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 دهیچک
 ۀحادثها و فضاهاي تازه، مرتبط با  شخصیّت پور با خلق را شهریار مندني آبي ماوراي بحار داستان مجموعه

موضوع روایتگري متناسب با  ۀها و شیو رفت ها، ترکیب پي است. فرم داستانیازده سپتامبر نوشته 
خاصي از حادثه  ۀها به جنب پور در هر یك از داستان ساخت است. مندني ژرف ۀکنند ها، بیان داستان

دادن این مسئله  اي واحد براي نشان حادثه ۀهاي این مجموعه دربار نگریسته است؛ تعدد و تنوع داستان
ر جهان وجود دارد. نگاه راوي رویارویي با آن د ۀهاي متعددي از حادثه و شیو ها و تحلیل است که روایت
دیدگان است؛ با این  یازده سپتامبر براساس نگاه قربانیان و مصیبت ۀها نسبت به حادث و مبناي روایت

کنند  هاي اقدامات تروریستي را فراهم مي مفهوم انتقادي که میان طراحان حمله با کساني که زمینه
روایت و موضوع  ۀشوند. نحو ی زندگی عموم مردم ميتفاوتي وجود ندارد؛ هر دو باعث ویرانی و فروپاش

ها در برابر  انسان ۀدهد هم انگیزد و نشان مي ها اعم از شرقی یا غربي را برمي ها، همدردی انسان داستان
 پذیر هستند.  فجایع، ناتوان و آسیب
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 . مقدمه1
آبي ماوراء  وشرق بنفشه، ماه نیمروز، دل دلدادگي آثاری چون  ۀپور با ارائ شهریار مندني

هاي  توانسته است جایگاه قابل قبولی در ادبیات داستانی برای خود ایجاد کند. داستان بحار
ساخت، ممکن است براي خواننده به آساني قابل  کوتاه وي به لحاظ درونمایه و ژرف

کند با ایجاد پیوند بین زبان و  افت نباشد خصوصاً وقتي بدانیم نویسنده تالش ميدری
 موقعیّتی با مدرن داستان ساخت را از نظر دور سازد. عمدتاً ساختار روایت، این ژرف

 و بفهماند او به را خود خواننده، توجّه جلب برای خواهد می سو یك از است؛ روبرو متناقض
 ادراک فرایند سرعت از جذابیّت، ایجاد با خود موجودیّت حفظ ایبر باید دیگر، سوی از

 داستان به را ناآشنا عناصری پای متن منظور، این به. بکاهد به خود نسبت خواننده
هاي  غیر از این ویژگي عام داستان، موضوع داستان (167 :1387کنان، -ریمون)کشاند  می

پور براي واردکردن شخصیّت و فضاي  نينویسندگي مندۀ و شیو آبي ماوراي بحارۀ مجموع
که ممکن است بدون بررسي  چندان، نویسي، آن را پیچیده کرده داستانۀ تازه به حوز

 نویسي معاصر مغفول بماند.  تحلیلي، ارزش ابداعات و تأثیر آن بر داستان
 تحقیق ۀ. پیشین2

نده واقع شود و ساختار خواننده و نویس ۀپژوهشي که بتواند واسط  ،آبي ماوراي بحار ۀدربار
هاي زبان داستان و اهمیت این مسائل را براي مخاطبان بازنمایي کند بسیار  و پیچیدگي

 میمفاه انیب یکه برا داند یم ای سندهیرا نو پور یمندن ی،نیرعابدیمکم منتشر شده است. 
 گانهی ییمعنا دیآن را از ق کردن داستان، ییتا با چندصدا دیجو یم یا زبان تازه د،یجد

 شود یمختل م شیها که توازن داستان شود یم نثر یجادو ریچنان اساما  برهاند

رستمي، با توجه به اهمیت چندصدایي در داستان مطابق (. 1466-1465 :1386،ینیرعابدی)م
پرداخته است؛ معتقد است  آبي ماوراي بحاردیدگاه باختین به بررسي ساختار صدا در 

دید مناسبي انتخاب  در داستان، موفق عمل نکرده چون زاویه پور در ایجاد صدا مندني
هاي داستان  کردن خود از زبان شخصیت گویي و بیان نکرده است. میل وي را به تك

، پور کرم .(121  :1389)رستمي،نویسي او دانسته است  عنوان ویژگي سبکي، نقص داستان به
او را هم  یپرداز شخصیّتداند.  ميناموفق  یاظها تکرار و لفّ داستان نیرا در ا نویسندهزبان 

« مرد زالل»مانند  هکلم یا یكصفت  یكبا استفاده از  خواهد یم داند چون ناموفق مي
و  سست» بحارماورا  یآب نیز معتقد استبهفر  .(49-45: 1384بهفر، و پور )کرمسازد ب شخصیّت

 «ه استخالق یو هوشمند یو ظرافت ادب گیدیسنج ۀانداز نیکمتر ازبرخوردار و نا فیضع
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فهم  رقابلیو غ ، پیچیدهناتوان اریبس آن یپرداز زبان و صحنه ،(77 :1384بهفر، و پور )کرم
فقط در  .(185 :1384بهفر، و پور )کرم است« نادان کل» ،ها داستان نیکل ا یداناراوی و  است

چکاوك »در  پردازي سقوط فرد از برج روایت ۀصورت محدود به شیو یك مقاله هرچند به
  .(43: 1392)محمدي و همکاران،اند  اشاره کرده« آسمان خراش

 . چارچوب نظري تحقیق3
هایی  داند. دو نوع اول، سازه رفت و متن می تودوروف، روایت را دارای سه واحد گزاره، پی

ها،  گزاره .(86: 1382)تودوروف،شود  تحلیلی هستند و نوع سوم، به صورت تجربی حاصل می
وجود  رفت را به ها، یك پی بلکه تعدادی از گزاره ؛آورند پایان را به وجود نمی ای بی هزنجیر

 :گیری درونه -1کند:  ها نیز سه شیوه ارائه می رفت آورند. تودوروف، برای ترکیب پی می
آید و جانشین  رفت اولی می رفت کامل که گاهی یك داستان کامل است، درون پی یك پی

های زنجیر به  ها به صورت حلقه رفت پی :ای زنجیره -2شود.  آن میهای  یکی از گزاره
ای  رفت نخست، پس از گزاره ای از پی در این نوع، گاه گزاره :تناوبي -3آیند.  دنبال هم می

