهي هفده رمان ،شازده ضمن سرفه ،به عکس پدربزرگ نگاه میکند و پدربزرگ از درون قاب عکس(و
در حقيقت از ذهن خود شازده) جان میگيرد .بهطور قطع مکالمهي شازده با پدربزرگ ،حديث نفس شازده است.
چون پدربزرگ قبالً مرده است و شازده با عکس پدربزرگ در قالب حديث نفس سخن میگويد که در زمان حال
صورت میگيرد .ذهن شازده بالفاصله به رويدادي در زمان گذشته پرش میکند و آن زمان ورود يآودي به ذهنش
است ،هنگامی که قصد داشت لوازم منزل را بفروشد .ذهن شازده در اين گذشته توقف نمیکند بلکه به گذشتهي
دورتري پرتاب میشود و آن لحظهاي است که مراد کالسکهچی از کالسکه افتاده و افليج میگردد.
«و سرفه کرد ،بلند و کشدار .و فآميد که نمیتواند و رها کرد تا پدربزرگ همچنان عکسی بماند نشسته بر تختی يا بر پشت
اسبی رام و يا پشت آن تودهي گوشت بیشکل و زنده و خندان.
و پدربزرگ دست کشيد به سبيل پر پشتش ،سرفه کرد و توي قاب عکسش تکان خورد .گرد و خاك که نشست ،شازده
رن تاسيدهي صورت پدربزرگ را ديد و آن خطوط عميق پيشانی را و دو اليهي گوشت غبغب را .پدر بزرگ گَرد روي آستينش
را تکاند و سرداري شمسهاش بیرن بود...
صندلی پدربزرگ باالي شاه نشين بود يآودي عينکش را جابهجا کرد ،زبانش را دور دهان چرخاند ،کفشهايش را روي
زمين کشيد و با چشمهاي کور مکورياش زير چشمی به صندلی پدربزرگ نگاه کرد .و شازده که ديد پدربزرگ عصازنان به
طرف صندلیاش میرود ،خواست داد بزند«:بد يآودي ،جلو پدربزرگ!» و از اتاق پرت کند بيرون .يآودي دست کشيد به ريش
کوسهاش:
_ شازده جان ،زهوار اين صندلی در رفته .به اِميت قسم ،می ترسم روي دستم بماند.
شازده گفت :بیچشم و رو ،اگه پدربزرگ بفآمد که...
_ حاال اگه يکی از آن خر پولها پيدا میشد ،يك حرفی...
_ بفرماييد ،جناب شازده احتجاب.
کالسکهچی کاله کآنهي پآلوياش را به دست گرفته بود ،دست به سينه ،تا روي زمين خم شد و با کالهش به کالسکه اشاره
کرد .از همهجاي کالسکه بخار بلند میشد .شازده يك دفعه ماتش برد ،دو نوك سبيل مرادخان که سالها بود از دو طرف دهانش
آويزان شده بود ،حاال میرسيد به گونه ها.
_ بفرماين ،شازده احتجاب.
شازده سوار شد و خودش را انداخت روي نشيمن .مرادخان کالهش را گذاشت روي سرش و نشست روي نشيمن جلو.
اسبها را هی کرد و به تاخت از خيابان ري ريزي شدهي وسط باغ گذشت.
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_ مرادخان ،آهستهتر بران.
_نترسين ،شازده جون.
کالسکه از خيابان میگذشت .مردم بر میگشتند و نگاه میکردند .و شازده احتجاب میديد که چطور بخار گرم دهان اسبها
و مرادخان مخلوط میشود و چطور مرادخان پشت خميده اش را راست گرفته بود و اسبها را شالق میزد .نعل اسبها روي
آسفالت خيابان صدا میکرد.
_ هش!
سر چآار راه مرادخان مآار اسبها را کشيد .و شازده ديد که مرادخان خم شد و افتاد .سم اسبها ،حتماً ،لغزيده .آن هم
روي آن آسفالت يخ زده .درست ميان پاي اسبها و چرخهاي کالسکه افتاده بود .کالسکه باز هم روي زمين کشيده می شد.
اصالً ناله نکرد .فقط گفت:
_ باکيم نيست ،شازده .باز هم میتوانم(».گلشيري)17-20 :1379،

