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 محسن ملکی-نویسندگان: نیما پرژام

بال/ مهیای پرواز است این دو»  

«و من سر آن دارم که به عقب برگردم   

 گرهارد شولم، سالم فرشته

 

رسد که قهرمان اول زنی به نظر میهای نویسندگان ای دیگر از رماننمونهاثر فریبا وفی  من یهپرنددر نگاه اول، 

فضای اندرونی ثبت شود، یعنی  یههای روزمردار و دغدغهر است صدای زن خانهدار است و در آن قراآنها زنی خانه

اما از  .شوندتلقی می آن شاخص هایاز نمونه غالباً پیرزاد و گلی ترقی زویاگیرد که اثری که در دل سنتی جای می

نه صرفاً صدا دادن  من یهپرندهدف رمان  دارد. سنتاین برداشت رایج از این رمان تفاوتهایی اساسی با  قرار معلوم

زنانه و  یهثبت حضور تناقضات کلی جامعه در دل زندگی روزمر  دار، بلکهزنان خانه یهزن و ثبت زندگی روزمربه 



 

 

نه پناهگاهی برای گریز از که  پنجره استدر این اثر همچون مونادی بی خانه است. فضای اندرونی خانه

دانم اگر چشمانم کثیفی به خانه آمده و می یهناامنی مثل گرب»: ظهور آنهاست یههای اجتماعی، بلکه عرصآنتاگونیسم

راوی پس  که برای مثال هنگامی .(131ص )«را روی هم بگذارم صدای خرخر شومش را در خواب هم خواهم شنید

احساس »گوید که به او سخن می« حس های کوچک و ناچیزی»از  دار شده استبودن سرانجام خانهاز سالها مستاجر 

است که شاهد رسوب تضادهای « های کوچک و ناچیزحس»در همین  دهند، اما دقیقاًمیناشی از مالکیت « آزادی

 طبقاتی و آنتاگونیسم اجتماعی هستیم:

ها آزادند با صدای بلند حرف دیوار خوردن، جابجا کنیم. بچه و مان را بدون ترس از درحاال آزادیم اثاث

هیس کردن را مثل یک عادت فقیرانه توانم عادت هیسحتی بدوند. من می بزنند. بازی کنند. جیغ بزنند و

 (.10برای همیشه کنار بگذارم)ص 

 یهنقط زاترینتنش اغلبرمان شروع  یهنقط شاید بهترین راه برای ورود به تناقضات این رمان سطر آغازین آن است.

. شاید به همین دلیل است که هوراس سطر اول شعر را شودو این امر از الزامی ساختاری ناشی می است بحرانی آن

عجیب نیست که به  سازد.چیند و قاب اصلی اثر را میای که صحنه را میدانست، آستانهخدایان می یههدی

شاهدی بر این  ربوف کوآغاز مشهور ؛ های بزرگ سطور آغازین آنهاستاز رمان ترین بخش بسیارییادماندنی



 

 

که  زخمی نقشی ساختاری دارد.رمان  این در آغاز« زخم»این اشاره به  «...هایی هست کهدر زندگی زخم»مدعاست: 

 .ندارد هدفی جز جسم بخشیدن به این زخمکلیت فرمال اثر  شود و کل رمان پنداری از درون آن زاده می

های دیگری واریاسیوندر کل بخش اول،  .«اینجا چین کمونیست است»غافلگیرکننده است:  من یهپرندآغاز رمان 

اما آنچه  (.9ص «)پر از آدم است ،چه چین چه هندوستان ،اینجا»؛ «اینجا بیشتر هندوستان است»بینیم: میاین جمله  از

شویم اشاره در ادامه متوجه می است. «کمونیست» یهکند اضافی بودن کلمنخست توجه آدمی را جلب می یهدر جمل

توانست فقط از بنابراین راوی می زندگی راوی است؛ یهبودن محل« پر از آدم»به کشور چین برای تأکید بر شلوغی و 

اما با در نظر گرفتن کل رمان متوجه  وارد شود.آنکه آسیبی به معنای مورد نظرش استفاده کند، بی« چین» یهکلم