 آید ای از پی رفت اول می رفت دوم پس از گزاره ای از پی آید، یا گزاره رفت دوم می از پی

 لحن و زمان وجه، چونی مسائل بهی کالم ۀوروف در جنبتود .(95-93 :1382)تودوروف،
 سخنی زمان خطی ک: یشود یم مربوطی زمان خط دو انیمۀ رابط به زمان ۀمقول. پردازد یم

 در که اساسی مسائل .(55 :1382)تودوروف، یداستانی ایدنی زمان خطی گرید وی داستان
 گاه چیه (سخن) تیروا زمان بیترت: بی(ترت1از:  عبارتند شوند، یم مطرح زمان چارچوب

 تفاوت در ب،یترت رییتغ نیا لیدال. ستین متوازن داستان ۀشد تیروا زمان بیترت با کامالً
چند  داستانی بند زمان وی ساحت تك سخنی بند زمان: است نهفتهی بند زمان نوع دو انیم

ی شیپر نزما بهی بند زمان نوع دو نیا انیمی توازی بودگ ناممکن جهینت دری. ساحت
 ای یزمان شوازیپ و گرد عقب ای یزمان بازگشت: از عبارتند آنی اصل ۀگون دو که انجامد یم

 همخوان (داستان)شده  تیروا زمان با گاه چیه (سخن)تیروا زمانی: زمان رشی(د2 .استقبال
 ای یزمان قیتعل(الف :کرد كیتفک هم از رای متعددی ها حالت توان یم نجایا در. ستین

 نداشتهی ا نهیقر ،یداستان زمان در سخن زمان که شود یم واقعی هنگام حالت نیادرنگ؛ 
ی داستان زمان آن در کهی حالت آن؛ عکس حالت(عام. بی ها شهیاند ف ویتوص باشد مثل

 ۀدور كی کامل گذاشتن کناری عنی نیا و باشد نداشته سخن زمان دری ا نهیقر چگاهیه
 نیا. است داستان و سخن زمان دو کامل تطابق وم،س نیادیبن حالت( ج .حذف ای یزمان

 و ردیپذ یم تحقّق سخن دری داستان تیواقع گنجاندن و میمستق سبك رهگذر از تطابق
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 مشاهده زین نینابیب حالت دو ت،ینها در( د .آورد یوجود م به را شینما ۀصحن كی خود
 ای است داستان زمان زا« تر یطوالن» ای سخن زمان آنها،ی در ط که ییها حالت: شود یم
 به ای فیتوص بهی عنی گر؛ید امکان دو به را ما ضرورت به نخست ۀگون. آن از« تر کوتاه»

 زمان از« تر کوتاه» سخن زمان کهی هنگامی عنی دوم؛ ۀگون و کند یم رهنمونی شیپر زمان
 .کند یم خالصه جمله كی در را تمام سال نیچند که استی ا دهیچک است، داستان

یی ها زمان شمار و دهد یمی روی رخداد که استیی ها زمان شمار انیم ارتباط: سامد(ب3
 (ماست: الفی رو شیپ امکان سه زین نجایا در. شود یم تیروا ایی یبازگو رخداد، همان که
 تیروا (ب. کند می تکرار رای واحد رخداد واحد،یی روا سخن ك: یمحور تك تیروا

: شونده تکرار تیروا (ج .است افتاده اتفاق مرتبه كی کهی رخداد ۀچندبار نقل: چندمحور
دنیاي  (.62-61 :1382تودوروف،)است  افتاده اتفاق بار چند کهیی رخدادها نقل بار كی

هاي  هاي مسلّم بیروني است. آدمي در روایت روایت، دنیاي آزادي از قید بندهاي روایت
ها است. دنیاي  علت و معلولبیروني که همان حوادث پیرامون هستند، همیشه اسیر 

ها و کارکرد آنها،  اختیار و تدبیر راوي است. راوي با خلق شخصیّت ۀروایت، کامالً در حیط
هاي داستاني حتي اگر کارکردهاي خالف انتظار  سازد. شخصیّت دنیاي دلخواه خود را مي

ت. اگر کنش برسانند، باز، حضورشان در دنیاي روایت، الزامي اس ۀراوي را به مرحل
 )تودوروف،« انسان بدون نگاه دیگري وجود ندارد»شناسی چون تودوروف معتقد است  روایت

سازي  هاي متفاوت هر شخصیّت، برجسته ها و کنش بیانگر آن است که نگاه (205: 1388
گیرد  کارکرد و کنش دیگري است که بر اساس تفاوت و اختالف نشانگي صورت مي

 قرار. مواجهیم رویدادها و عناصر منظم و منطقي توالي با ایترو در .(327: 1388)مکاریك،
 چند هر نظمي وجود لزوم بیانگر یکدیگر، کنار روایي و زباني عناصر غیرتصادفيِ گرفتن

 ۀشد انگاشته ازپیش تواليِ به را روایت ،توالن. است روایي عناصر میان ناملموس
 .(20: 1383توالن،) اند یافته اتصال هم به غیرتصادفي طور به که کند مي معرفي رخدادهایي

 که است برخوردار خود خاصّ نظام از... و کنش توالي، علّي، ۀرابط زمان، نظر از روایت
 این دیگر، سوي از. بگیرد خود به پذیر فهم درنتیجه و منطقي شکلي ،زبان شود مي باعث
 توالي و زبان منطقيِ شکل. کند مي عمل ایدئولوژیك اي زمینه در نیز پذیري فهم

 فراهم انسان در بیني جهان گیريِ شکل براي را زمینه آن، در رخدادها و عناصر غیرتصادفيِ
 و جهان، ادراک براي چارچوبي؛ است بیني جهان اي گونه نظر، این از روایت. کند مي

 اي مجموعه هایي، ویژگي چنین با روایت .(24: 1380آسابرگر،) است ادراک این بازگویيِ
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 و ها زمان ها، شخصیت رویدادها، ها، اندیشه آن طریق از که استی تمهیدات از مند نظام
 ۀشیو» و «روایت» میان تنگاتنگي ارتباط ها، ویژگي این. کنند مي پیدا نمود زبان در ها مکان

 برخي ۀارائ چگونگي روایت، اصلي موضوع» آنجا که از. است کرده ایجاد «اندیشیدن
شناسي  روایت ۀهمچنین وظیف ،(21: 1391رینس،پ) «رویدادها آن خودِ نه ستا رویدادها

