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  مقدمه
 .دار شومينم از آن بك ي ميه سعك است يابوسكخ يتار

 )34س يجو(
يك فرد و حتي پيشينيان او در زندگي كنوني وي همواره مـورد بحـث قـرار                 تأثير گذشتة   

خـاطرات و   .  راحتي قابل كتمـان باشـد       گرفته و اهميت چنين موضوعي بيش از آن است كه به          
شـود و گـاه شـادي و مـسرت آنـان را فـراهم                 وقايع گذشته، گاه موجب پريشاني اشخاص مي      

توانـد از تـاريخ و گذشـتة خـود            ك فرد يا قوم نمي    مسئلة حائز اهميت اين است كه ي      . آورد  مي
انـدازد و رنـج آنـان را در پـي      چنين حضور دائمي و اجباري، در زندگي افراد سايه مي . بگريزد

خورد و موجب رنجش شخـصيت    چشم مي اين حضور هميشگي تاريخ، در ادبيات نيز به     . دارد
» شمـشير «و راوي  جيمـز جـويس   اوليسشخصيت اصلي به عنوان مثال . شود اصلي داستان مي

» گيـاهي در قرنطينـه  «بيژن نجدي نيـز در داسـتان    . برند  فرانتس كافكا از چنين موقعيتي رنج مي      
. داند  دام افتاده و فرار را ناممكن مي      كند كه شخصيت اصلي در آن به        موقعيتي استثنايي خلق مي   

  .رسد نظر مي در اين داستان تاريخ، گريزناپذير به 
. پدر و مادر وي گيالني بودند     .  خورشيدي در خاش به دنيا آمد      1320 سال     به بيژن نجدي 

 از دبيرستان شاپور رشـت، ديـپلم        1339نجدي تحصيالت خود را در رشت گذراند و در سال           
او براي ادامة تحصيل در رشتة رياضي، راهي دانشسراي عالي تهـران شـد و در                . رياضي گرفت 

وي پـس از گذرانـدن دورة   . التحصيل شد فارغ  رياضيات، با مدرك كارشناس ارشد1343سال 
 بـا  1340در اواخـر دهـة   . تدريس رياضـيات پرداخـت   نظام وظيفه، در الهيجان ساكن شد و به      

هاي  اي آزاد ازدواج كرد كه نتيجة اين پيوند يك دختر و يك پسر با نام       همكارش پروين محسنه  
نوشـتن شـعر و داسـتان         ر تـدريس رياضـي بـه        وي در كنـا   ). 44عابدي  (ناتانائيل و يوحنا بود     

 چـاپ رسـيد، مجموعـه     وجود تنها اثري كه در طول حيات بيژن نجـدي بـه        با اين . پرداخت  مي
 منتـشر و در همـان   73اين مجموعـه در سـال   .  بوداند يوزپلنگاني كه با من دويده    داستان كوتاه   
 و  هـا   دوباره از همان خيابـان    انند  ديگر آثار وي م   .  دريافت جايزة ادبي گردون شد      سال موفق به  

 منتـشر   1376اي آزاد، در سال        پس از درگذشتش توسط همسرش محسنه      خواهران اين تابستان  
  .شد

مردسفيدپوش با معاينـة طـاهر كـه    . شود با يك معاينه آغاز مي » گياهي در قرنطينه  «داستان  
ا در گوشـت كتـف راسـت او         اي ر    او مراجعه كرده است، قفل فرورفته       سربازي به   براي اعزام به  

اين قفل، داستان بيماري طاهر بـا         با كنجكاو شدن پزشك نظام وظيفه نسبت به         . كند  مشاهده مي 
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هـاي سـرخ روي تـن طـاهر تـصور       مادر طاهر با مـشاهدة لكـه  . شود گذشته نقل مي   گريزي به   
 بيماري شود كه اين هاي دكتر ده، مشخص مي     كند كه او سرخك گرفته است، پس از بررسي          مي

تواند كاري براي طاهر انجام دهد، پـدر و مـادرش             كه دكتر نمي    پس از آن  . ترسي موروثي است  
. رهانـد    كتف راست طاهر او را از ايـن بيمـاري مـي             آورند كه با بستن يك قفل به        قادري را مي  

 آينـد؛   كتف راست او جوش خورده است، كنـار مـي   اش با اين قفل كه اكنون به    طاهر و خانواده  
اتاق عمـل    سربازي، مرد سفيدپوش، دكتر نظام وظيفه، با ديدن قفل او را به               ولي هنگام رفتن به     

فرستد تا قفل را از بدن طاهر جدا كنند؛ زيرا هيچ سربازي نبايـد از ديگـران متمـايز        جراحي مي 
داستان با بازگشت دوبارة بيمـاري تـرس مـوروثي طـاهر و     . باشد و چيزي را با خود حمل كند   

  .شود ستري شدن وي پس از برداشتن قفل از كتف راستش تمام ميب
 كار بردن بيماري ترس موروثي در داستان         در اين مقاله سعي شده است چرايي و علت به         

همين منظور بـا اسـتفاده        به  . بررسي و حضور تاريخ در داستان آشكار شود       » گياهي در قرنطينه  «
 نويـسنده بررسـي شـده اسـت و نمودهـاي آن را در               از رويكرد تاريخي، ابتدا زندگينامة خـود      

و حضور نمادين و ناخوشـايند تـاريخ در    » گياهي در قرنطينه  « بررسي    سپس به . يابيم  داستان مي 
  .پردازيم آن مي

  بحث و بررسي
  گرايي جادويي و بررسي تقابل بين سنت و مدرنيته واقع

گرايـي    در زمـرة آثـار واقـع      ) لقف(اين داستان با درآميختن فضاي واقعي با شيئي جادويي          
اي غيرواقعـي در   گرايي جادويي، پديـده  در سبك واقع. گيرد قرار مي) magic realism(جادويي 

را نام برد كه در     » هاي غول پيكر    پيرمردي با بال  «توان    گيرد؛ براي مثال مي     بافت واقعيت قرار مي   
آنچـه  . آيـد    بـر زمـين فـرود مـي        گرايانـة داسـتان     هاي بزرگ در بافـت واقـع        آن پيرمردي با بال   

كنـد، باورپـذير و عينـي نـشان           هاي خيالي و سوررئال جدا مي       گرايي جادويي را از داستان      واقع
ها تالشي براي قابل باور نمـودن         ها و اسطوره    در افسانه ). 25باورز  (دادن پديدة نامتعارف است     

ات پديدة جادويي، از توهم يا      گيرد و در آثار سوررئال، اغلب اوق        هاي خيالي صورت نمي     اتفاق
گرايـي جـادويي پديـدة نامتعـارف و      گيرد؛ ولـي در واقـع    ها نشأت مي تفكرات ذهني شخصيت  

اي  عنـوان حادثـه   گيرد كه وقوعش به  غيرممكن، چنان در بستر تاريخي و روايي داستان قرار مي    
  .گيرد عيني و واقعي مورد قبول قرار مي