و چونان   "بدان تعلق ندارد"که  شئ کوچکی»نامد دارد، آجیدن می یهشویم این کلمه نقشی نظیر آنچه لکان نقطمی

عناصر  یهیک معنای استعاری و مکملی برای هم باعث رویشِ»، دالی که «کندربط جلوه میی ناجور و بیاوصله

، چنانچه تمامی جزئیات زندگی روزمره (169ص  ،صالح نجفی، مازیار اسالمی یهترجم کژ نگریستن،)«شوددیگر می

ترین جزئیات زندگی دهافتاپامیان پیش نوعی اتصال کوتاه شوند،و گفتگوهای عادی دچار نوعی دوگانگی معنایی می

ر معنای کند که عالوه بمکرر از کلماتی بروز می یهدر استفاد عه؛ این دوپارگیجام روزمره و تناقضات کلی

از این رو تشبیه این جامعه به  .کنندداری، مالکیت خصوصی و بانکداری اشاره میسرمایه اقتصادبه  شانروزمره

 کمونیستی حالتی آیرونیک دارد: ایجامعه



 

 

خواهد برای شود از همه میمیاند. مردی که بعدها مدیر ساختمان همه در پارکینگ جمع شده» 

رسد میگویم مالک. و تعجب آشنا شدن با هم بگویند مالک هستند یا مستأجر؟ نوبت به من می

آیم باال و کلمه را مثل شکالتی که یک دفعه کاکائویش دهان را نم از طعم شیرین آن. میکمی

 .کنم. مالک. خدایا من مالکم. مالکپرکند مزمزه می

ن دیوارها مال ما هستند. کرده است. دیگر مفلوک نیستیم. دیگر دربدر نیستیم. ای امهاین کلمه گند 

کلمه با من است. ها افسون این تکحمام و دستشویی مال ماست. تا مدتها مال ما هستند. این این پله

این قدر  توانندها میدانستم مالکشود یک کلمه بتواند چنین کاری با آدم بکند. هیچ نمینمی مباور

 (.13ص )«کیف بکنند

ای که نیروی کار بیست سال برده است، برده»یک رانه که در آن شوهر کارگر راوی داای از بیخ و بن سرمایهجامعه 

بعدش هم فروش رفته است. امیر تا بیست سال دیگر به بانک بدهکار است. بانک نیروی کارش را از او خریده 

از لحاظ اقتصادی نیز  «چین کمونیست»به این نکته واقف باشیم که  شود کهاعف میآیرونی وقتی مضاین  (.48«)است

بنابراین تعجبی  شود.در بطن آن زاده میگشاید که رمان آیرونی مذکور فضایی را می دارانه است.کامالً سرمایه خود



 

 

یادآور اصطالحات اقتصاد  شان تلویحاًخوریم که عالوه بر معنای روزمرهندارد که مکرراً به کلماتی برمی

  خوریم:هایی از این دست بسیار برمیدر رمان به نمونه اند.داریسرمایه

 حسابهنوز هم آدم کم حرفی به »... ؛ «کنممی مالکیتبودم و حاال دیگر احساس  ملکسی و پنج سال مستاجر این »

، «نیروی کار»، ...«آمد میحساب من به  داراییسکوت من اولین »... ، ...« حسابدو کلمه حرف »...، ...«آیم می

، «ندامن مالها.. بدون هیچ شرط و شروطی بچه» ،«ایمکنندهمصرف. ما کنیمخرج میآورد و ما می پولامیر »

کند، اعتماد به می ثروتمندچیزی که هر زنی را  داشتنخوشحالی »؛ «یک نفر مال»، «آن یکی است مالتمبر »...