 «ساختن ابزار الزم براي شرح و توصیف آشکار روایت و فهم کارکرد آن است فراهم»
شناسي ساختاري، روایت  کوشیم بر اساس روایت ميدر این مقاله . (11: 1391رینس،)پ

 ر بررسي کنیم. یازده سپتامب ۀرا از حادث آبي ماوراي بحارهاي  داستان
 ها ساخت داستان . تحلیل ساختار روایي و ژرف4
  شکن عدن خراش )بازنویسی( حلزون . چکاوک آسمان4. 1

پ ۀپ اول+ادامۀپوش از برج+ادام پیرزن و پیرمرد+پ دوم: فیلم سقوط سیاه ۀپ اول:مجادل
ش+ پ دوم+پ سوم: وسوسه شدن پیرمرد برای گفتن راز پسر ۀپ اول+ ادامۀدوم+ ادام

پ دوم+  ۀپ چهارم+ ادامۀپ دوم+ ادامۀپ دوم+پ چهارم: مرور خاطرات+ ادامۀادام
پ دوم+ پ ۀپ اول+ ادامۀپ دوم+ ادام ۀپ اول+ادام ۀپ دوم+ادام ۀپ اول+ ادامۀادام

ها تناوبی است.  رفت تلفنی پسر توسط پیرمرد. ترکیب پي ۀپنجم: پخش آخرین مکالم
گوید  اند. پیرزن مي ها از دست داده ا در ویرانی برجپیرمرد و پیرزنی، تنها فرزندشان ر

ویرانی  ۀداند که پسرشان در حادث پسرش آن روز در برج نبوده و زنده است، اما پیرمرد می
ها کشته شده چون پسر قبل از مرگ با پدرش تماس گرفته و به او گفته چه اتفاقاتی  برج

ه به دست پدرش بدهد تا به قیمت خواهد سندی از فاجع دادن است. پسر می در حال رخ
فاجعه حتی پریدنش از برج را برای پدر توضیح  ۀلحظ به خوبی آن را بفروشد. پسر لحظه

کند که مادرش نباید موضوع را بفهمد. پیرمرد، فیلمی را که از  دهد و چند بار تأکید می می
خواهد  سرش ميکند و از هم پوش ضبط کرده بارها نگاه مي ها و سقوط سیاه ویرانی برج

ترسیده  گوید پسرشان از ارتفاع می بپذیرد که مردِ در حال سقوط پسر آنهاست اما پیرزن می
آیند و قطع  آنها صداها و تصویرها مي ۀو هرگز چنین کاری نکرده است. مابین مجادل

به هم وصل  ،سخنان پسر را که در لحظات آخر با پدر حرف زده ۀبرید شوند. پدر، بریده مي
کند. مبنای اصلی داستان، پذیرفتن یا نپذیرفتن مرگ پسر  کند و برای مادر پخش مي مي

پذیرفتن و نپذیرفتن را نشان داده است و  ۀچین این فاصل است که نویسنده به کمك نقطه
پذیر نبوده است؛  شده، خواسته آنها را به هم بپیوندد ولي امکان های ضبط نهایتاً با بریده

زند. راوی هم  زند اما برای مادر یك کلمه هم حرف نمي در حرف ميپسر همچنان برای پ



 «آبی ماورای بحار»داستان  سپتامبر در مجموعه ازدهی تیروا لیتحل /178

کند:  شده تکرار مي در آخر داستان، فروریختن برج را گویي از طریق پخش صداي ضبط
و با این  (25: 1388،پور مندنی)« برج فرو ریخت. و اما هیچ، یك کلمه هم نگفته پسر...»

گذارد. ترکیب تناوبي  مخاطب می ۀرا بر عهدعالمت تعلیق پایاني، قضاوت ناتمام داستان 
شکن  حلزون»تر داستان یعنی  ها نیز با تعلیق پایاني هماهنگ است. عنوانِ کهن رفت پي

دهد. باغ عدن تعبیري عبراني  ، آن را به جانب بازنمایي نبردي ایدئولوژیك سوق مي«عدن
ن آمریکا براي تأیید تصویري که دولتمردا  از بهشت است که آدم و حوا در آن بودند؛
کردند این بود که آمریکا نوعي بازگشت به  سیاست و زندگي آمریکایي آن را ترویج مي

با توجه به چنین دیدگاهي که دولت  .(9: 1394)اوکانر، نقصي باغ عدن است پاکي و بي
هاي این  کرد و حمله به منافع آمریکا را به سبب سبك زندگي و ارزش آمریکا ترویج مي

پور در این  مندني (126: 1385)چامسکي،کرد  نظیر آزادي و دموکراسي ارزیابي مي کشور
یازده سپتامبر را به نوعي شکستن این باغ تصور کرده است همچنین با قیدِ  ۀداستان، حادث

گذاري انتحاري  بمب»اي نیز به  اشاره« شکن عدن بازنویسي حلزون»در عنوان « بازنویسي»
کرده است. چنین  (22: 1394)اوکانر، «اس کول در بندر عدن در یمن در ناو یو اس 2000سال

هاي متعددي از حادثه در میان مردم وجود دارد اما  ها و تحلیل دهد روایت مواردي نشان مي
ها یعني  ریزي سیاستمداران آمریکا و تروریست کردار و برنامه ۀآنچه عینیّت دارد نتیج

های زبانی نویسنده نیز با عنوان و اشارات  جارشکنیگناهان است. هن ویراني و کشتار بي
گذارد آتش با  کند و نمی من مطمئنم خداوند خودش مواظبتش را رحم می»آن تناسب دارد: 

نویسنده با درنگ بر  .(15: 1388،پور مندنی)« آزاری را اذیت بکند بالی بد دنیا یك آدم بی
ها، کاج  حلزون ۀکلکسیون شکستهایی همچون: دهان بازکردن زخم مچ پیرزن،  نشانه

کند که بر  های یك فروپاشی کلی را ترسیم می واژگون شده و سوراخ شدن پلیور؛ زمینه
 کند.  رونق آنان بعد از مرگ پسرشان داللت مي زندگی ویران و بی

 . صنوبر و زن خفته 4. 2
پ  ۀمپ اول+ادا ۀهای درونی زن+ادام گویی کش+پ دوم: تك پ اول: آمدن ماشین نعش