 علـت ارائـة      اي جادويي اسـت كـه بـه          كتف او پديده    ل به درمان بيماري طاهر با بستن قف     
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ها در    ها و سنت    منظور قرار دادن اسطوره     چنين روشي به  . نمايد  عيني آن در داستان، باورپذير مي     
. رود هاي مدرن زير سـؤال مـي   گيرد كه طي آن، ارزش كنار زندگي مدرن، مورد استفاده قرار مي      

 شـمار    بافت مدرني كه در آن دكترها عامالن سالمتي بـه         در اين داستان، روش سنتي قادري در        
  .گيرد روند، قرار مي مي

» درهم تنيدگي رئاليسم جادويي و داسـتان موقعيـت  «نظير در  دكتر احمد رضي و نگين بي   
گرايي جادويي، درصـدد نـشان     كارگيري سبك واقع دهند كه بيژن نجدي با به نشان مي )1386(

. كنـد   جانبـة مدرنيتـه اعتـراض مـي         سيطرة همـه    اند و داستان به       نيتهدادن تقابل بين سنت و مدر     
كنـد،    آن را درمـان مـي     ) قادري(كند، سنت     هنگامي كه يك بيماري نامتعارف در طاهر بروز مي        

مرد سفيدپوش، قدرت نـاظر مدرنيتـه در كميـسيون    «كه  يابد؛ چنان اي نمي   ولي مدرنيته راه چاره   
ايـستد و     مي) باورهاي سنتي و جادويي   (ن قفل، در برابر قادري      نظام وظيفه با جراحي و برداشت     

عالوه بر اين، اعمال فشار از سوي دكتر نظـام وظيفـه مبنـي بـر جـدا        ). 42(» خورد  شكست مي 
جانبـة مدرنيتـه و مختـل كـردن باورهـا و              كردن قفل از كتف راست طاهر، نشانگر حضور همه        

  عنوان دكتر نظام وظيفـه  اعمال قدرت خود بهبا ) مدرنيته(مرد سفيدپوش . فرهنگ محلي است
گيـرد و سـعي در كنـار گذاشـتن سـنت دارد؛               درمان و دانش سنت را ناديده مـي       ) نماد قدرت (

جانبة جهان مـدرن، سـيطرة آن        قدرت همه   بيانگر نوعي واكنش اعتراضي به    «بنابراين اين داستان    
  ).44همان (» ي و هويت فردي استبر همة ابعاد زندگي انسان و خالي كردن او از فرهنگ بوم

 درستي يكي از ابعاد مهم داسـتان را مبنـي بـر تقابـل سـنت و مدرنيتـه                     چنين خوانشي به  
گيري خود مبني بر برتري سنت بر مدرنيته و حضور سركوبگرانة         سازد، ولي در نتيجه     روشن مي 

  . رود  بيراهه مي كه در بخش بعدي بحث خواهد شد، به مدرنيته چنان

  شكشمك
افتد كه كشمكش اصلي داستان را     نظير زماني اتفاق مي     انحراف اصلي نقد دكتر رضي و بي      

، پديـدة جـادويي   »گيـاهي در قرنطينـه  «در داسـتان  «: داند بر سر قفل و چگونگي رفتار با آن مي 
بين طاهر، نماد سنت و باورهاي بومي با مـرد سـفيدپوش،            (، محور كشمكش و درگيري      )قفل(

  ايـن تحليـل بـا شناسـايي قفـل بـه           ). 36همان،  (» است) ت عقل و زندگي مدرن    نمايندة حاكمي 
رسـد و آن را نقطـة محـوري داسـتان       تقابل بين سنت و مدرنيته مـي      عنوان محور كشمكش، به   

رسد كه در   نظر نمي كند، ولي به با آنكه اين موضوع در داستان، نقشي مهم ايفا مي        . كند  تلقي مي 
  .شدمحور آن قرار داشته با
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براي روشن شدن موضوع، بهتر است آنچه را كـه قبـل و بعـد از يـك كـشمكش اتفـاق                       
معمول، در داستان قبل از كشمكش، مـشكلي در زنـدگي ظـاهري               طور  به. افتد، بررسي كنيم    مي

وجـود   تنش و كشمكش به هاي داستان وجود ندارد يا پنهان است؛ اما با وقوع اتفاقي، شخصيت
هاي داسـتان، هـدفي    شود كه در شخصيت كشمكش موجب مي. كند ب مي آيد و فضا را ملته      مي

» گياهي در قرنطينه  «در  ). 104آرپ و جانسون    (ها وارد فعاليت شوند       وجود بيايد و شخصيت     به
. زند، بيماري طـاهر اسـت       هاي داستان را بر هم مي       آنچه در ابتداي امر، زندگي عادي شخصيت      

در واقع قفـل در  . كند انجام فعاليت مي ستان را وادار به هاي دا شخصيت اين تنش يعني بيماري،
عبارت ديگر، قفل بعد از وقوع  به . شود ادامة تالش والدين طاهر براي درمان او وارد داستان مي      

در نتيجه كـشمكش  . تواند كشمكش اصلي داستان باشد شود و نمي    تنش وارد جريان داستان مي    
بنـابراين اخـتالف ميـان      . ماري و درمان آن است، نه قفـل       اصلي داستان در مرحلة اول بر سر بي       

هاي مدرن به نحـوة فرونـشاندن ايـن كـشمكش         سنت و مدرنيته بر سر استفاده از قفل يا روش         
  .شوند، نه خود كشمكش مربوط مي

هاي داستان، ابتدا تنش اصلي يعني بيمـاري   شده پيرامون كشمكش  مطالب ارائه  با توجه به  
كاويم، سپس نحـوة درمـان آن و كـشمكش موجـود           علت و چرايي آن را مي     را بررسي كرده و     

  .دهيم مورد كنكاش قرار مي اند، ميان نمايندگان سنت و مدرنيته را كه مدعي درمان اين بيماري

  حضور تاريخ در حال
تـوان روي آن تمركـز كـرد و           حال كه كشمكش اصلي داستان مشخص شـده اسـت، مـي           

جـا مانـده اسـت، در          عنوان عاملي كه از گذشته به       ترس، به . دريافتماية اصلي داستان را       درون
نقـشي كـه تـاريخ      . آورد  وجود مي   هاي زيادي را به     زندگي كنوني طاهر مداخله كرده و دشواري      

كند، قابل مالحظه است و در واقع تمام زنـدگي او را           پدران طاهر در زندگي كنوني او بازي مي       
  .دهد زير ساية خود قرار مي

عنـوان    هگل به   . گيري زندگي اجتماعي اشخاص است      ريخ يكي از عوامل مهم در شكل      تا
كند و    يكي از پيشگامان فلسفة تاريخ، تاريخ را عامل تعيين كنندة واقعيت و عقالنيت معرفي مي              

 موجـب ايـن    بـه ). 54مالپـاس  ( روي فيلسوفان و منتقدان ادبي گشوده اسـت           اي به   درهاي تازه 
دهنـد و هـر آنچـه      چيزي است كه انجام مـي  اص جامعه هستند، نتيجة هر آن    نظريه، آنچه اشخ  