دانم، خالصه باید روزی باشد که من بتوانم جلوی اتفاقی را بگیرد. نمی پولممکن است روزی باشد که فقط »؛ «نفس

 ...«خودم باشدمال نکند »؛ «شان هستمهمهمالک ها و آن طرف سایه»؛ «صاحبخانه» ؛«بگذرماندازم پساز 

در مقام آن هم  ،سراسر متن حاضر است درماندگار ر آغاز رمان ثبت شده به شکل درونکه داین دوگانگی متناقض 

ها ت تمام شخصیتسایه افکنده و مناسبا« جهنمی» یهشود ولی بر کل این جامعکه بازنمایی نمی «امر واقعی نمادینی»

وار چگونه رقص متافیزیکی دیوانه»از دید ژیژک، مارکس به دنبال آن نبود که نشان دهد  .کندن میبا یکدیگر را تعیی

آمیز سرمایه، توان بدون رقص جنونن بود که نمیشود. بلکه حرفش ایکاالها از دل تعارضات زندگی واقعی زاده می

فیزیکی خودکار سرمایه صحنه واقعیت اجتماعی تولید مادی و تعامل اجتماعی را به شایستگی درک کرد: رقص متا



 

 

خشونت، پنج نگاه زیر چشمی، «)دهدهای زندگی واقعی را به دست میگردان نمایش است و کلید تحوالت و مصیبت

گیرد به طور مستقیم و ملموس مورد اشاره قرار نمی سرمایهگردش در این رمان  .(23علیرضا پاکنهاد، ص  یهترجم

ای متجلی کلمات روزمره جای رمان ثبت شده است و در هیئت دوپارگی معناییِ  یهردپاها و تأثیراتش در هماما 

بر  رمان های مختلفشخصیتتوان گفت میاصالً  اند.های اقتصادیآمیزی واجد داللتشود که به شکل وسواسمی

راوی او را از سایر متفاوت واکنش اساساً  در این میان .اندساخته شدهبه این تناقض مرکزی شان اساس تفاوت واکنش

 خوانیم: در متن می برای فهم این واکنش متفاوت باید به عنوان اثر رجوع کرد. .کندها متمایز میشخصیت

اش برود. تواند بماند. باید دنبال پرندهمیرفته است. خودش هم دیگر ن[ شوهر راوی یهپرندیعنی او ] یهرندپ»

 .«بگذار برود

ای دارد. اگر پرواز کند و جایی بنشیند صاحبش را هم به دنبال خودش پرندهگوید که هر کسی مامان می

  .(86)کشدمی

که از این جمالت چنان (.87ص «)امیر قبل از خودش به باکو رفته و منتظر صاحبش است یهپرند»یا در جای دیگر: 

رنده ها پهر کدام از شخصیت دانست.در گفتار روانکاوی لکانی  «فانتزی یهابژ»توان مصداق آید، پرنده را میبر می

 یهمورد عالق یهواژ او از فضای جهنمی این جامعه است.« راه نجات»فانتزی خاص خودش را دارد که معرف  یهابژیا 



 

 

است؛ مثالً راوی پارکی را که بچه هایش در آن  «جهنم» یهوضعیتی که در آن گرفتارند کلمراوی برای توصیف 

تشبیه  کند.اشاره می «چیزهای باقی مانده از جهنم»نامد و در جای دیگر به می« ای از جهنمگوشه»کنند بازی می

 یهزمان»بنیامین دوران مدرن را  داری به جهنم تشبیهی آشناست. به عنوان مثالسرمایه یهمدرن تحت سلط یهجامع

 داند: می« جهنم

ه آن، وخصوص نوترین وجکند، بهگاه تغییر نمی هیچ آسا،، آن سر غولجهان یهکه چهر نکته این است

مانند. این مسأله هم مقوم جاودانگی جهنم و هم ابعادشان یکسان و همان می یهامور در هم« نوترین»یعنی 

امر مدرن خود را به میانجی آنها  هایی کهتعریف کردن تمامیت ویژگی مقوم میل سادیستی به نوآوری است.