پ  ۀپ اول+ادام ۀپ دوم+ ادام ۀپ اول+ ادام ۀپ دوم+ ادام ۀپ اول+ ادام ۀادام دوم+
 ۀپ اول+ ادام ۀکش+ادام دوم+ پ سوم: بازگشت شوهر به خانه و بردن ماشین نعش

 ۀپ دوم+ ادام ۀدوم+ پ چهارم: بازگشت مرد به خانه بعد از دفن جسد دخترش+ ادام پ
 پ دوم+ ۀپ چهارم+ادام ۀپ دوم+ادام ۀپ چهارم+ادام ۀپ دوم+ادام ۀچهارم+ ادام پ

 ۀها و مرگ دختر+ادام پ چهارم+پ پنجم: ویرانی برج ۀپ دوم+ادام ۀچهارم+ ادام پ ۀادام
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پ  ۀپ چهارم+ پ ششم: رفتن مرد+ادام ۀپ دوم+ادام ۀپ چهارم+ ادام ۀادام دوم+ پ
ای این داستان ه رفت پ ششم. ترکیب پي ۀپ دوم+ادام ۀپ ششم+ادام ۀدوم+ ادام

پریشی در  پیچیده است و ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان، موجب زمان
آید،  های دیگر مي رفت پاره در میان پي رفت دوم که به صورت پاره داستان شده. پي

نظمی در  های درونی و سیالن ذهنی شخصیّت زن داستان است که سبب بی گویی تك
کند.  ای را ادا مي کند و تنها در آخر داستان جمله تا انتها سکوت ميشود؛ از ابتدا  روایت مي
. اوست های درونی خود گویی های ذهنی راوی یا تك های مربوط به او، بازگشت تمام حرف

ها اتفاق افتاده است اما بعد از آنها روایت  رفت پي ۀرفت پنجم از نظر زمانی پیش از هم پي
ها و  ها به دلیل تداخل نقش رفت است. نوع ترکیب پي محور شود. روایت داستان تك مي
شود. راوی به تمام اتفاقات  کل روایت مي دید دانای ها تناوبی است. داستان از زاویه رفت پي

 ۀکنند روایت داستان تداعیها اشراف دارد.  گذشته و حال و احساس و افکار شخصیّت
 ها پریشي شخصیّت فتگی، اندوه و روانها برآمده از آش رفت شدن پي ساخت است؛ بریده ژرف

سیاسی جهان، مرگ و اندوه ۀ یازده سپتامبر بر جامع ۀساخت داستان، تأثیر حادث ژرفست. ا
و انتقام است که قربانیان آن نه ابرقدرت آمریکا و نه گروه القاعده، بلکه مردمان عادی 

راوی  –2تن. راوی م –1شرق و غرب هستند. در این داستان سه گونه روای هست: 
راوی خاطره که فکرش را به  –3شود.  خاطره که روایتش در فکر راوی متن بازگو مي

پررنگ چاپ شده است؛ روایتي است که هم به زبان  )این مورد سوم به صورتآورد  زبان مي

. داستان، روایت زندگی زن و مردی است که دخترشان را در افتد( آید هم در برکه مي مي
اند. مرگ تنها فرزند آنها، از لحاظ عاطفی و روانی تأثیر فراوانی  ر از دست دادهیازده سپتامب

بودن و نزدیکی بیشتری که با دخترش داشته، مادر ۀ واسط بر آنها گذاشته است اما زن به
رفتن را از دست داده است و بعد از  گفتن و راه بیشتر صدمه دیده؛ میل خوردن و سخن

ر به نشستن بر صندلی چرخداری است که زمانی متعلق به اش منحص مرگ دختر، زندگی
، اما زن در پی کند دارد؛ فقط به انتقام فکر مي دخترش بوده است. اندوه مرد شکل دیگری

که با : »بماندخواهد فقط تا زمانی زنده  یافتن چرایی مرگ دخترش سرگردان است و مي
  .(29 :1388،پور مندنی)« یعنی چه و چرا... ها وجودش بتواند فقط بفهمد این اتفاق ۀماند این ته

 . شرح افقی جدول4. 3
میل+ پ دوم: تجاوز رئیس به دختر+ پ سوم: ابراز عالقه به  پ اول: فرستادن اولین اي

های  دختر+ پ چهارم: حضور مرد گوگردی در اطراف ساختمان دختر + پ پنجم: کلمه
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هفتم: شغل راوی+ پ هشتم: گرفتن  افراد ناشناس به دختر+ پ ۀناامیدی+ پ ششم: حمل
شدن  شدن رئیس و متهم کشتهدختر برای انتقام از رئیس+ پ دهم:  ۀانتقام+ پ نهم: نقش

ای است.  ها زنجیره رفت میل. ترکیب پي مرد گوگردی+ پ یازدهم: فرستادن آخرین اي
های  رفت در خالل پي  های مربوط به گذشته  روایت داستان ساده است اما آوردن نقش

ها  شود در واقع این نقش راوي، باعث پیچیدگی آن می-زمان حال از زبان من
راوی  ۀها جز با واسط های ذهنی راوی هستند، مخاطب هیچ صدایی از شخصیّت بازگشت

های دیگر در ذهن  کند. پایان باز داستان نیز سبب ایجاد نقش  دریافت نمی شخص اول
ان یك مأمور مخفی است که با دوربیني بسیار داست« شرح افقی جدول»شود.  مخاطب می

ها  های سازمان تجارت جهانی را زیر نظر دارد که با فروریختن برج پیشرفته، یکی از اتاق
شود.  شود و چشمی دوربین بر ساختمان سبزرنگی گشوده مي جلو دوربین این مأمور باز مي

 رایانهی را در حال کار پشت های ساختمان سبز رنگ، دختر زیبای شرق مرد در یکی از اتاق
گیرد.   شود و از آن پس هر لحظه با دوربین او را زیر نظر مي بیند؛ عاشق مي آن شرکت می

اسمم پنج »ها:  نام مرد و زن به صورت رمزي بیان شده؛ نام مرد با توجه به این عبارت
نام دختر دیوید است و  (47 :1388،پور مندنی)«حرفي است. اما صداي زیبایش را ندارم

 :1388،پور مندنی)« اسم خودت هم هست؟ این اسم هزار و یکشبي، »به این عبارت:  باتوجه

میل است. مرد،  شهرزاد است. ارتباط مرد و دختر شرقی تا آخر داستان از طریق ای (65
خواهد در شرح آن به او کمك کند. جدول هم مثل  کند و از دختر مي جدولی طراحی می

گوید که چطور همیشه او را زیر  میل، مرد به دختر مي ماند. در آخرین اي  ميداستان ناتمام 
خواهد که عشقش را بپذیرد. ظاهر   فرستد و از او مي را برای دختر می دوربیننظر داشته. 