رخداد هايی که شازده در ذهن شازده به صورت لحظات لغزان و رونده جريان میيابد ،به صورتهاي گوناگونی
نمود میيابد:
 -1رخدادهاي دورهي کودکی شازده در آنآا حضور دارد اميا در آنآا دخالتی نداشته است .از جمله تصاويري که
از اين مورد در رمان ديده میشود میتوان به صحنههاي ورود پدر شازده به امور دولتی و نظامیگري( ،)7-36استعفاي
پدر از امور دولتی و ن ظامی( ،)8-27روابط منيره خاتون -زن ع قدي حضتتترت واال -با شتتتتازده( ،)53داغ کردن
منيرهخاتون( )8-57و نيز اقرار گرفتن پدربزرگ شتتتازده از وي دربارهي روابط با منيرهخاتون()95را میتوان نام برد که
در ادامه به برخی از اين صحنهها اشاره میشود .صحنهي ورود پدر به امور دولتی و نظامیگري:
«پدربزرگ تُوي صندلی دسته دارش لم داده بود .پدر آمد جلوي شازدهي بزرگ ايستاد ،به عميهها نگاه کرد و به گلهاي
قالی .بعد گفت:
_ اجازه بفرماييد من مرخص بشوم.
_ کجا؟
پدربزرگ سرفه کرد .پدر گفت:
_ من از بس با اين رع ييتها سر و کليه زدم خسته شدم ،ديگر نمیتوانم.
عميهها شانههاي پدربزرگ را گرفتند .پدربزرگ گفت:
_ خوب ،که خسته شدي؟ ديگر نمیتوانی ارباب خودت باشی؟
اين همه دِه و اين همه رع ييت دلت را میزند؟ باز هواي نوکري به سرت زده؟ خوب ،ميل خودت است ،اگر خواستی
برو ،اميا بدان که ديگر پسر من نيستی.
و عميهها شروش کردند:
_ براي من زشت است که تو ،تنآا اميد شازده ،بروي نوکر اينها بشوي.
و عميه کوچك گفت :داداش ،دست بردار ،آن هم اين وقت که...
و به پدربزرگ اشاره کرد .پدر دستهايش را مشت کرد و وقتی ديد خسرو درست پآلوي پاي او ايستاده است دستش
را کشيد روي موهاي نرم شازده احتجاب:
_ آخر ،پدرجان ،زمين ديگر فايدهاي ندارد ،خودتان که مسبوقيد...
_ پس تو براي پول و درآمد بيشتر میخواهی تن به نوکري اينآا بدهی؟»(همان)36-37:

از ديگر تصويرها در اين زمينه که در ذهن شازده تاثيري ماندگار دارد رويدادهاي مربوط به روابط منيرهخاتون-
زن عقدي حضرت واال -با وي است .رخدادهايی که شازده در آن از خود اراده و اختياري ندارد .و يا صحنه داغ کردن
منيرهخاتون از نمونههاي ديگرِ اين گونه تصاوير از دورهي کودکی شازده است که خود در آن نقشی نداشته است:
«شازده داد زد:
_صداي جيغش تا تُوي باغ میآمد ،باور کن ،حتيی تا توي درختها و دم در .حتم ًا داغش میکردند .هللآقا میگفت...
گفتم«:هللآقا ،سرش را چرا تراشيدهاند؟» گفت«:نگاهش کردي؟» پيراهنش پاره بود .پستانهاي بزرگش پيدا بود .دستهايش را به
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دو ميخ طويله بسته بودند .پاهايش توي کَند بود .ناله میکرد .هللآقا گفت«:نگاهش کن ،بريم ».بلند گفته بود .پلكها باز شد و
سر منيرهخاتون برگشت .دستهايش تکان خورد .نور افتاد روي بازوي لختش.گفت«:تويی خسروخان ،میآي بازي کنيم؟»
خنديد(».همان )57-8:

 -2رخدادهايی که شازده خود در آن دخالت داشته است .اين رخدادها در دو دورهي کودکی و بزرگسالی شازده
ديده می شود .از جمله رخدادهاي زمان کودکی شازده که خودش در آنآا حضور دارد ،میتوان به خاطرهي بادبادك
بازي کردن وي با پسر باغبان اشاره کرد.
«عميه بزرگ گفت :خسروخان ،از يك شازده بعيد است که بادبادك پسر باغبان را بردارد.
و خسرو میخواست بادبادکش را هوا کند .دو ديوار با چشمهاي موريانه خوردشان در دو طرف او نشسته بودند و خسرو
همهاش در اين فکر بود که چطور میتواند باز بگريزد .باد میآمد .بادبادك با آن دنباله و گوشهاي سرخ و سبزش تُوي زمينهي
آبی آسمان بود .ديگر کليه نمیزد .دستهاي کوچك خسرو تند تند نخ میداد و بادبادك دور میشد .فقط سينهي بادبادك پيدا
بود .نوار نازك گوشها و دنباله داشت توي آبی آسمان حل میشد .پسر باغبان ايستاده بود .دستش را سايهبان چشمهايش کرده
بود .باد که تندتر شد ديگر دستهاي نازك و بیخون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد .و شازده دلش میخواست پسر
باغبان میآمد و کمکش میکرد تا بادبادك را پايين بياورد .عميه بزرگ که پيدايش شد ،داد زد:
_خسروخان قباحت دارد.
نخ از دستهاي شازده در رفت .بادبادك کوچك و کوچکتر شد .دنباله و گوشهاي سرخ و سبزش تُوي آبی آسمان حل
شده بود .پسر باغبان فرار کرد و پشت درختها ناپديد شد .و دستهاي شازده احتجاب همچنان ستون سرش بود .دستهايش
می لرزيد .سرفه نمیکرد(».همان)31-2:

ا يما رخدادهاي دورهي بزرگسالی شازده که خود در آنآا دخالت داشته ،میتوان به صحنههاي زير اشاره کرد:
از مآمترين خاطرات اين دوره که در ذهن شتتتازده جلوهاي بارز دارد ،رخدادهاي مربوط به فخرالنيستتتا استتتت.
رخدادهايی که چه در زمان نامزدي ،چه در طول زندگی زناشتتويی و چه بعد از مرگ فخرالنيستتا در ذهن شتتازده از
جايگاه ويژهاي برخوردار استتتت.از جملهي اين خاطرات میتوان به خاطرات ذهنی شتتتازده از دورهي نامزدياش با
فخرالنيسا( )44لحظهي مرگ فخرالنيسا از زبان فخري ،کلفت خانه ،)83(،سوزاندن کتابهاي اجدادي در بخاري()80-79
و نيز متقاعدکردن پدربزرگ در قبال اخراج مراد -کالستتتکهچی خاندان ،)22( -نزديکی شتتتازده با فخري که مورد
ستترزنش فخرالنيستتا قرار میگيرد( ،)69خاطرهي شتتازده با فخرالنيستتا در دوران نامزدياش( )97و نيز نحوهي برخورد
شازده با پدر فخري-حيدر علی )110( -اشاره داشت که در اينجا نيز به برخی از اين تصاوير اشاره میکنيم.از جملهي
اين خاطرات ،مربوط به صحنهاي ا ست که شازده ،فخريِ فخرالني سا شده را وادار میکند که کتابهاي اجدادي را در
بخاري بسوزاند .خاطرهاي که از ذهن فخري در حال روايت شدن است.
«نشتتستتته بود جلو بخاري و کتابها را میانداخت ميان آتش .میگفت«:فخرالنيستتا ،زير و روش کن ،تا همهاش بستتوزه.
نمیخواهم تو هم »...گفتم «:شازده ،اينآا خيلی ارزش داره ».گفت«:زير و روش کن  ،فخرالني سا ».عکس را گرفت جلو صورتم،
گفت«:جدي کبير را ببين ».جدي کبير دو زانو ن ش سته بود و د ستهايش را گذا شته بود روي دو ران بزرگش .به دو بالش يا سه تا
پشت داده بود .روي تخت مرصيع نشسته بود ،شازده گفت .شمشير روي پايش بود .سبيلش پر پشت بود ،با آن نوكهاي تابيده.
چشمهايش زير ابروهاي پر پشتش پيدا نبود .خنديد .آنقدر بلند خنديد که ترسيدم .کتاب را بست و پرت کرد وسط آتش که
داشت گُر میکشيد .گرمم شده بود .از سرِ شب شروش کرده بود .مست نبود .آن همه کتاب! تازه مگر میسوخت؟ هی زير و رو
کردم .خودش روي صتتندلی نشتتستتته بود ،کتابها را دور و برش چيده بود ،روي هم ،مثل خشتتت .يکی يکی برمیداشتتت و
میانداخت و سط آتش .میگفت«:زير و روش کن ،فخرالني سا ».مگر تمامی دا شت؟ فقط دور کتابها می سوخت .و سط شان
همانطور سفيد میماند .من زير و رو میکردم .کاغذها سرخ می شدند و گُر میک شيدند .گرمم شده بود .هی میگفت«:زير و
روش کن ،فخرالنيسا ».خاطرات جديکبير بود .جلد چرمیاش اصالً نمیسوخت(».همان)79-80 :