فهمنـد نتيجـة    فهمنـد و آنچـه از خـود مـي      چيزي است كه از خود مي دهند، نتيجة آن انجام مي 
تـاريخ، موقعيـت كنـوني و فهـم بـشر را از خـود بـسترسازي                 . اند  چيزي است كه انجام داده      آن
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براي فهم و تحليل تفكر حـاكم بـر         ). 1دودلي  (ي تاريخي است    بنابراين، انسان موجود  . كند  مي
 .يك فرهنگ، بايد تاريخ و سير تحول تفكرات آن را در نظر گرفت

هاي بعدي    هاي دوره   ها و ذهنيت سوژه     هاي يك دورة تاريخي بر فعاليت       هاي سوژه   فعاليت
). 45هـاچين  (نامـد   مي» حضور گذشته در حال  «هاچين همين مسئله را     . گذارد  تأثير مستقيم مي  

هاي  هاي پيشين بر فعاليت از نگاهي ديگر، ماركس نيز معتقد بود كه تاريخ و رسم و رسوم نسل             
برومـر هجـدهم    «وي در   . زنـد   ها را رقم مي     هاي پسين، تأثير مستقيم گذاشته و واقعيت آن         نسل

لـپ بـر روي     هـاي آ    هاي پيشين مانند كـوه      رسم و رسوم همة نسل    «: نويسد  مي» لوييس بناپارت 
گذشـتة هـر نـسلي در زنـدگي كنـوني           ). 12مـاركس   (» كننـد   هاي زنده سنگيني مي     ذهن انسان 

گاه حضور تاريخ يـك ملـت       .  كننده است   نوادگانش، حضور فعال دارد و در واقع عاملي تعيين        
سبب تاريكي و وجـود       آورد، گاه نيز اين حضور به          بار مي   در زمان حال، خوشبختي و غرور به      

  .شود  وحشت، موجب سرگشتگي نسل معاصر ميرعب و
 با توصيف و كندوكاو وقايع تـاريخي        جنون و تمدن  از سويي ديگر، ميشل فوكو در كتاب        

گيـري گفتمـاني را       هاي درمان يا برخورد با آن، چگـونگي شـكل           پيرامون مسئلة جنون و روش    
در واقـع   ). 2001فوكو   (ريزي كرده است    جنون را پي    دهد كه پاية ديد امروز نسبت به          نشان مي 

هـا   تحليـل موقعيـت كنـوني آن    هـا، بـه      گيري گفتمـان    وي با بررسي علل و روند تاريخي شكل       
هـاي   هـا و زنـدگي    كنندة تاريخ و وقايع آن در گفتمـان         با چنين روشي، حضور تعيين    . پردازد  مي

يخي خـود در    نوعي با گذشـتة تـار       كند، به     آنچه سوژة معاصر تجربه مي    . شود  كنوني آشكار مي  
گـاه در     بر اين اساس تاريخ هيچ    . كند  هيچ عنوان آزاد و مستقل از آن عمل نمي          ارتباط بوده و به     

  .گذشته نمانده و همواره در زمان حال حضوري فعال دارد
هاي ماقبل    هاي معاصر نه تنها از ذهنيت سوژه        توان چنين نتيجه گرفت كه ذهنيت سوژه        مي

ها،   ذهنيت سوژه بستر ايده   . هايند  د ادامه و گاهي تكرار تاريخي آن      خود مستقل نيستند، بلكه خو    
  .هايي تاريخي ـ فرهنگي است كه در آن رشد يافته است افكار و ايدئولوژي

. گـذارد   بر همين منوال، ذهنيت تاريخي نويسنده همواره بر توليدهاي ادبي وي تـأثير مـي              
هاي او را     كند، نوع و محتواي نوشته      ميبافت تاريخي و فرهنگي كه يك نويسنده در آن زندگي           

توانـد از بافـت فرهنگـي و     نويسنده نيـز ماننـد هـر شخـصي، نمـي     ). 185برتنز (دهد    شكل مي 
تاريخي خود جدا شود و مستقل فكر كند؛ براي مثال استيون گرينبلت بـا قـرار دادن نمايـشنامة          

 فرهنگ و قوانين مـسيحي در       دهد كه    در بافت فرهنگي و تاريخي عصر اليزابت نشان مي         اوتللو
هاي نمايشنامه حاضر اسـت    مورد ازدواج و زنا در دورة رنسانس انگلستان در ذهنيت شخصيت          
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زعم گرينبلت، نويـسنده بـا    در واقع به ). 46 ـ  88گرينبلت، (ها را تعيين كرده است  و اعمال آن
بنابراين، تحليلگـر   . پردازد  خلق اثر هنري مي     تأثير گرفتن از فرهنگ و رويدادهاي زمانة خود به        

بازسـازي   كند، قـادر بـه    اي كه در آن مي     وجو و شناسايي تاريخ نويسنده و جامعه        ادبي با جست  
  .ذهنيت وي و روح زمانه خواهد بود

گرايي نـو، معتقـد اسـت تـاريخ و مـتن              عنوان يكي از تحليلگران مطرح تاريخ       مونتروز به   
). 23مـونتروز   (كند    تأكيد مي »  متن و متني بودن تاريخ     تاريخي بودن «وي بر روي    . جداناپذيرند

 عبارت ديگر، متون ادبي دربرگيرندة تاريخ نويسنده و جامعـة وينـد و رمزگـشايي از چنـين                    به
آنچه مهم است حـضور فعـال و دائمـي تـاريخ در           . تاريخي، مستلزم كندوكاو در اثر ادبي است      

  .متن، از جمله متن ادبي است
. صورتي ديگر در كالم احمد شاملو مشاهده كرد         توان به     ثر هنري را مي   حضور تاريخ در ا   

ناپذير است، بلكه از ديـد شـاملو         حضور تاريخ در هنر بر اساس آنچه گفته شد، نه تنها اجتناب           
  .ضرورت هم دارد

  در غياب تاريخ
  هنر

  ).122شاملو (ست  عار و دردي عشوة بي

. يابـد   تفريح تقليل مي خ مؤلف و سرزمينش، بهبر اين اساس هنر بدون در نظر گرفتن تاري        
كشد، اگـر غيـر       دوش مي    عنوان اثر هنري با خود تاريخ يك سرزمين و مردمش را به               داستان به 

اي ديگـر، بـر    اين مسئله از زاويه. شود نوعي تفريح گذرا و سرخوشي تبديل مي    از اين باشد، به     
كـه    عبارت ديگر، با اين     به  . كند  داستان تأكيد مي  اش در     لزوم نقش فعال تاريخ نويسنده و جامعه      

آن تعلق دارد، ناگزير است، وجود آن از ديد           اي كه به      حضور تاريخ و گذشتة نويسنده و جامعه      
اي واالتر و فراتر از تفريح و سرخوشـي گـذرا تبـديل                تجربه  شاملو عنصري است كه هنر را به      

دارد تـا عمـق        تكـاپو وا مـي      خ، هر تحليلگري را بـه     چنين برداشتي از رابطة هنر و تاري      . كند  مي
  .جو كند و تاريخي داستان را جست

تأثير شگرف گذشته در حال، تـاريخي بـودن انـسان و عـدم اسـتقالل نويـسنده از بافـت          
اش   تـوان در مـتن داسـتان و رابطـة داسـتان بـا نويـسنده                  فرهنگي دورة خـود را مـي       -تاريخي