هاست و دلبستگی مردی غربی به زنی شرقی. گاهي هم به  ویرانی برج ۀداستان، مسأل
کند یا اینکه انتخاب چنین زباني را براي نزدیك  گاه ميشرقي به حادثه ن ۀزبان و اندیش

 ۀها صحن رفت مرد، در بیشتر پي .(54 :1388،پور مندنی) پندارد شدن به دختر مناسب مي
مشترکی  ۀعنوان اولین خاطر دهد و از آن به  ها را شرح مي شدن آدم ها و کشته ویرانی برج

ها و   دشمنی هساخت داستان مسئل اما ژرف (45 :1388،پور مندنی)کند   که با دختر دارند یاد مي
ناپذیر شرق و غرب  های دنیای معاصر است. تقابل و دشمنی دیرینه و انگار پایان کشی نسل

ها و  کابوس ۀها در نظر راوي، ادام برج ۀکشد. ویران گناه را به کام خود مي  های بی  که انسان
هایم،   بستم، پشت پلك  رکز که پلك ميبرای تم»گورهای جمعی است که در شرق دیده: 

های گذشته تا حال تناسخ   شان هم، شکلی بود که در کابوس  آلود تل ویرانه شکل وهم
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است « عصر گورهای جمعی»و این عصر  (199-198 :1388،پور مندنی)« داشته است
ها و  های نقشه با پیچیدگی»هر چند انعکاس و نوشتن داستان آن  (201 :1388،پور مندنی)

 شرح» برای فهم بهتر داستانِ .(201 :1388،پور مندنی)همراه است « های این زمانه سیاست

عنوان و موضوع  کردن به توجه ویژه قرار داد: توجهباید عناصری را مورد « افقی جدول
سرخ و  شود همچون غزال، کبرا، فاخته، سینه ها یا اسامی حیواناتی که ذکر می میل ای

جدول  شرحیا کلماتی که مرد و زن برای « مرد گوگردی»موزی مثل های مر شخصیّت
گذارد تا وجود عشقی را در  میل، تصویر قلب می نویسند. راوی برای عنوان اولین اي می

است که راوی در جدول دونفره  ای کلمهاولین  ،«عشق»همچنین  دهد  داستان نشان 
تفاقات داستان یا احوال راوی و زن های بعدی نیز مربوط به ا میل نشاند. موضوع اي می

ها،  داستان است. داستان شرح اتفاق محتوایشرقی است، لحن تغزلی راوی نیز متناسب با 
خواهد احساسش را در  ها یا شرح افقی جدولی است که مرد مي کارها، رویدادها، درد دل

مل دختر الع کند و منتظر عکس خود را معرفی مي ،آن جای دهد. مرد در آخر داستان
کردن حاالت و رفتارهاي  ماند تا جدول را تمام کند. عالمت تعلیق بیشتر به تصویری مي

ها مربوط است و با محتوي و عنوان داستان نیز تناسب دارد که با شرحي مقطّع  شخصیّت
توجه است. این یکساني همچون جدولي  به پیشینه و خط فاصل میان شرق و غرب بي

دوربیني واحد قابل رؤیت است؛ راوی با نیاوردن  ۀه آن هم از دریچمتقاطع با حیرت بینند
شدن  تر از آن، دیده دید را نشان داده است. مهم های دختر، نسبیت همین زاویه میل ای

ها مقدور است؛ مأمور مخفي، نماد  ساختمان سبزرنگ و دختر شرقي با فروریختن برج
هاي هژموني آنان نیز همواره وجود دارد.  حضور آمریکا در همه جاي دنیا است که در الف

افتد و از زیبایي و  ي ميدر این داستان، اتفاقي چشمي دوربین مأمور به دختري شرق
که در داستان  خود سازمان سیا است چنان ۀمشکالتي که ساخت ؛شود آگاه ميمشکالت او 

استاد و  ۀرابط ،شود میان این مأمور مخفي با رئیس شرکت آن دختر بعدي مشخص مي
؛ نیستانساني  ۀاعتماد نیست چون برآمده از عاطف شاگردي است. عشق این مأمور نیز قابل

کردن  دهد گویي از عشق براي تبدیل اش را هدیه مي براي اثبات عشقش دوربین جاسوسي
کند کاري که از سوي رئیس همان شرکت پیشتر رخ داده  آن دختر به جاسوس استفاده مي

نیز مأموریت مشترکي تعریف شده است؛ فرقشان آن است که آنان  است و در آن شرکت
تواند بیانگر این نظر باشد  اند. با این وصف، داستان مي نگریسته از آن سوي برج بدان مي
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 (15-14: 1385)چامسکي،هاي تروریستي  هاي جاسوسي آمریکا با ایجاد گروه که سازمان
 ند. ا داشته  اي نقش مؤثري در وقوع چنین حادثه

 ها شب چکه . آوای نیم4. 4
پ اول: آمدن مرد زالل+ پ دوم: ناامیدی پزشکان از زنده ماندن زن+ پ سوم: ظاهر 

تر شدن حال زن+ پ پنجم: مالقات مرد با مرد زالل+ پ  شدن فرشته+ پ چهارم: وخیم
رفت هفتم: مالقات مجدد با مرد زالل+ پ هشتم:  ششم: مالقات دوباره با مرد زالل+ پي

های  مرد با مرد زالل+ پ دهم: تشویق ۀتر شدن وضع زن+ پ نهم: مالقات دوبار وخیم
 ها به رفت پي ترکیبمرد برای زنده ماندن زن+ پ یازدهم: تسلیم شدن زن در برابر مرگ. 