از رخدادهاي ديگري که شازده در آن دخالت داشته ،میتوان به نحوهي برخورد او با پدر فخري اشاره کرد.
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«حيدر علی هم بود .زنش دادم .گفتم ،آن گوشه ،توي آن اتاق ،کنار در جُل و پوستشان را پآن کنند و فقط به باغچه برسند
و به خريد خانه .اميا وقتی ديدم باز دارند تخم و ترکه زياد میکنند -دو سال ن شده دو تا بچيه پيدا کردند -انداختم شان بيرون.
خوب کاري کردم .رفت خانهي پسر عمو .فخرالنيسا که تمام کرد باز پيداش شد که«:من و فخري باهميم ».احمق!»(همان)110:

آخرين صحنهاي که از ذهن شازده به شيوهي دانايکل روايت میشود و خود نيز در آن هم حضور و هم دخالت
دارد ،مربوط به زمانی است که مراد به همراه زنش ،حُسنی ،خبر مرگی را برايش میآورند .ا يما اين بار خبر مرگ خود
شازده است ،شازدهاي که ديگر حتيی نام خود را هم به ياد نمیآورد.
«و باز صداي غژغژ چرخها را شنيد و صداي پاي حُسنی را .صندلی چرخدار از پليهها میآمد باال و مراد پشت سر هم
میگفت:
_ بجنب ،زن.
حُسنی گفت :آخه خسته شدم ،مگه مجبوري اين همه پليه را بري باال؟
و بعد صداي حرکت چرخها بود روي کاشیهاي سرسرا .در که باز شد شازده فقط صداي چرخها را شنيد و صداي پاي
زن را .در بسته شده بود.
_ سالم.
حُسنی هم گفت :سالم.
شازده گفت :مراد ،باز که پيدات شد .مگه صد دفعه نگفتم ...؟
شازده فقط حرکت نرم چرخها را روي قالی حس کرد .موشها داشتند چيزي را میجويدند .شازده داد زد.
_ مراد ،باز کی مرده ،هان؟
و سرفه کرد .کبريت که روشن شد شازده فقط همان دو چشم را ميان چين و چروكها ديد و کورسوي نوك سيگار را.
می دانست که حاال صندلی چرخدار کنار بخاري است و حُسنی دارد در خاکستر بخاري دنبال چيزي میگردد .صداي جويدن
موشها را هم شنيد .سرفههاي خشك و کشدار شانههاي شازده را لرزاند.
مراد گفت :شازده جون ،شازده احتجاب عمرش را داد به شما.
شازده پرسيد :احتجاب؟
مراد گفت :نمیشناسيدش؟ پسر سرهن احتجاب ،نوهي شازدهي بزرگ ،نبيرهي جديکبير افخم امجد .خسرو را میگويم،
همان که روز سالم میايستاد پآلو دست شازدهي بزرگ ،و شازدهي بزرگ دست میکشيد روي موهايش و میگفت«:پسرم ،تو
هم مثل پدرت قرمساق نشی».
شازده گفت :آهان.
_ سل گرفت ،بدنش شده بود مث دوك .ديگه نمیشد شناختش .خدا بيامرزدش(».همان)116-17:

همچنين رخداد تشييع جنازهي پدربزرگ ،مادر بزرگ و پدر شازده خاطرهاي است که در سه دورهي زمانی در
ذهن شازده شکل می گيرد .اين رخدادها نيز جزء رخدادهايی است که شازده در آن هم حضور دارد و هم دخالت.
« ...چآار اسب قزل با يراق هاي سياه کالسکه را میکشيدند .يال و دم اسبها سياه بود .مخمل روي کالسکه هم سياه بود.
حتماً مرادخان دهنهي يکی از اسبهاي جلو را گرفته بود و داشت پياده میرفت .شازده احتجاب و مادربزرگ و پدر روي
نشيمن کالسکه نشسته بودند .پدر تُوي آينهها اخم کرده بود .مخمل توي کالسکه سرخ بود .ريشههاي گالبتون مخمل نشيمن
نرم بود .کالسکهي پدربزرگ بود .و عماري سياه ،آن جلو ،روي سر جمعييت ،تکان تکان میخورد .مرادخان سرداري پوشيده
بود و شال سياه را روي دوشش حمايل انداخته بود .شاطرها با شالهاي سياه روي دوش مردم را عقب میزدند .دستکشهاي
پدر سياه بود .سوارها از دو طرف کالسکه يورتمه میرفتند...
مراد با لباس مخمل سياه ،شلوار سياه ،دستکش جير و چکمهي برياق و کاله پوست بريهيیاش دهنهي اسب را گرفته بود و
پياده میرفت .آن جلو ،جمعييت پا به پاي عماري میرفتند .مادر گريه میکرد .عماري مادربزرگ آن جلو بود .روي طاقه شال
زمريدي سه تا قدح بزرگ بود ،پر از يخ .گالبپاشها هم تُوي قدحها بود .چآار گلدان چآار گوشهي طاق شال بود و دو تا
گلدان وسط قدحها .صندوق جزوه هاي قرآن آن باال بود ،آنجا که رحل هم بود .مردم خم شده بودند روي جزوهها که روي
رحلها بود و يا روي دامنشان و میخواندند ،آرام و بیصدا .سرهايشان خم و راست میشد .قاري زير چلچراغ چآل شاخهي
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بلور و پشت عودسوزهاي مسی قرآن میخواندند .تفتها با آويزهها و پرهايشان آنجا بودند ،آن طرف که کسی نبود .باد نمیآمد.
پرها سبز و سرخ بودند يا سياه؟ ...سياه بودند...
«شازده کنار مرادخان میرفت .آن جلو عماري پدر تکان میخورد .مرادخان میگفت:
_ همه رفتنیاند ،شازده.
و به چکمههايش نگاه کرد.
_ پدرت خوب آدمی بود ،شازده.
شازده گفت :میدانم.
شازده احتجاب میدانست که حاال پدربزرگ توي قاب عکسش نشسته بود و پدر سوار اسب کآرش دارد ميان تپيهها يورتمه
میرود .قاريها صدا در صدا انداخته بودند .شازده ايستاده بود تا آن همه جمعييت بيايند و بروند .پدر را پايين پاي پدربزرگ و
مادربزرگ خاك کردند .خم شده بودند روي جزوههاي قرآن و میخواندند و جزوهچیها جزوههاي تازه را به دست مردم
میدادند .قاريها بلند میخواندند .عميهها خيلی وقت بود که تُوي قاب عکسهايشان نشسته بودند .چشمهايشان را سوراخ کرده
بودند .مادر ديگر گريه نمیکرد .و شازده سرفه کرد(».همان)39 -42:

 -3رخدادهايی که شازده در آنآا نه حضور دارد و نه دخالت .اين دسته از خاطرات و تصاوير مربوط به زمانی
است که يا خود از کتابهاي اجدادي میخوانده ،يا از زبان مراد و فخرالنيسا آنآا را میشنيده است .و شازده اين
خاطرات را در ذهن خود بازسازي می کرده است .از تصاويري که از اين نمونه در رمان ديده میشود میتوان به
صحنههاي شکار مُرال توسيط جديکبير(که به واسطهي خواندن کتابهاي اجدادي به دست فخرالنيسا در ذهن شازده
تداعی میشود)(،)13کشته شدن مادر شازدهي بزرگ بهوسيله ي فرزندش به دليل بست نشستن در منزل آقا با شليك
گلوله( ،)21کشتن عموي بزرگ خانواده در روستاي چرنويه به دست شازدهي بزرگ( ،)6-23شکار رفتن جديکبير و
شکار خرس با تفن نمرهي  15فرانسوياش( ، )48سر بريدن کودکی که مادرش وي را براي تنبيه نزد جديکبير آورده
بود( )1-80و نيز به خاطرهي نييرهخاتون -مادر فخرالنيسا -که وي را وادار به طالق کرده بودند( )7-86اشاره داشت که
در ادامه برخی از اين تصاوير و صحنهها ذکر میگردد .از جملهي اين خاطرات ،خاطرهي کشته شدن مادر شازدهي
بزرگ در منزل آقا میباشد.
«که من رفتم در خانهي حجيتاالسالم و کآفالمومنين و المومنات و به نوکرهاي آقا گفتم«:بگوييد بيايد بيرون ».نوکرهاي
ل توجيآات آقا بست بنشيند »...که زدم تخت
آقا رفتند و آمدند و به من ،به شازدهي بزرگ ،گفتند«:آقا میفرمايند که هرکس در ظ ي
سينهي نوکرها و رفتم توي اندرون .زنها که دور حوض نشسته بودند جيغ میکشيدند و دويدند توي اتاقآا .مادر سليطهام رفت
توي اتاق .در را بست و خودش را انداخت پشت در و تا نوکرهاي آقا آمدند بگويند«:آقا میفرمايند »...يکی از شيشههاي رنگی
را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم تا ديگر غلط کند برود در ظلي توجيآات آقا(»...همان)21:

خاطرهي بعدي مربوط میشود به سر بريدن کودکی که مادرش براي تنبيه ،وي را نزد جديکبير میبرد .با اينکه
جديکبير که ميرغضب باشی را باالي سر کودك قرار داده ،از کودك در حال گرفتن زهر چشم است و درحالیکه در
لحظهي آخر به ميرغضبباشی دستور میدهد که «نَبُر» ،اميا ميرغضبباشی سر از بدن کودك جدا میکند .چون تا به
حال از جديکبير کلمهي«نَبُر» را نشنيده بوده است.
«مادره دستتت پستتره را میگيرد میآورد حضتتور جديکبير ،میگويد«:نمیدانم چیچی قربان ،اين بچيه گوش به فرمان من
نيستتتتت ،ه مهاش با کفتر هايش بازي میک ند ،از مک تب فرار میک ند .بفر ماي يد فراش خلوت ها »...جديکبير هم داد
میزند«:ميرغ ضببا شی!» عک سش را جلو صورتم گرفت .بلند قد بود ،با سبيل چخماقی ،با سرداري بلند .چکمه پايش بود.
شازده گفت«:لباسش سرخ بوده ،توي عکس معلوم نيست ».دست به سينه ايستاده بود .ميرغضب هم میآيد .بچيه را مینشاند
روي زمين .جديکبير میگويد«:قول میدهی ،پستتر ،که ديگر کبوتر نپرانی؟» و شتتروش میکند به قدم زدن و با شتتالق میزند به
ساق چکمهاش .ميرغ ضب هم دو انگ شت د ست چپش را میکند تُوي بينی پ سره و سرش را میک شد باال و تيغهي خنجر را
می گذارد روي گلويش .شتتتازده قدم میزد ،داد زد«:قول میدهی که مکتب بروي ،هان؟» و شتتتالق را زد روي چکمهاش.
ميرغ ضب هم پايش را میگذارد روي ران پ سر که دو کنده زانو روي زمين ن ش سته بوده .پ سره د ست ميرغ ضب را میچ سبد.
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حرفی نمیزند .حتماً دهانش باز بوده .پس از کجا میتوانستتته نفس بکشتتد؟ شتتايد هم خرخر کرده يا چيزي گفته که کستتی
ن شنيده .جديکبير میگويد«:قول میدهی که بعد از اين به فرمان مادرت با شی؟» و شلياق را میزند روي ساق چکمهاش .شازده
هم زد .مادر پسر که میبيند پسرش فقط خرخر میکند ،میگويد«:نمیدانم چیچی عالم ،از سر تقصيراتش بگذريد .به چیچی
مبارکتان ببخشتتتيدش ».جديکبير هم داد میزند«:نَبُر ميرغضتتتب!» ميرغضتتتب هم میبُرَد و ستتتر بريده را میاندازد جلو پاي
جديکبير(».همان)80-1:

در همين متن از رمان ،آنجا که آمده است:
«عکسش را جلوي صورتم گرفت .بلند قد بود ،با سبيل چخماقی ،با سرداري بلند .چکمه پايش بود .شازده گفت«:لباسش
سرخ بوده ،توي عکس معلوم نيست»».