توانند نقشي مهم ايفا كننـد يـا          ها مي   ذشته و تاريخ شخصيت   در يك داستان، گ   . وجو كرد   جست
 مسئلة عدم  دربارة رابطة نويسنده با داستان هم با توجه به       . حتي موضوع داستان را تشكيل دهند     
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هـا و   اتفـاق  توان گفت كه داستان نتيجة سلـسله   فرهنگي، مي-استقالل نويسنده از بافت تاريخي  
 منظور ارائـة   به.  در ذهن يا دنياي اطرافش تجربه كرده است   رويدادهايي است كه نويسنده خود    

اش   هايي كه از زندگي بيژن نجدي و خـانواده          تحليلي با رويكرد تاريخي، ابتدا سندها و گزارش       
اي كـه   روح زمانة وي، يعني رويدادهاي دوره كنيم و سپس به      بر جاي مانده است را بررسي مي      

بـر ايـن اسـاس نـشان     . هاي نويـسنده آشـكار شـود    مشغولي پردازيم تا دل    زيست، مي   در آن مي  
با زندگي اجتماعي بيژن نجدي ارتباط » گياهي در قرنطينه«دهيم كه ترس موروثي در داستان         مي

دهـيم تـا حـضور     در گام بعدي متن داستان را مورد مطالعه قرار مي. شود دارد و از آن ناشي مي    
  . روشن سازيمرا» تاريخي بودن متن«تاريخ در آن، يعني 

  تاريخ در نويسنده

دانيـد كـه بـراي فـرو          مي. بار ننوشتن   هاي غم   چهار سالم بود؛ سال   ) بيژن نجدي (من  
هـاي بزرگـي داشـته باشـيد         هايتان، حتماً الزم نيست كه شما شانه        ريختن تاريخ روي شانه   

  ).44عابدي (

بعـاد داسـتان را   توانـد ا  بر اساس آنچه گفته شد، بررسي ذهنيت تاريخي بيژن نجـدي مـي          
تر بگوييم، بيماري ترس موروثي كه كشمكش اصـلي داسـتان    اگر بخواهيم دقيق. تر سازد   روشن

. صورت مستقيم از ذهنيت تاريخي نويسندة اين داستان تأثير گرفته اسـت     دهد، به     را تشكيل مي  
  . سال داشت، پدرش را طي يك حادثة دلخراش از دست داد4هنگامي كه نجدي تنها 

بيژن نجدي، ستوان حسن نجدي، افسري مبارز بود كه در جريـان قيـام افـسران                پدر  
اكبـر    سـرهنگ عبدالرضـا آذر و علـي       . هاي گنبد كـاووس كـشته شـد         خراسان در نزديكي  

 1324اسكندراني كه هر دو عضو سازمان افسران حزب تودة ايران بودند، در تابستان سال               
قيام افسران    ن قيام در تركمن صحرا آغاز شد و به          اي.  قيام مسلحانه عليه رژيم برخاستند      به

خراسان معروف شد؛ اما پس از چند روز كشتار، قيام افـسران توسـط نيروهـاي پلـيس و                   
  ).1359تفرشيان (شكست انجاميد  ژاندارمري به 

عنوان عضوي از اين قيام طبـق قـرار قبلـي، عـازم               در همان زمان، ستوان حسن نجدي به        
كنند، اما   همراه ديگر افسران در گنبد كاووس براي مدتي توقف مي        او به . دشو  تركمن صحرا مي  

شـوند و   هايـشان مـي   به دليل مشاهدة برخي تحركات مشكوك ژاندارمري، دوباره سـوار جيـپ     
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هـا    ناگهان نيروهاي ژاندارمري به آن    . پدر بيژن نجدي در جيپ اول نشسته بود       . كنند  حركت مي 
در اين حادثه، ستوان    . دهند  هايشان قرار مي    ان را مورد هدف گلوله    هاي آن   كنند و جيپ    حمله مي 

هنگام بـا تـأثير      اين حادثه نابه  ). 13فرهنگي  (شود     همراه ديگر يارانش كشته مي      حسن نجدي به  
نقـشي  » گياهي در قرنطينه  «گذاشتن بر ذهنيت نجدي كه در آن زمان تنها چهار سال داشت، در              

سخنان خود بيـژن نجـدي توجـه          ن ساختن اين مسئله بهتر است به      براي روش . كند  مؤثر ايفا مي  
  :كنيم

. اي از افسران در گنبد كاووس كشته شدند دستور تيمسار ارفع، عده  به   1324تابستان  
قدر شليك كرده بودند كه خـون از اتاقـك جيـپ               جيپ فرماندهي افسرها آن     ها به   ژاندارم

شـدگان را از روي     يك كرده بودند كه كـشته     قدر شل   آن. شد  بيرون زده، روي خاك سرد مي     
قدر كه هرگز كـسي قبـر سـتوان     آن. هايشان توانستند بشناسند اندازه قد و ستارة روي شانه   

دانيـد   مـي . بار ننوشتن هاي غم من چهار سالم بود؛ سال. مادرم نشان نداد   حسن نجدي را به   
هـاي بزرگـي      ت كه شما شـانه    هايتان، حتماً الزم نيس     كه براي فرو ريختن تاريخ روي شانه      

 ).44عابدي (داشته باشيد 

اي  طوركه از جملة آخر اين سخنان پيدا است، اين حادثه بـراي بيـژن نجـدي واقعـه           همان
وي همـواره از پيـشينة تـاريخي    . دردناك بوده و در ذهنيت او تأثيري ناخوشايند گذاشته اسـت    

اش بـسته شـده و بـاز          كـه روي شـانه    ديـد     خود و خاطراتش رنج برده و آن را مانند قفلي مـي           
 .كردنش رنج بيشتري در پي داشته است

سالة ايران بـا عـراق، داوطلبانـه از طريـق             عالوه بر اين، بيژن نجدي در طول جنگ هشت        
سـليمانيه و     سپس از آنجا به     . سنندج رفت   لشكر قدس رشت همراه با دبيران گيالني اعزامي به          

اين واقعيت، گواهي بر آگاهي نجـدي از تـرس و وحـشت      ). 18فرهنگي  (خط مقدم اعزام شد     
وي در . وي در خط مقدم كشتار و رعـب و وحـشت را از نزديـك مـشاهده كـرد           . جنگ است 

اي در ديگـر   چنـين تجربـه  . ها بـود  زيست كه وحشت و جنگ، تجربة روزانة ايراني    اي مي   زمانه
  .ويدا استه» زمان نه در ساعت«و » اي من هاي دكمه چشم«آثار او مانند 

 از زبـان  اند، يوزپلنگاني كه با من دويدهدر مجموعه داستان كوتاه » اي من   هاي دكمه   چشم«
نام فاطي معرفي و خـاطرات خـود        دختر كوچكي به    شود كه خود را متعلق به       عروسكي نقل مي  