هایی وجود دارد که به زمانی قبل از   ها نقش رفت البته در بعضی پيای است  زنجیره صورت
های بعدی  ها را صرفاً برای روشن ساختن نقش د راوی، این نقشگرد شروع روایت برمي

خواند. راوی  های او را از چشمانش مي خواسته ،تواند حرف بزند و مرد آورد. زن نمی می
کند  آنها را مرور مي ۀخاطرات گذشت بخشي ازخوانی مرد،  برای توضیح توانایی چشم

محور است و آنچه باعث ایجاد پیچیدگی  كروایت داستان، ساده و ت .(85: 1388پور، مندنی)
ناتوانی شخصیّت زن داستان از  يآمیختگی واقعیت و خیال و دیگر هم شود یکی به می

دید دانای  کند. داستان از زاویه های او را ایجاد  زدن است که سبب شده مرد، نقش حرف
بر بالین زن  مردی است که ۀشود. داستان دربار کل با فاصله از زمان وقوع روایت مي

هاست، خاطرات هفت سال زندگی عاشقانه را مرور  برج ۀمحتضرش، که از قربانیان حادث
و از نظر فیزیولوژیکی مرده است اما مقاومت او و  برداشتهکند. زن جراحات مرگباری  مي

. مرد همواره با یادآوری زندگی ، پزشکان را متعجب کرده استنشدن در برابر مرگ تسلیم
گوید که  کند و حتی به دروغ مي زن را تشویق به ماندن مي ،شان  عاشقانه و خاطرات

عجز و یأس  ۀهمگی سالم هستند او هم باید حالش خوب شود. مرد در میان ،همکاران زن
یازد و نیروهای ماورایی را  اش دست مي های ذهنی در زمان و مکان به اسطوره نشد و گم

مرموز  ۀشود؛ این فرشت برابر چشمانش ظاهر ميدر « مرد زالل»طلبد که   به کمك مي
چهارم بیمارستان چشم دوخته است. سرانجام مرد با  ۀعشق و مرگ به اتاق زن در طبق

دهد و زن با اشکی در   پذیرش اینکه رفتن ضد ماندن نیست، به مرگ زن رضایت مي
ه بیش از اندوه از دهد. داستان با الهام از یازده سپتامبر نوشته شده اما آنچ  چشم جان مي

فرد و یگانه است.  عشقی منحصربه خاطر از بین رفتنِ این حادثه تبلور یافته، تأسف به
کند. مرد با توصیف عشقشان   عشقی که مرد از هر فرصتی برای بازگویی آن استفاده مي
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 (90 :1388پور، مندنی) کند که زن را نجات دهد زن به او التماس مي برای دکتر معالجِ
 :1388پور، مندنی) شده بودها  از روز حادثه، برای نجات زن، دست به دامن ناجینان که همچ

شود، امید و اعتقادش به عوامل  بعد از اینکه مرد از دکتر و عوامل مادی ناامید می (.100
کند خداوند برای   بیند که فکر مي ای را مي که مدام فرشته شود تا جائی  معنوی بیشتر مي

شان سخن   از پاکی زن و عشق یگانه« مرد زالل»ستاده است. مرد برای نجات زن فر
شخصیّتی « مرد زالل» (.91 :1388پور، مندنی)گوید به این امید که زن را نجات دهد   مي

ای است  گویي فرشته (95-91 :1388پور، مندنی)ماورایی است. با توصیفات راوی در مورد او 
ر شده تا مرد را مجاب کند به رفتن زن رضایت دهد و ها ظاه باوری آدم که در دوران بی

یادآوردن حرف مرد زالل که رفتن ضد ماندن  مرد که تحمل زجرکشیدن زن را ندارد با به
است. مرد برای « زمان»بیانگر معضل  ،مسئله این دهد.  نیست به مرگ زن رضایت مي

کشد   را بیرون مي ریزد و کوک ساعتش می هم مبارزه با زمان، تقویم ساعتش را به
ثابت کند با این امید که « حال»کوشد زمان را در  می ، پیوستهمرد (.92-91 :1388پور، مندنی)

مرد زالل نیز به نوعی با زمان در ارتباط است. راوی  بتواند ماندن زن را همیشگی کند.
طراف شود، زمان ا  به نظرش رسیده بود که هرگاه نگاهش جذب مرد زالل مي» گوید:  می

با این وصف، مرد زالل همان عزرائیل است که  (.87 :1388پور، مندنی)« دهد  او را از دست مي
 ها از وضعیت ناهنجار عصر واقع شده است.  بخش انسان نجات

 . میعادگاه مرغ قصاب4. 5
پ اول:یك جفت چشم سیاه+پ دوم:جستجوی راوی به دنبال صاحب عکس+پ 

شرقی+پ پنجم:تناسخ. ترکیب  ۀ:روایت کشتن پسربچسوم:مالقات با شاگرد+ پ چهارم
رفت آخر این نظم  ای است اما در پي صورت زنجیره رفت سوم به ها تا آخر پي رفت پي
 ،راوی در بازگشت زمانی، ماجرای مرگ پسرک شرقی ،رفت چهارم ریزد؛ در پي می هم به

ست و داستان را ا شخص اولکند. راوی داستان،  صاحب آن جفت چشم سیاه را روایت می
کند. لحن غنایی داستان مناسب با حال و هوای داستان  با فاصله از زمان رویداد، روایت می

او تناسب دارد و همین تضاد موجب  ۀریاکارانۀ و شخصیّت موذی داستان نیست اما با پیش
هاي  هاي سرویس کاري هاي مختلف و پنهان دادن تلقي و قرائت شده نویسنده براي نشان

یك مأمور مخفی در جلد  روایت« میعادگاه مرغ قصاب»نیتي غرب از آن استفاده کند. ام
از انفجار از  قبلمدیر یك شرکت تجاری در ساختمان تجارت جهانی است که چند دقیقه 

شانس حادثه است اما دیدن عکسي متعلق به مردی  برج خارج شده و از بازماندگان خوش
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داند صاحب آن  کند. راوی با اینکه می ش را زهرآلود میا شرقی از عامالن حادثه، زندگی
اند، باز هم ناآرام و سرگشته به  ها حاال دیگر به غباری زغالی تبدیل شده عکس و آن چشم

کند سپس عکس را در روزنامه  دنبال شناسایی اوست. ابتدا به خاطرات خودش رجوع مي
رود. اول به سراغ  کارانش ميشود؛ سراغ هم  ای عایدش نمی کند اما نتیجه  چاپ مي

گشایند. به سراغ  رود و بعد دو همکار دیگر که هیچکدام گرهی از کارش نمی  استادش مي
شود؛  رود، با نیرنگ وارد آپارتمانش می  نفر چهارم که از قضا شاگرد خودش بوده مي