 .پاساژها( یه)پروژکند به معنای بازنمایی جهنم استبیان می

شود، تشبیهی که به جهنم تشبیه می« پایتخت مدرنیته»نیز پاریس به عنوان  بالزاک یهآرزوهای بربادرفت در رمان

داری سرمایه یهعنوان تمثیلی برای جامع به از این رو جهنم شود.های جهنم دانته مطرح میدر بودلر نیز با ارجاع به حلقه

به داری است که به جهنمِ سرمایه )امیر(واکنش راوی و شوهرشبین  تضاد .ای دیرینه در تاریخ ادبیات داردپیشینه

 آینده،گذشته/ از جمله ،اندرمان یهدهد که برسازندها شکل میای از تقابلمجموعهمحور اصلی رمان و 

راه »تنها ها که بانک یهامیر کارگری است برد . ...ت به جلو/حرکت به عقب، جهنم/بهشتحرکت/سکون، حرک



 

 

ها جوری امیر عاشق کاناداست..گاهی وقت»گوید: امیر می یهراوی دربارداند. خود را گریختن به کانادا می «نجات

روم کانادا و د: میگویکشد و میاست... ]امیر[ آه میها آنجا زندگی کرده زند که انگار سالاز کانادا حرف می

، برخالف راوی که از چشیدن «تنها فعلی است که امیر همیشه در حال صرف کردن آن است رفتن»(؛ 20«)خالص

را دوست ندارد،  گذشتهاست.  آیندهرود. عاشق میآینده  امیر به طرف» :زندحرف می «یک جا ماندن یهمز»

گوید، که خود راوی میچنان .(15)«برگردد عقب. امیر حاضر نیست حتی یک قدم با من به ..زنانه یهگذشتآن هم 

جهان غرب را  است که نامد شبیه خواهر راوی، مهین،می «روزگار سیاه»آن را  ر به این وضعیت که خودواکنش امی

 شود.تشبیه می« هالیوود»که در رمان به داند، جهانی خیالی می« دنیایی یکدست، بدون تناقض و بدون رنج و حسرت»

تنها خرافات »را « فرنگ، به خصوص کانادا»امیر به  دیدگاهی انتقادی دارد و ایمانِ ،واکنش اما راوی نسبت به این دو

ترسم به بهشت تو بیایم و چشمم به چیزهای باقی مانده از جهنم بیفتد که به تنم چسبیده می» داند:می «زندگی او

ای زندگی دیگری هم توی الک خودت است که فراموش کردهاین قدر سرت »گوید . امیر به راوی می(71)«است

امکان یک زندگی دیگر ما را به یاد  یهدربارامیر  یهاین گفت .(37)«کنیوجود دارد و این زندگی نیست که تو می

مقام دهد نگاه امیر در این نشان می «.پذیر استجهان دیگری امکان» اندازد:به جهانی شدن میشعار مشهور معترضان 

، خوردموجود پیوند می «روزگار سیاه»اتوپیایی امکان جهانی دیگر جز  یهدرستی با ایدیک کارگر به جهان اطرافش به

« زندگی دیگر»این تصور وجود  محدودیت ایدئولوژیک این نگاه است. یهدهنددیگر نشان اما تلقی او از این جهانِ



 

 

را در « جهانی دیگر» فانتزیِ ،این جهنم .دیگری از ارجاع آیرونیک به کمونیسم در ابتدای رمان است یهنمون

کند؛ زندگی می «همین محیط گند و آشغال»داند در جهنم، در ی. امیر کارگری است که مکندها ایجاد میشخصیت

راه دیگری نیست. باید »او راه نجاتی جز رفتن ندارد: ، چنان تاریک که «آینده تاریک است؛ بسیار تاریک»از دید او 

، پنداری جهنم داندمیری از این همین جهنم دیگ یهرا حلق «جهان دیگر»ین ابرخالف امیر، راوی اما  (87«)بروم

. "تنها راه نجاتم رفتن است"گوید: می...کندجا پیدا نمیاست و آن را هیچامیر در جستجوی عدالت »بیرونی ندارد: 

بکت را به ذهن  دست آخر یهاین تقابل دیالوگ مشهور نمایشنام (.48ص «)"ایآنجا هم بروی برده"گویم: می

نگرش امیر و مهین به بدین ترتیب،  «.مال من همیشه همین بوده -ری؟ اعتقاد دا تو به جهان دیگه-»کند: تداعی می

 کند:است که اسالوی ژیژک آن را چنین توصیف می همان تبلیغ معروف اعالی منطق یهنمون امکان جهان دیگر

اگر "کنند: آمیز تبلیغ میها را با عبارتی تناقضاین ملیّناندازد. می ههای رایج در ایاالت متحداین ما را به یاد ملیّن»

بخورید برای درمان خشکی مزاج همان چیزی را  به عبارت دیگر، "دچار خشکی مزاجید از این شکالت بیشتر بخورید!