دهد كه بـر اثـر        كند، انفجاري شديد رخ مي      در خاطراتي كه عروسك روايت مي     . كند  را نقل مي  
در ادامـه   . ميـرد   شوند و مـادر فـاطي مـي          خيابان پرت مي    ن مادر فاطي و عروسك از پنجره به       آ
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در اطراف من  «: كند  اي خود مشاهده كرده است، نقل مي        هاي دكمه   عروسك آنچه را كه با چشم     
رو   بـوي قنـد سـوخته از پيـاده        . آمـد   اي بيـرون مـي      دود از درهـاي بـاز خانـه       . دويدند  مردم مي 

ها را كول كـرده و بـا          مردمي كه مرده  . ت دود، يك درخت خرما آتش گرفته بود       پش. گذشت  مي
هـا مربـوط بـه شـهر          مـشخص اسـت كـه ايـن توصـيف         ). 48نجدي  (» ...شدند  صلوات رد مي  

درخـت  «وجـود     اشـاره بـه     . شود كه خاطرات عروسك در آن واقع شده اسـت           اي مي   زده  جنگ
اي كـه در      بخشي از يك شهر جنوبي است، منطقه      دهد كه اين ناحيه       در خيابان، نشان مي   » خرما

توصيف دقيق عروسـك و خـاطرات   . جنگ بين ايران و عراق مورد حملة شديد قرار گرفته بود  
مـشغولي بيـژن نجـدي خبـر          شـده از دل     شده و پر از افراد مجـروح و كـشته           او در شهر بمباران   

همين منوال     نيز به    ها  ن خيابان دوباره از هما  از مجموعة   » زمان نه در ساعت   «نجدي در   . دهد  مي
با روايت داستان مجيد كه سه سال بيشتر نـدارد، رعـب و وحـشت و كـشتارهاي جنـگ را بـه          

  .گذارد نمايش مي 
صـورت تـرس مـوروثي        نيز تجربة جنگ، كـشتار و درگيـري بـه           » گياهي در قرنطينه  «در  

بـراي پـدر طـاهر تعريـف     وجود دارد؛ براي مثال در بخشي كه دكتر ده، بيماري داءالـصدف را   
را عاملي بـراي پيـدايش      » يك تپه از جمجمه، از دست و پاي مردم، توي محله          «كند، وجود     مي

هـا و درسـت كـردن         روشن است كه كـشتن انـسان      . داند  ترس و انتقال آن از طريق بيماري مي       
، از طرفـي ديگـر  . دهـد  ها خبر از درگيري يـا جنـگ مـي    اي از جمجمه و دست و پاهاي آن     تپه

طبق فرهنگ لغات دهخـدا،     . گذارد  استفادة نمادين نجدي از زيتون نيز بر اين موضوع صحه مي          
چنـين  ). 605دهخـدا  (» ساقه و برگ زيتون از مدتي پيش از مـسيح نـشانة صـلح بـوده اسـت      «

توانـد عمـر زيـاد     برداشتي از درخت زيتون از دوران باستان وجود داشته است و علـت آن مـي      
حضور مداوم درخت زيتون در داستان و تـصوير        . بزي هميشگي آن باشد   درخت زيتون و سرس   

گر حس صميميت و شناخت است و در مقابل جنـگ، درگيـري،               درخت كه براي طاهر، تداعي    
 راهـي   شود، به دست مرد سفيدپوش معاينه مي هنگامي كه طاهر به    . گيرد  كشتار و ترس قرار مي    

توان گفـت   بنابراين مي ). 80نجدي  (شود    اش منتهي مي    هدرختان زيتون و خان     كند كه به      نگاه مي 
شود، نقطة مقابل ترس و جنـگ بـوده و در طـول داسـتان               حس آرامشي كه با زيتون تداعي مي      

  .شود تكرار مي
شـود كـه تـرس و وحـشت           نامة بيژن نجدي و احوال وي، مشخصي مي         با بررسي زندگي  

روي » فـرو ريخـتن تـاريخ     «. ده اسـت  همواره بر بخشي از زندگي و ذهنيت وي حكمفرمـا بـو           
  دليل تجربة از دست دادن پدر، طي يك واقعـة تـاريخي و عـازم شـدن بـه                    هاي نجدي به      شانه
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هاي وي نيز از اين موضـوع   بر همين منوال، نوشته. آيد نظر مي ناپذير به  جبهة جنگ، امري انكار  
 فرهنگـي خـود     -ز بافـت تـاريخي    توان ا   طوركه بحث شد، نويسنده را نمي       همان. اند  تأثير گرفته 

توانـد واكـنش نجـدي بـه          مـي » گياهي در قرنطينه  «بنابراين ترس موروثي موجود در      . جدا كرد 
عنوان عاملي كه اين ترس مـوروثي را          همچنين، حضور قفل در داستان به       . وقايع اطرافش باشد    

. اقعه سكوت كرده است    و  تواند بيانگر قفلي بر دهان نجدي باشد كه نسبت به           كند، مي   پنهان مي 
طوركـه   همان. دهد خوبي نقش قفل را نشان مي به  » چه گويم كه ناگفتنم بهتر است     «المثل    ضرب

در داستان مشخص است، طاهر سعي در بسته نگه داشتن اين قفل دارد و هنگامي كه قفـل بـاز          
  .شود شود، داءالصدف يا همان ترس موروثي دوباره پديدار مي مي

  استانتاريخ در متن د
از نظر دكتر ده، علت آن ترس موروثي است كه از نـسلي             . بيماري طاهر داءالصدف است   

بيمـاري داءالـصدف،   .  نسل ديگـر انتقـال يافتـه و اكنـون در طـاهر نمـود پيـدا كـرده اسـت              به
هـاي قرمزرنـگ همـراه بـا          پسوريازيس يا صدفك، يك بيماري شايع پوستي است كه با پـالك           

. اين بيماري با نظام ايمني بدن مرتبط است و قابل درمان نيـست            . ودش  ريزي مشخص مي    پوسته
تاكنون علت مشخص و قطعي براي اين بيماري پيدا نشده است، اما از ميـان عـواملي كـه نـزد                     

استرس زيـاد و مـوروثي بـودن آن اشـاره كـرد       توان به  محققان و پزشكان مورد قبول است، مي  
  ).559وينگت (

دهد، با مشخصات اصلي بيماري پـسوريازيس         ن بيماري ارائه مي   تصويري كه نجدي از اي    
نجـدي  (» اندازة ارزن تمام صورت پسرش را پوشـانده بـود           هاي سرخ كه به     دانه«: مطابقت دارد 

تواند   يافته مطابقت ندارد و مي      گويد با تحقيقات انجام     ؛ اما آنچه دكتر ده از علت بيماري مي        )80
دو عامـل ارثـي بـودن و     هر حال، دكتر ده به      به  .  در ده باشد   نشانگر حضور خرافات و ناآگاهي    

ناپـذيري    عالوه، عـالج  به. ارث رسيده است ترسي كه به    : كند  اشاره مي )  جاي استرس   به(ترس  
درستي نشان داده شده است؛ اما مسالة مهم استفادة نجدي از اين موقعيـت و بيمـاري                   آن نيز به  

گرايي جادويي حضور گذشـته       سازد تا با روش واقع       را قادر مي   در داستان است، موقعيتي كه او     
  .هاي موروثي را در حال نشان دهد و ترس