گفتگويی بين شازده با فخري را نشان میدهد ،که خود مربوط به زمان نزديكتري از گذشته نسبت به زمان حال
است.
همچنين يکی از تأثيرگذارترين تصتتاويري که از گذشتتتهي اين خاندان در صتتفحات رمان شتتاهد آن هستتتيم،
صحنهي کشته شدن عموي بزرگ شازده و خانوادهاش در روستاي چرنويه به دست شازدهي بزرگ است .وي ابتدا با
خفه کردن عمو بزرگ جلوي زن و فرزندان کوچکش ،آنآا را در چاه خانه انداخته و سپس د ستور میدهد که چاه را
از سن پر کنند .اين خاطره از زبان مراد بيان میشود.
« -من جزو سوارهاشان بودم .اسبهامان را زين کرديم و تفن هامان را حمايل انداختيم .يکی دو قطار فشن هم به ما
دادند .شتتازدهي بزرگ گفته بود«:مبادا رعييتها را بکشتتيد!» به تاخت رفتيم ده چرنويه .چند تا ستتوار توي گدارها نشتتانديم که
عمو بزرگت فرار نکند .وقتی خيالمان تخت شد که سرِ جن ندارد ،رفتيم توي ده .آنجا هم از تفن چی خبري نبود .رعييتها
هاج و واج ايستاده بودند کنار در خانههاشان .شازدهي بزرگ داد زد«:گم بشويد!» همه رفتند تُوي خانههاشان و درها را بستند.
ما به تا خت رفتيم تُوي قل عهي ار بابی .عمو بزر گت آ مد پيشتتت باز .دستتتت هايش میلرز يد .چ ند کا غذ دستتتتش بود .هی
میگفت«:داداش بزرگ ،اين قبالهها ،اين قبالهها .من چيزي نمیخواهم .فقط اجازه بفرماييد تُوي اين ده با زن و بچيههام ستتتر
کنم ».شازدهي بزرگ نوك سبيلش را جويد .از اسب پياده شد و افسارش را داد دست من .سوارها عمو بزرگت را کشانکشان
آوردند تُوي اتاق .بچيه ها و زن دهاتیاش را هم آوردند .شتتتازدهي بزرگ گفت«:چند تا توله داري؟» ...شتتتازده گفت :مراد
گفت «:شازدهي بزرگ ن ش سته بود روي بالش و گفت :سيگار .من تا آن روز نديده بودم که شازدهي بزرگ لب به سيگار بزند.
ترس برم داشته بود .دستم میلرزيد .سوارها دور تا دور اتاق ايستاده بودند .دهان زن عمو بزرگت باز مانده بود ،گريه نمیکرد.
عموبزرگت هنوز خُرخُر میکرد که من ستتتيگار را پيچيدم و دادم دستتتت شتتتازدهي بزرگ .عمو بزرگت هنوز تکان میخورد.
سيگار را رو شن کردم .شازدهي بزرگ ن ش سته بود روي بالش و سيگار میک شيد و دودش را از سوراخهاي بينیاش میداد
بيرون .عمو بزرگت وول میخورد .من پاهاش را ديدم».
گفتم :دستآاش را چی؟ خونی شده بود؟
گفت :نديدم.
گفتم :طناب را محکم بسته بودند؟
گفت :حتماً.
گفتم :بچيهها چی؟
گفت :دو تا دختر بودند و يك پسر .چشمهاشان سياه بود ،شازده.
 ...گفتم :زن عمو برگ چی؟
گفت :فکر میکنم گريه کرد ،بعد يکدفعه صدايش بريد .شايد يکی از سوارها دهانش را بسته بود.
گفتم :دهن بچيهها را هم بستند؟
گفت :شايد.
گفتم :پدربزرگ چی؟
گفت :نشتتستتته بود روي بالش .ستتيگار که تمام شتتد ته ستتيگار از روي دستتت عمو بزرگت خاموش کرد و بلند شتتد و
گفت«:بيندازيدشان توي چاه ».اويل عمو بزرگت را انداختيم.
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گفتم :چند سالش بود؟
گفت :به گمانم بيست و دو سال داشت.
گفتم :بعد؟
گفت :بعد زنش را انداختيم .بچيهها را هم انداختيم توي چاه و رويشان سن ريختيم.
گفتم :بعد چی شد؟
گفت :هيچی ،وقتی از قلعهي اربابی میآمديم بيرون شازدهي بزرگ يکی از رعييتها را با تير زد .آخر آمده بود تُوي قلعهي
اربابی(».همان)23-6 :
«ماجراهاي مربوط به دورههاي متفاوت زندگی شازده -کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،بزرگسالی و پيري او -و صحنههايی که
شاهد بوده است ،نه برحسب توالی زمان وقوعشان ،بلکه صرفاً بر اين مبنا که يك خاطره ،خاطرهي ديگري را زنده میکند ،افکار
آشفتهي شازده را به خود مشغول میدارند .تداعی معانی با بآرهجويی از يك کلمه ،عبارت ،درونمايه يا تصويري مشابه تحقيق
میپذيرد ،بهعنوان مثال کنايهي فخرالنيسا دربارهي«عترت و عصمتِ» شازده ،خاطرهي منيرهخاتون را در ذهن او بيدار
میکند(».قويمی)204 :1387،
«دستهايش باريك بود و سفيد .پيراهن سياه قالب تنش بود ،گفت«:خسروخان ،سرخ شدهاي؟ خيلی عجيب است! تُوي
اين خانه و ميان اين همه عترت و عصمت .آن هم تو با اين قد و شمايل! حتماً»...
از کجا میدانست؟ با منيرهخاتون که فقط ...پدربزرگ گفت«:بازي میکردي؟(»» ...گلشيري)95 :1379،