 یهاشارکند. جهنم را به عنوان بدیل خود عرضه می ،جهنم. (32خشونت، ص )«شودکه باعث خشکی مزاج می

در  «چین کمونیست»دهد چرا که ادغام حد اعالی این منطق تاریخی را نشان میآمیز به چین کمونیست طعنه

 در روزگار ماست. جهانی داری مطلق و کلی شدن سرمایه یهخود نشان داریایهسرم



 

 

حاصل « گذشته»و « ماندن»به  راوی یه، عالقیا رفتن و ماندن اما باید توجه داشت که در این تقابل بین گذشته وآینده

آور است چون گذشته مرا من هم گذشته را دوست ندارم. تأسف»نگاهی نوستالژیک و ارتجاعی به گذشته نیست: 

 ن،بنیامیاز دید  (.15)«شود و خیال پایین آمدن نداردروی کولم سوار میها مثل جانوری دوست دارد. بعضی وقت

با تناقضاتی برد بلکه به گذشته پناه نمیراوی  بگیریم. ان خودآن را در دست گذشته مثل باری بر دوش ماست که باید

« ماندن»گیرد که این نگاه در برابر نگاه امیر قرار می دارند.داند دست از سر او بر نمیکه می  شوداز گذشته روبرو می

مشتاق و «( فهمی؟ها، میام آینده ندارید. نه تو و نه بچهکدپوسی. هیچمانی اینجا و میمی»گیرد)را یکی می« پوسیدن»و 

جا در این ع راویبنابراین موض داری.سرمایه یهبرنداست، یعنی همان ایدئولوژی پیش «پیشرفت»و « حرکت رو به جلو»

 که: تاریخ بنیامین است یهچیزی شبیه ژست فرشت

ای کنیم، او فقط به فاجعهیت میای از رویدادها را رؤه ما زنجیرهاش رو به سوی گذشته دارد. آنجا کچهره 

افکند. فرشته سر آن دارد کند و آن را پیش پای او میبار میوقفه مخروبه بر مخروبه تلنکه بی واحد می نگرد

است، مرمت کند و یکپارچه سازد؛ اما  خرد و خراب گشتهکه که بماند، مردگان را بیدار کند، و آنچه را 

که فرشته را دیگر  کوبدهای وی میدر حال وزیدن است و با چنان خشمی بر بال طوفانی از جانب بهشت

راند که پشت بدان دارد، ای میبه درون آینده ناپذیرمقاومتین طوفان او را با نیرویی ا یارای بستن آن نیست.



 

 

 نامیم همین طوفان استکشد. آنچه ما پیشرفت میها پیش روی او سر به فلک میدر حالی که تلنبار ویرانه

 .(مراد فرهادپور، امید مهرگان یه، ترجم157، ص عروسک و کوتوله، تزهایی درباب مفهوم تاریخ)

 یهمضامین عمدکند که ای از گرهارد شولم نقل میقطعه «تزهایی درباب مفهوم تاریخ»این قطعه از بنیامین در آغاز 

مهیای پرواز است این دو بال/ و من سر » :دآورندن را به نحوی فشرده گرد هم میاین رمان یعنی پرنده و گذشته و ما

  .«ماندمحتی اگر جاودانه بر جای میبود نصیبم از اقبال/ آن دارم که به عقب برگردم/ و چه اندک می

 یهای دارم؟ پرندآیا من هم پرنده»پرسد: پاراگراف رمان حاوی پرسش محوری رمان است، راوی از خود می واپسین

 آنها با فانتزی است: یههین در رابطتفاوت راوی با م (.141ص )«خودم. ولی مگر ممکن است کسی پرنده نداشته باشد