  :گويد دكتر ده براي روشن ساختن نوع و علت بيماري به پدر طاهر مي

بينـه سـر      ش مياد بيـرون، مـي       فكرش رو بكن پدر پدر پدر بزرگ تو يه روز از خونه           
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كني  خيال مي... ن ش درست كرده و پاي مردم، توي محله  گذر، يه تپه از جمجمه، از دست        
پـره، شـايد      كشه؟ نه، رنگش مي     زنه خودشو مي    كشه چرا؟ مي    كنه؟ داد مي    اون چي كار مي   

شه، اما اون  آره، چشماش پر از اشك مي كنه و باال مي هم ميره يه گوشه، شكمشو مشت مي
شـه فقـط      دار مـي     وقتـي كـه بچـه      بعـد ... س  فهمه كه مال استفراغـشه يـا گريـه          اصالً نمي 

ارث، ارثيه، ارثيه،   ...رسه، ترسش هم هست، آره،        ش ارث مي     بچه  خوشگليش نيست كه به   
شـه كـه    كه يهو، يه طاهر پيدا مي تا اين ...  نسل ديگه   از اين بچه به اون بچه، از اين نسل به         

  ).82ن هما... (هاي ترسو زخم... خارونه اينطوري ميفته رو زمين و زخماشو مي

از (هـاي متعـدد    توان در قيام كند، مي القا مي» يه تپه از جمجمه«وحشت و تصويري را كه      
، كودتا، رعب و وحشت ناشـي از حاكميـت          )جمله قيام افسران كه پدر نجدي در آن كشته شد         

بيـژن نجـدي    . وجـو كـرد     روسيه و انگلـستان در ايـران و ديگـر وقـايع معاصـر ايـران جـست                 
 ماننـد  1376 را از پيشينيان خود شنيده و رخدادهاي پـس از آن را تـا       1320 رويدادهاي قبل از  

ها، از جمله جنگ با عراق، ديده و حتي خود نيز       هاي گوناگون و جنگ     ها، احزاب، سركوب    قيام
  ).121رستمي و كشاورزي (گاهي درگير بوده است 

با اينكه ذهنيت . كنند مي عنوان ارثيه را در اين داستان توجيه      اين رويدادها حضور ترس به    
تـوان    برد، اين داستان را نمـي       بيژن نجدي از واقعة دردناك قتل پدرش و جنگ با عراق رنج مي            

نويسي يا تأثير ناخودآگاه حافظه بر حرفة نويـسندگي در نظـر گرفـت؛ زيـرا           صرفاً نوعي خاطره  
از جمله نماد زيتون    صورت خودآگاه با نمادها و تصاوير مختلف          اي به     طرح كردن چنين مسئله   

وطنـانش را     دهد كه وي خود و موقعيـت ديگـر هـم            صورت بيماري، نشان مي     و نمود ترس به     
شناخته و تالش كرده است تا حضور ترس ناشي از وقايع وحشتناك تاريخ ايران را در ذهنيـت           

ت كـه  عبارت ديگر، در اين داستان طاهر نماينـدة انـساني اسـ           به. مردم معاصر ايراني نشان دهد    
آميـغ و تركيبـي از      «آيـد كـه انـسان         از ايـن داسـتان چنـين برمـي        . ارث بـرده اسـت      ترس را به  

هاي پيشين در او مانـده         همراهي آنچه از نسل     هاي جمعي است، به     هاي فردي و ويژگي     ويژگي
اش مداخلـه   صورت ناخوشايند در زندگي طاهر و خانواده اين حضور به    ). 199رستمي  (» است

  .يابد شكل بيماري داءالصدف، ترس ارثي، نمود مي ه كند و ب مي
كند  نمادهاي پوياي داستان، رابطة بين جنگ و صلح و بين وحشت و آرامش را ترسيم مي           

فكر » تاريكي يا مه غليظي«در بخشي از داستان، طاهر به . كند  و جايگاه طاهر را در آن معين مي       
اين تاريكي و مه غلـيظ كـه      ). 80نجدي  (» توي مشتش گرفته است   «كند كه دهكدة طاهر را        مي
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دهكده را در مشتش گرفته، از اوضاع نابسامان و دهشتناكي كه دهكده را در چنگ گرفته اسـت         
، تـصوير واضـحي از كنتـرل و    »توي مـشت گـرفتن  «. دهد و موقعيت رواني ساكنان آن خبر مي     

صـورت     در طاهر بـه      اين تاريكي از جنس همان ترسي است كه       . آورد  وجود مي   حبس كردن به  
هاي زيتون، نمـاد صـلح، در دهكـده فـراوان هـستند؛               با اين حال باغ   . بيماري ظهور كرده است   

در انتهاي داستان، هنگامي كه قفـل را از  . زيتون تشبيه شده است كه حتي خود طاهر به       طوري  به
طـاهر، كنـده   گويد كه تنها يك برگ از درخت زيتـون، يعنـي          كنند، راوي مي    كتف طاهر باز مي   

توان چنين برداشـت كـرد        كه زيتون، نماد صلح است، مي       اين  با توجه به    ). 85همان  (شده است   
كه دهكدة طاهر، بخشي از سرزمين ايران، مكان صلح و آشـتي اسـت؛ يـا اهـل دهكـده چنـين         

: ردچنين معنايي اشاره دا   درخت زيتون نيز به     تشبيه خود طاهر به     . پرورانند  آرزويي را در سر مي    
شخصي كه خود انسان صلح و آشتي است با مداخلة تاريخ دردناك سرزمينش، آرامش زنـدگي      

  .شود و تنش مختل مي

  شمشير تاريخي كافكا و داءالصدف نجدي
گيـاهي  »   كند كه شباهت زيادي به      فرانتس كافكا در دفتر خاطرات خود رويايي را ثبت مي         

نويسد كه در آن      ابي را در دفتر خاطرات خود مي       خو 1915 ژانويه   19وي در   . دارد» در قرنطينه 
داستان از اين قرار است كه صـبح روز يكـشنبه وقتـي كـه        . شمشيري در پشتش فرو رفته است     

خيـزد بـا       گردش برونـد، وقتـي از خـواب برمـي           راوي با دوستان خود قرار گذاشته است تا به        
بـر  » يمي سلحشوران قـديم   يك شمشير بزرگ، يك شمشير قد     «: شود  رو مي   صحنة عجيبي روبه  

اند، شمـشير      دنبالش آمده   دوستان او كه به   . ريزي فرو رفته است     پشتش بدون هيچ زخم و خون     
ماننـد  ). 101 و   2كافكـا   (آورند    كشند و شادي راوي را فراهم مي        ريزي بيرون مي    را بدون خون  

حنة عجيـب و    خيـزد و بـا صـ        نيز روزي از خواب برمي    » شمشير«، راوي   »مسخ«قهرمان داستان   
وجـود   شود؛ اما اين بار اين صحنة عجيب توسط شيئي از گذشـته بـه   رو مي غيرقابل باوري روبه 

 دوران   كنـد، شمـشير قـديمي بـوده و مربـوط بـه              طوركه راوي خود اشاره مي      همان. آمده است 
ح سـال ). 102همـان  (» كار برده باشند ها آن را در روزگار پيشين به        شايد صليبي «باستان است و    