شود که  ست روبروی برج جنوبی و محل کار قبلي خودش. راوی متوجه ميآپارتمانی در
نظر بوده و داستان عشق او به دختر  ها توسط شاگرد ناخلفش تحت قبل از انفجار برج
اعتمادی و توهین نسبت به مردم  کند. راوی با لحنی حاکی از بی شرقی را باور نمی
گوید شناخت او نسبت به خاورمیانه  اد میزند و شاگرد عصبانی به است  خاورمیانه حرف مي

در حد سی چهل سال پیش باقی مانده. حرف شاگرد، استاد را به خاطراتي دور در 
آورد که بیست سال پیش شاهد مرگ کودکی شرقی به دست  برد؛ به یاد مي خاورمیانه مي

ز آن که ا وجودیآخر با او چشم در چشم شده. با  ۀافسري بومی بوده که پسرک در لحظ
چشمان پسرک هنوز در ذهن او باقی مانده است.  ۀموقع، آن کشور را ترک کرده خاطر

ساخت داستان، شك و عدم اعتماد به جهان، مرگ و تناسخ است. روایت تناسخ سنگ  ژرف
شان را ستیزه جویانه به  کودکان شرق است که چشم کینه ۀمجاب نشد چشمانو تکثیر 

اند. راوی، یکی از مدیران بورس است که در  مدن دوختهعدالتی پرچمداران ت نخوت و بی
رصد دوربین جاسوسی شاگرد خودش بوده، او با یافتن عکسی از صاحب یك جفت چشم 

ای در شرق و پسرکی که سنگی  رسد به نسل مرده سیاه، از یك تداعی به تداعی دیگر می
دست پلیسی از پا  را به ساختمان کمپانی استعماری محل مأموریتش پرتاب کرده و به

درآمده بود. راوی سرخورده از ریای استادان و ناسپاسی شاگردان به شهودی دردناک 
شکند   اعتمادهایش در هم مي ۀکند و دیوار هم ترین باورهایش شك می رسد، به بدیهی می

های تصویری که در دست دارد  کند چشمان آن پسر مرده و چشم تا جایی که ادعا مي
« اند! بترسید... هایی که مجاب نشده بترسید از پسربچه»دهد:   هشدار مياند و  یگانه

نویسنده به شگرد  دادن این عدم اعتماد و عدم قطعیت،  براي نشان (103 :1388پور، مندنی)
با این »گوید:  روي آورده است؛ راوي مي (9-8: 1390)وو،ها  پسامدرنۀ فراداستان به شیو

یا  (103: 1388پور، )مندني« که این هشدار آخر داستان من استچرا   جمله نباید شروع کنم،
ها بودند، دید  کارگراني را که مشغول آوار برج ۀاما آن دوربین... چهر»تعلیق: ۀ در این نشان
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 مصوّردادن آن را  هم انجام ،راوي بیان شده ۀهم حرکت دزدید (110 :1388پور، مندني)« زدم
کردن گفتارهاي  کردن کالم از تعلیق براي گلچین با مقطّع ها نیز کرده است. در این عبارت

هوش وسط چربي  ۀدوزمان ۀو ناگهان: شلیك... یك گلول»کند:  متعدد مخاطب استفاده مي
اي که گفت برایم بس بود: نسل مرده...  آشغال بود. همان جمله حرفش،  ۀمغزم ترکید... بقی
 (.111 :1388ور،پ مندني)« ها... بدون مرده ها،  جستجوي زنده

 . ارباب کلمات4. 6
فهمد که دوستانش به او دروغ  بیند، می آزادی را می ۀاز دور مجسم : وقتی مردAنقش
گرفتن هواپیما از آنجا خواهند رفت.  : به او گفته شده بود بعد از دردستBاند. نقش  گفته
شود. پ   مي عملیات ۀآورد مرد راضی به ادام هایی که فرمانده می  : با برهانCنقش

مقدماتی: معرفی+ پ اول: مراد+ پ دوم: عملیات نهایی+ پ سوم: فریب مرد توسط 
 A ،Bۀمرادش+ پ چهارم: مجاب شدن مرد برای عملیات تروریستی. جز سه نقش پراکند

ای است.  های داستان زنجیره رفت ترکیب پيکه در ابتدای داستان وجود دارند،  Cو
با نزدیك شدن به  -1)نرفت سوم هستند  پي 4و  1های نیز همان نقش Bو  Aهای  نقش

زند که  مرد به مرادش نهیب مي -4فهمد که مرادش او را فریب داده. ن  مجسمه آزادی، مرد مي

 -7)نرفت چهارم است  از پي 7همان نقش Cو نقش قرارشان این بوده به سمت خانه بروند(

تکراری بودن  .پذیرد(  ي انجام عملیات میهای مرادش را برا  شود و حرف مرد کامالً مجاب می
رفت مقدماتی براي معرفی  شود. پي ها مي باعث در هم تنیدگی نقش Cو  Bو  Aهای  نقش

های ابتدایی و متفرقه با پیشرفت   آید؛ نقش شخصیّت داستان بعد از چند نقش پراکنده مي
شخص است که داستان  دید داستان سوم ۀگیرند. زاوی زمانی داستان در جای خود قرار می
گیرد تسلیم  کند. یك باربر نیرومند بارانداز تصمیم مي را با فاصله از زمان رویداد روایت مي

های مذهبی  اش استفاده نکند. در این راه با یکی از گروه منطق شود و از نیروی جسمانی
مرد بیشتر  گذرد گوید و هرچه مي ، از منطق می«مراد»شود رهبر گروه،  تروریستی آشنا می

شود و در عملیات   شود تا اینکه کامالً تسلیم تصمیمات او مي  او و سخنانش ميۀ شیفت
شود که مقصد هواپیما اصابت به  کند. منتهي به او گفته نمی  ربودن هواپیما شرکت مي

هواپیما است. کارها درست پیش  ۀمرد کشتن خدم ۀهاي تجارت جهانی است. وظیف برج
ها هدف اصلی  و نزدیك شدن به برج« آزادی ۀمجسم»مرد با دیدن  رود تا اینکه می

کند که اکنون سکاندار  شود و با مرادش مخالفت مي یابد. مرد عصبانی مي عملیات را درمی
راه و درستی آن  ۀ، مرد را به ادام«مراد»هواپیما شده. اما باز هم تأثیر جادویی کلمات 
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داستان قبلي است که  ۀهای مجاب نشد مان چشمدیگري از ه ۀکند. باربر، جلو راضی مي
فریاد کسانی را « ارباب کلمات»به امید رهایی و پرواز سر از این هواپیما درآورده است. در 