 و از این بابت برایم متأسف است. زنی هستم که هیچ رویایی ندارد گوید منمهین می

  «پس کدام یک؟» کن نیستم:ولی من ول

ندارد.  هاکدام از این آدمکنم. ولی عشق مهین شباهتی به هیچتک مردهای پارک نگاه میو به صورت تک

 «دهد...و نه فحش میکند زل نگاه میخاراند، نه زلزند، نه خودش را میعشق او نه آروغ می

 «پرسد عزیزم خسته شدی؟زند و میعشقم[ حاال به رویم لبخند می»]گوید: مهین می



 

 

صدای قلب  شنویو این صدایی که می "عزیزم شام چه داریم"گوید زند و میولی به نظر من لبخند می»

 .(112«)اش استهای خالیات، صدای رودهتر، با اجازهعاشقش نیست. کمی پایین

  امیر نیز اوضاع از این قرار است؛ در جایی از رمان  ترکاند. در رابطه باهای مهین را میراوی پیاپی حباب فانتزی

« رقصدشود میبه آهنگی که شنیده نمی» ،اندازدمی برای ترغیب راوی به مهاجرت، دستش را به دور کمر او امیر

 «:کشدبا خودش به این طرف و آن طرف می»و راوی را نیز 

شاهین  توانم این کار را بکنم. چشمان یکی باید باز باشد تا به مبل و کاردستی. من نمیبنددچشمانش را می 

هایش تواند با بستن چشمشود که میام مینخوریم. به او حسودیام بردارم، که زیر پاست و فرصت نکرده

 سرنوشتش را عوض کند و خودش را در جای بهتری فرض کند.

 «وای ببخش»گویم می

 (.39ص «)امپایش را لگد کرده

او نیز چون دیگران برای گریز از  دهد.های خود راوی نیز رخ میدر مورد فانتزی های فانتزیاین نوع ترکاندن حباب

که در ادبیات از عناصر  او به دید زدن از چشمی و پنجره یهل عالقکند، برای مثاهای خودش را خلق میفانتزی ،جهنم



 

 

 اشهای شخصیاو با فانتزی یهاما رابط ای به همین موضوع است.شود اشارهثابت ارجاع به فانتزی محسوب می

 رنوردیدن فانتزی در روانکاوی است:گر فرایند دتداعی

آشغال بریزم کنم رویای من معیوب است. مثل آن بلور ترک برداشته است که حیفم آمد توی سطل فکر می»

 (107ص «)خورد.دانم که دیگر به درد نمیولی می

که در آغاز مقاله اشاره چنان ی اوست.معیوب بودن رویاها  آگاهی او از ها در همینوجه تمایز راوی با باقی شخصیت

 یهمواجه کند ونفوذ می مونادگونه« چهاردیواری»و  تناقضات اقتصادی جامعه در فضای اندرونی در این رمان شد،

 زن»شود که حول مضمون می ییهافانتزی «ترک برداشتنِ»خانه باعث  «مقدس»راوی با این تناقضات درون چارچوب 

 :دهداجتماعی جلوه میپناهگایی برای رهایی از تناقضات  چونهمرا و فضای اندرونی  شکل گرفته است «دارخانه

ولین بار است که با واقعیت مانیم. سه نفری. انگار برای ارویم. توی همین چهاردیواری میدیگر هیچ جا نمی»

شوم. انگار تنها امشب قادر هستم مزخرفاتی مانند زندگی مشترک و کانون گرم خانه و ام روبرو میزندگی

 (.115ص «)کوفت و زهرمار را دور بریزم

  کند:تفاوت خود را با امیر چنین بیان می «چراغ» یهبه میانجی استعار بنابراین عجیب نیست که در اواخر رمان



 

 

ها را روشن کند... من فقط.. تواند بیرونیهایش زیاد است. وقتی مال خانه خاموش است، میامیر هم چراغ

 .(136شود درونم ظلمت مطلق است)یک چراغ دارم. وقتی خاموش می

چراغ خانه را روشن »عباراتی نظیر  گراعیدارد و آن هم چراغ خانه است که تدراغ بدین ترتیب، راوی فقط یک چ