قديمي كه در بدن زنده فرو رفته است، نـشاني از تـاريخ و حـضور آن دارد؛ گـويي دو دنيـاي                      
شمـشير و   «بر اسـاس تحليـل كوتـاهي از صـادق هـدايت،             . آميزند  هم مي   تاريخي و معاصر در   

دو دنيـاي بيگانـه تعلـق دارنـد كـه همـديگر را                رود، بـه      جسمي كـه شمـشير در آن فـرو مـي          
انـد كـه همـواره در هـم           اين دو دنياي بيگانه همان گذشـته و حـال         ). 106همان  (» شناسند  نمي



  1392 ، بهار و تابستان1 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  162
 

  .گذارد گيري صحه مي تاريخي بودن شمشير بر روي چنين نتيجه. آميزند مي
. ماية يكساني دارنـد     درون» شمشير«و  » گياهي در قرنطينه  «از منظر حضور تاريخ در حال،       

  كنـد و خـود را بـه         زنـده نفـوذ مـي     در هر دو داستان، شئ و اتفاقي از گذشته در تن شخـصي              
كـه شـيء      گذارد؛ ولي تفاوتي عمده بين دو داستان وجود دارد، مبني بر ايـن              معرض نمايش مي  

شود، ولي بيماري تـرس مـوروثي          كمك دوستانش خارج مي     ، به »شمشير«تاريخي از تن راوي     
 نظـر    ي هم كـه بـه     حتي قادر .  او بكند   تواند كمكي به    شود و كسي نمي     طاهر هرگز معالجه نمي   

تواند كمكي انجام      راستي نمي   طور كامل بيماري طاهر را درمان كند، به         رسد توانسته است به     مي
  .كنيم در بخش بعدي چرايي عدم درمان طاهر توسط قادري را واكاوي مي. دهد

  توان تاريخ ناخوشايند را كنار گذاشت؟ آيا مي
شود، امـا بـرخالف آنچـه تـصور           رمان مي  ظاهر د   بيماري طاهر با روش سنتي جادويي به      

نظيـر،    عبارتي ديگر، بـر اسـاس تحليـل رضـي و بـي       به. شود اين روش درمان، كامل نيست       مي
مأمني براي هجمه و    «كه  » باورهاي بومي «ها را از      انسان» سيطره بر همة ابعاد زندگي    «مدرنيته با   

گيـري از   ايـن نتيجـه  ). 45نظيـر   رضي و بي  (سازد    ، محروم مي  »فشارهاي زندگي ماشيني هستند   
بـر  . گيرد  است، نشأت مي  » باورهاي بومي «بازگشت بيماري طاهر پس از برداشتن قفل كه نماد          

اند با زدن قفل، بيماري طاهر را بسته و درمان كننـد،              اين اساس، سنت و باورهاي بومي توانسته      
ه و موجب بازگـشت بيمـاري   فهمد، با ابزار خود آن را جدا كرد    ولي مدرنيته چون سنت را نمي     

پس از بـستن قفـل      . توان دريافت كه چنين تصوري اشتباه است         داستان مي   با رجوع به  . شود  مي
هـا   خـودش را قـاطي بـازي بچـه    «و » اي لخت نشد خاطر هيچ رودخانه   طاهر به «توسط قادري،   

مـول  هـاي مع    هـا و فعاليـت      روشن است كه وجود قفل، طـاهر را از لـذت          ). 84نجدي  (» نكرد
حـضور كـشمكش بـين      . بنابراين، قفل درمان كامل بيماري نبوده اسـت       . كودكانه بازداشته است  

اخـتالف بـين قـادري و دكتـر نظـام       (مدرنيته و سنت بر سر درمان بيماري غيرقابل انكار است           
داند؛ زيرا    كدام را واجد درمان نمي      دهد و هيچ     اين كشمكش نمي    ، ولي داستان جوابي به    )وظيفه

  .، توانايي درمان طاهر را ندارند ادري و نه دكتر نظام وظيفهنه ق
هـا و وقـايع تـاريخي         ماند، رفتار سنت با ترس      نچه در نگاه اول از ديد خواننده پنهان مي        آ

 صورت بيماري داءالصدف نمـود پيـدا         تاريخ به » گياهي در قرنطينه  «كه در     اين  با استناد به  . است
عنـوان عـاملي بـراي        قفـل بـه     . كند  نج تاريخي طاهر را پنهان مي     كند، قادري با بستن قفل، ر       مي

اما . عبارت ديگر، آنچه قفل زده شده است، بايد پنهان بماند    به. كند  بستن و پنهان كردن عمل مي     
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مرد سفيدپوش با باز كـردن قفـل    . شود  مهر با دخالت دكتر نظام وظيفه بر مال مي          اين راز سر به     
. دارد  اهر جوش خورده است، پرده از اين رنج و ترس تاريخي برمي            كتف راست ط    كه اكنون به  
كه طاهر هنگامي كه قفل در كتف راسـت او فـرو رفتـه بـود نيـز زنـدگي آرام و         اين با توجه به 

در واقع قفل عامـل پوشـشي بـراي     . هيچ عنوان متضمن درمان نيست      دلپسندي نداشت، قفل به     
تواننـد    يگر مرد سفيدپوش و همراهـانش نيـز نمـي         از طرف د  . ترس و رنج تاريخي طاهر است     

  .اين امر نشانگر ناتواني آنها در مقابل درد تاريخي است. بيماري طاهر را برطرف كنند
هنگامي كه او را آمـادة  . استيصال طاهر بر روي تخت عمل جراحي نيز حائز اهميت است       

طـوري حاضـرم بـرم      همـين خدا بازش نكنين، مـن  شما را به    «: گويد  كنند، مي   عمل جراحي مي  
كاري و سركوب ترس و رنج تاريخي راضـي بـوده و          همين پنهان   طاهر به ). 85همان  (» سربازي

وي با تسليم شدن در برابر موقعيت كنوني خـود و رنجـي كـه             . از برمال كردن آن وحشت دارد     
. اسـت عنوان فـردي ترسـو و خجـالتي           قفل برايش پديد آورده است، خواستار ادامة زندگي به          

خواهد كف  كه مرد سفيدپوش مي شود؛ هنگامي   خجالتي بودن او در ابتداي داستان نشان داده مي        
دوباره بـه   ). 79همان  (» اي كفش و جورابش را درآورد       با شرم دخترانه  «پاهاي طاهر را ببيند، او      

تـرس   هيچ عنوان بيمـاري او را درمـان نكـرده و تنهـا رنـج و                   رسيم كه قفل به     همان نتيجه مي    
اين امر نه تنها زندگي طاهر را بهتر نكـرده اسـت، بلكـه تـسليم                . تاريخي را پنهان ساخته است    

توان چنين نتيجه گرفـت       بنابراين مي . شدن و ترسو و خجالتي بودن را در او نهادينه كرده است           
گذارد از پيشينة تاريخي خـود رنـج بـرده و بـا       نمايش مي   كه انسان معاصري كه بيژن نجدي به      