نتيجه گيري
بیگمان گلشيري در خلق يك رمان ذهنی موفيق بوده است .خلق تاريخی از خاندان قاجاري در صفحاتی محدود از
دريچهي ذهن شخ صييت ا صلی رمان ،شازده احتجاب ،به صورت سييال و بیزمان موجب شده ا ست تا اين رمان به
عنوان يکی از بآترين رمانهاي جريانس تييالذهن در ادبييات داستتتانی معاصتتر ايران معريفی گردد .گلشتتيري به خوبی
توان سته ا ست دو دنياي عينی و ذهنی را از دريچهي ذهن شازدهاي م سلول و سترون ن شان دهد .نوي سنده در زمان
کوتاه روايت رمان توان سته ا ست خواننده را با عبور از خالءها و حفرههاي بی شمار ذهن شازده ،با تاريخ گذ شتهي
چآار ن سل از يك خاندان آ شنا سازد .در اين رمان نوي سنده با عبور از زمان حال ،خواننده را به دنياي گذ شتهاي فرو
میبرد که چندان با نظم و ترتيب زمانی روايت نمی شود .رمان در گذشته سير دارد و خواننده با خوانش خاطرهاي از
گذشتتتته ،به گذشتتتتهي ديگري قدم میگذارد و درگذر از خاطرات گوناگون استتتت که رمان پيش میرود .آنچه که
خواننده بايد در هنگام خوانش رمان بدان توجيه داشتتته باشتتد ،اين نکته استتت که رمان ،پايانی ندارد بلکه اين ستتيل
خاطرات و تصاوير گوناگون گذشته است که وي را به صورت معليق در گذشته نگه میدارد .در واقع داستان از همان
نقطهاي که آغاز شده به پايان میرسد .در بي شتر موارد جايی که روايت رمان به شيوهي تكگويی درونی باشد ،زمان
توستط دانايکل انجام میشتتود .نشتتانههايی که خواننده را از زمان
به گذشتتته تعليق داشتتته ،و روايت زمان حال فقط ي
گذ شته به زمان حال رهنمون می سازد ،لحظهاي کوتاه و ناچيز ا ست که روايت دانايکل به زمان پر از سرفه و بوي
ناي حال زندگی شازده متوجيه می شود تا صحنهاي بسازد و يا شخصييت جديدي را از قاب عکس پايين آورده و در
ذهن شتازده زنده کند ،که بالفاصتله وي را به گذشتتهي خود فرو میبرد .آنچه که در رمان شتازده احتجاب در خور
اهميييت است ،آن است که خالق آن به خوبی توانسته است جآانی ساکن ،ميرا ،ناگذر و بیزمان را از طريق شخصييت
اصلی آن به خوانندهي خود القا کند و خواننده را در چنين جآانی در مقابل خاطرات و تصاوير گوناگون قرار داده ،تا
بتواند دورهاي از تاريخ اين مرز و بوم را به نظاره بنشتتتيند ،بیآن که دچار نوعی پرگويی و اطناب گردد .به واقع اگر
شازده در صحنهي پايانی داستان از طريق دهليزهاي نمورِ زيرزمينِ خانهي خود به سمت مرگ فرو میرود ،خواننده
نيز در طی خوانش رمان از طريق دهليزهاي هزار تُوي ذهن شازده به گذشته دور و نزديك فرو میرود.

 / 1312دهمين همایش ملي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي -دي 1399

منابع

_ ايدل ،لئون .)1374( .قصهي روانشناختی نو .ترجمهي ناهيد سرمد .تآران :شباويز.
_ بيات ،حسين .)1387( .داستاننويسی جريانسيالذهن .تآران :علمی و فرهنگی.
_ پاينده ،حسين .)1382( .گفتمان نقد .تآران :روزنگار.
_ حسينی ،صالح .)1372( .بررسی تطبيقی خشم و هياهو و شازده احتجاب .تآران :نيلوفر.
_ ريکور ،پل .)1384( .زمان و حکايت .ج .2ترجمهي مآشيد نو نآالی .تآران :گام نو.
_ قويمی ،مآوش .)1387( .گذري بر داستاننويسی فارسی .تآران :ثالث.
_ گلشيري ،هوشن  .)1379( .شازده احتجاب .تآران :نيلوفر.
_ محرميان معلم ،حميد« .)1372( .جستاري در قصهي روانشناختی نو» .ماهنامهي ادبيات داستانی .شمارهي  .7سال .1
ارديبآشت .ص .44-47
_ محمودي ،محمدعلی .)1389( .پردهي پندار .مشآد :مرنديز.
_ مندنیپور ،شآريار .)1384( .کتاب ارواح شآرزاد .تآران :ققنوس.
_ مآرور ،زکريا .)1383( .بررسی داستان امروز از ديد سبك و ساختار .تآران :تيرگان.
_ ميرعابدينی ،حسن .)1386( .صد سال داستاننويسی در ايران .ج .2تآران :چشمه.