مزخرفاتی مانند  »ی رمان با دور ریختن در انتها ست.فرهنگ سنتی ما در «چشم و چراغ خانه بودن»یا « نگه داشتن

شود و برای راوی چیزی مانده خاموش میباقی چراغ این تنها ،«زندگی مشترک و کانون گرم خانه و کوفت و زهرمار 

  «.ظلمت مطلق» ماند جزنمی

است که به او امکان رویارویی با حقیقت میل  «ظلمت مطلق»با مواجهه های فانتزی و این خاموش شدن چراغاما دقیقاً 

« بدون تناقض« »بهشتِ »برای راوی نه یک  گذشته. سازدرا می «آینده»متفاوت او با  یهو اساس رابط دهدخود را می

 دردناک این تعارضات است، این تصور از گذشتهریشه های  حاوی گریز از آنتاگونیسم و تعارضات اکنون، بلکه برای

این همان  (؛138)«کنمهمیشه زیرزمینی را با خود حمل می» پیوند خورده است: «زیرزمین»در رمان عموماً با مضمون 

چرا که در آن  کنددردناکش وجدان او را معذب می یهمیرد، مرگی که خاطردر آن می زیرزمینی است که پدر

بدین ترتیب زیرزمین معرف  .های احتضار پدر از زیرزمین خود را به خواب زده استشب به هنگام شنیدن ضجهنیمه

با »، زیرزمینی «رسمکنم به این زیرزمین میاز هر جا که به گذشته سفر می»ای تروماتیک در دل گذشته است: حفره



 

 

از تاریکی، از  ترسیدم،من می»هراس دارد:  هاکه راوی از آن ییهاو انباشته از سایه (51ص )«های تو در توداالن

در  یعنی همان درنوردیدن فانتزی گذراندفرایندی که راوی در طی رمان از سر می .(46)ص « هازیرزمین، از سایه

 دهد:خود، یعنی زیرزمین، را می یهتروماتیک گذشت یهتوان رویارویی با هستبه او شهامت و  نهایت

ام که م. این دفعه شهامتش را پیدا کردهزنام آنجا مکان اول من است زیاد به آنجا سر میاز وقتی کشف کرده

تاهش بزنم. چراغی به سقف کو محتی به صرافتش افتاددر آن راه بروم و با دقت به دیوارهایش نگاه کنم. 

 (.138خواهم به آنجا بروم. این دفعه  با چشمان باز و بدون ترس)ص ترساند. میرا نمیزیرزمین دیگر م

، کرد که روی کولش سوار بود و خیال پایین آمدن نداشتتشبیه می« جانوری»که راوی آن را به  ایگذشته بنابراین،

خواهم هایش باخبر شوم. میداالنها و خواهم از کنجمی» هایش جای گرفته است:و، که در دستدیگر نه بر دوش ا

. همیشه از توی تاریکی نگاه هایش نگاه کنمهای دررویش را بشناسم و از نزدیک به آدمخوب ببینم. راههایش را پله

توانستم چیز دیگری ببینم وقتی که ترس چشمانم را کور ام. چطور میها و اشباحی در آن دیدهام و فقط سایهکرده

به زادگاهش »کند که تشبیه می« مسافری»از این رو، او در انتهای رمان خود را به  .«بریدراه نفسم را می کرد و بیزاریمی

 .(139)«گرددبرمی



 

 

 ،«مهیای پرواز است این دو بال/ و من سر آن دارم که به عقب برگردم» د،تر نقل شکه پیش سطور شولمچنین است که 

« ایآینده» ؛«ای دارم؟آیا من هم پرنده»کند: پرسش نهایی راوی فراهم می پاسخی برایگویی به نحوی فشرده و موجز 

او نه به سوی  یهپرند های تودرتوی گذشته.جایی است  مدفون در داالنکشد راوی به سویش پر می یهکه پرند

، به سوی نقاط «رویاهای معیوب»، بلکه به سوی دنیای در آینده «دنیایی یکدست، بدون تناقض و بدون رنج و حسرت»

 .که مواجهه با آنها تنها راه حقیقی حرکت به سوی آینده است کندپرواز می گذشته ی درکور

 

 

 

 

 