اي   شود و راه چاره     پنهان ساختن و عدم آگاهي از آن تسليم وقايع و امور ناخوشايند زندگي مي             
  .بيند را پيش روي خود نمي

رسد بيژن نجدي اين موقعيت و حضور تاريخ را در زندگي كنوني شخـصيتش                نظر مي   به  
طـاهر  . دهـد  شان ميهاي سنتي و مدرنيته در بهبود آن را ن  داند و ناتواني روش     ناپذير مي   اجتناب

گويي سوژة معاصـر    . برد   سر مي   قرباني اين بيماري است و روي تخت بيمارستان در قرنطينه به          
در پايـان  . رو ندارد اي پيش توسط تاريخ انكارناپذير و تاريك خود گرفتار شده است و راه چاره  

مـش زنـدگي را     عنوان درخت زيتون و گياهي كه در قرنطينه است، صلح و آرا             تصوير طاهر به    
انسان معاصر در موقعيت دشواري گير كرده است كـه گذشـتگان            . دهد  دور و ناممكن جلوه مي    

تعبيري ديگر، گذشته و ترس موروثي طاهر كه توسط قفـل بـسته           به. اند   ارث گذاشته   براي او به  
وردن تنها نقطة ضعف آشيل پاشنة او بود كه با خـ    . كند  شده بود، مانند پاشنة آشيل وي عمل مي       

در اساطير يونان نيز تالوس مردي بزرگ از جـنس برنـز بـود كـه تنهـا           . شود  آن كشته مي    تير به   
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»  هم پيوسته بودند   وسيلة سوزني به    هاي بدنش به    پذير بدنش جايي بود كه همة رگ        نقطة زخم «
 شباهت سوزني كه هستي تالوس را     ). 736اميدساالر  (و تنها راه كشتن او كشيدن آن سوزن بود          

گيـري     اين نتيجه   دوخته بود و قفلي كه بيماري ترس موروثي طاهر را بسته است، خواننده را به              
وسيلة قفـل بـه       دارد كه پاشنة آشيل طاهر و نقطة ضعف او گذشته و تاريخ او است كه به                   وامي

  .كتف راست او بسته شده است و باز كردن آن، قرنطينه شدن وي را در پي دارد 
توان چنـين گفـت كـه نقطـة ضـعف و       هاي قبلي مي شده در بخش مطرحبر اساس مسائل   

هـاي   نـه سـنت و نـه روش   . پاشنة آشيل انسان معاصر، گذشته و تاريخ توأم با ترس وي اسـت        
توانند اين دشواري و اين نقطـة ضـعف را برطـرف       اند، نمي   مدرن كه مدعي خوشبختي بشريت    

  .انسان معاصر برگردانند سازند و شادي را به 
يوزپلنگـاني كـه بـا مـن        رسـيم كـه سراسـر مجموعـة            همان حس نااميدي مي     ر اينجا به  د
هايي را ترسـيم   ها و اتفاق  بيژن نجدي در اين مجموعه، شخصيت     .  را در برگرفته است    اند  دويده

توان صادق هدايت را بـا        سوي خوشبختي و شادي ندارند، در اين زمينه مي          كند كه راهي به       مي
 درخت زيتون و در قرنطينه قرار        نام داستان، تشبيه مدام طاهر به       با توجه به    . كيش دانست   او هم 

 عنـوان   توان چنين برداشت كرد كه انسان معاصـر ايرانـي بـه        گرفتن طاهر در انتهاي داستان، مي     
 علت پيشينة تاريخي سرزمين خود در قرنطينه قرار          گياه زيتون كه نماد صلح و آرامش است، به        

  .گرفته است

  نتيجه
كه يوزپلنگ ايراني نمـاد حيـات وحـش ايـران اسـت، از عنـوان مجموعـه              اين  با توجه به    

 ايران و هر آنچه در آن است         آيد كه نجدي به     چنين برمي اند    يوزپلنگاني كه با من دويده    داستان  
هاي اين مجموعه، سخت با فرهنـگ ايرانـي و تـاريخ آن گـره خـورده                   تمام داستان . اشاره دارد 

. كنـد  اي از ذهنيت و زندگي ايراني را ترسـيم مـي            ها، گوشه   كه هر يك از داستان      طوري  بهاست،  
هاي نجدي نه تنها ريشه در خاك ايران دارند، بلكـه غـم و مـشكالت حاضـر در تمـام                       داستان
عنـوان آخـرين داسـتان        به  » گياهي در قرنطينه  «. هاي اين مجموعه نشانگر نگراني اوست       داستان

  . با زندگي نجدي و تاريخ ايران گره خورده استاند، گاني كه با من دويدهيوزپلنمجموعة 
ارائه شد، با بازسازي زمانة نجدي ابعاد تاريخي داسـتان  » گياهي در قرنطينه «تحليلي كه از    

ابتدا سرگذشت خود نويسنده و سـرزمينش را بـازگو كـرده و بـا قـرار دادن                  . را آشكار ساخت  
بـر  . خي بودن متن و حضور فعال گذشته در حـال را بررسـي كـرديم        داستان در اين زمينه، تاري    
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 دست آمد، فضاي نـاآرام و آكنـده از تـشويش و وحـشت                اساس نتايجي كه از اين كندوكاو به      
چنـين اسـت كـه    . خيـزد  داستان از ذهنيت تاريخي نويسنده و جامعة قرن چهاردهم ايران برمـي  

از طرفـي ديگـر، مـشخص شـد علـت      . كند زخم كهنة جنگ و وحشت در تن طاهر سر باز مي       
  بـه . شود، تاريخ ناخوشايند اجداد وي است       قرنطينه شدن او مي     اصلي بيماري طاهر كه منجر به     

اين ترتيب گذشتة پدران طاهر در زنـدگي او حـضوري فعـال داشـته و زنـدگي وي را مختـل                    
يـك از   يـرا هـيچ   اين مسئله و حـضور تـاريخ در حـال تاريـك اسـت؛ ز      نگاه نجدي به  . كند  مي
  . درمان درد تاريخي نيستند هاي سنتي و مدرن قادر به حل راه

هاي شخـصي بيـژن نجـدي و نوشـتن            ها و نامه    هاي بعدي با مطالعة يادداشت      در پژوهش 
ــي   ــتانش م ــدان و دوس ــسر، فرزن ــق هم ــال وي از طري ــرح ح ــي روان ش ــوان تحليل ــاوي و  ت ك

ــه داد) Psychoanalysis and Psychobiography(بيــوگرافي  روان تــوان از  همچنــين مــي. ارائ
بهره جست و شيوة نگـارش، انتـشار و بـازخورد    ) New Historicism(گرايي نو  رويكرد تاريخ

از طرفي ديگر، مطالعـة تطبيقـي آثـار صـادق         . ثمر رسانيد   هايي به     آثار نجدي را با انجام تحقيق     
آثـار بيـژن نجـدي هنـوز بـه          . ودتواند مفيد واقع شـ      چوبك يا صادق هدايت و بيژن نجدي مي       

گران قرار نگرفته است و اميـد داريـم ايـن مهـم در آينـدة             صورت گسترده مورد بررسي تحليل      
  .نزديك صورت بگيرد
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