رو پیری سپیدردا، سکان کینه و نادانی  شنویم که با فریب کلماتی از جنس رؤیا، دنباله  مي
جادویی کلمات است و کسانی که با  چرخاند. ارباب کلمات، تأثیر ها می را به سمت برج

سازند. چنین  ای چون باربر بارانداز را با اهداف خود همراه می آگاهی از آن افراد ساده
گذارند که قدرت هرگونه سؤال و اعتراض را از آنها سلب  کسانی چنان بر ذهن افراد اثر می

اند، مرادش  نگفته شود که چرا مقصد عملیات را به او  کنند. وقتی مرد عصبانی مي می
دهد   این جمله نشان مي (118 :1388پور، مندني)« شد پرسیدی بهت گفته می اگر می»گوید:  می

ها وجود ندارد. آنها در ابتدا  گونه سؤال و اعتراضی در میان اعضای این گروه هیچ
ا کنند، اما وقتی افراد کامالً به آنه هایشان را در لباس فلسفه و منطق عرضه می  حرف

ها برای همراه  کنند. راه دیگری که این گروه  آوردند از آنها استفاده ابزاری مي ایمان مي
کردن افراد با اهدافشان دارند استفاده از اعتقادات دینی است. آنان عملیات انتحاری را 

دانند؛ مثل آنچه مراد با تکیه بر این ایدئولوژی در  طلبانه و رسیدن به جاودانگی می  شهادت
در خالل داستان به  (.119-118 :1388پور، مندني)کند  قابل اعتراض مرد در هواپیما بیان میم

. لحن راوی در (116 :1388پور، مندني) شود های تروریستی گروه اشاره می دیگر عملیات
های  فرصت»زند:  سفرهای مراد حرف می ۀداستان با طنزی تلخ همراه است؛ وقتی دربار

. به (116 :1388پور، مندني) «چنان او را با اربابان دانایی دیگر آشنا کندنیکویی تا مراد، هم
  (.117 :1388پور، مندني) هواپیما ۀگوید آسودن ابدی خدم هواپیما می ۀخدم جای کشتنِ

 . سنگ غلتان خیابان غربی4. 7
سرش ها، گفتگو با پ برج ۀرفت آمدن پیرزن در کنار ویران رفتي است؛ پي پي این داستان، تك

اي که از عوامل حادثه است. داستان، روایتی  که در حادثه جان داده و آشنایی با مرد غریبه
 ۀها است. داستان دربار ها و زنده مبهمش آمیختگی مرده ۀمحور و ساده دارد و تنها نقط تك

پیرزنی است که پسرش را در یازده سپتامبر از دست داده است. در روز و ساعت حادثه قرار 
های برج بوده،  پیرزن برای دیدن پسرش برود و او از محل کارش که یکی از اتاق بوده

ای  ها فقط ویرانه رسد که از برج برای بردن مادرش بیرون بیاید. پیرزن وقتی به آنجا مي
داند و از این بابت،   باقی مانده است. به همین دلیل پیرزن خود را مسئول مرگ پسرش مي

آید و با اصرار از پسرش  ها می زن هر روز به کنار بقایای برجعذاب وجدان دارد. پیر
پوست و تنومند به نام  ای تیره خواهد به خانه برگردد. پیرزن در کنار پسرش غریبه مي
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 پور، مندني)هایي که پسر از رحیم کرده  بیند که از عامالن حادثه بوده؛ توصیف  مي« رحیم»

است که به امید « ارباب کلمات»گر بارانداز داستان دهد همان کار نشان مي( 124و122 :1388
آخر  ۀپرواز با هواپیماربایان همکاري کرده است بدون آنکه از ماهیت مأموریت خود تا لحظ

حاال دست در گردن پسرش انداخته و پسرش او  (.118 :1388پور، مندني)آگاهي داشته باشد 
شرح افقی »پیوندي بینامتنی با را چون برادر خود دوست دارد. این داستان همچنان 

حکایت حال این پیرزن را برایش باز « شهرزاد»در ایمیلی برای « طراح جدول»دارد؛ « جدول
یاد « ها آواي نیم شب چکه»همچنین از مرد زالل داستان  (،65-64 :1388پور، مندني)گوید  مي

که پسر در « برادر» تعبیر (131 :1388پور، مندني)شده  کرده است که باعث دگرگوني او مي
انداختن آنها، شبیه به هم « دست در گردن همدیگر»برد و  کار مي مورد رحیم چندین بار به

هایي به نفع کساني  شود دلیل ما مسئولیم تا مي»گوید:  بودن فکر آخرشان و اینکه پسر مي
.. چطور اند پیدا بکنیم. خیلي کار سختي هست. ولي دوتایي که هستیم. که به ما بدي کرده

 پور، مندني)« نویسند... ها که انشایشان را از روي دست همدیگر مي حالیت کنم؟ مثل بچه

به  -قاتل و مقتول -اند دهد آنان که کشته شده از مواردي است که نشان مي (،130 :1388
بینند و مثل همدیگر هستند. اما پیرزن نماد مردم  اند؛ خود را قرباني مي برده راز حادثه پي

نگر است و از  ادي آمریکا است درك این مسئله برایش سخت است؛ او همچنان مطلقع
بیند یا سیاه. پیرزن، وقتي قربانیان  ها را یا سفید مي نگاه منشوري و نسبي دور است؛ رنگ

 ۀدست در گردن همدیگر انداختند. از تصور تماس آن پوست تیر»حادثه؛ قاتل و مقتول 
اما حاال درست نبود باعث  شد،  پسرش، چندشش ميچغر با پوست سفید و خالص 

 (. 130 :1388پور، مندني« )عصبانیت پسر بشود، بلکه بر عکس...
رسد  داستان با ایجاد پایان باز به کمك عالمت تعلیق و شمارشي عددي به اتمام مي

هاي برج نشان دهد؛  حضور پیرزن را در روزهاي دیگر در کنار ویرانه ۀتا تکرار پیوست
دهد چندان که لجاجت پسر را براي  او نگاهش را به حادثه تغییر مي ۀضور پیوستح

پذیرد. نویسنده از این روایت سوررئالیستي  عنوان برادر مي آوردن رحیم به خانه به همراه
هایي امنیتي و  ریزي دستگاه ها و برنامه استفاده کرده تا ضمن بیان ابهام ماجرا، از نیرنگ

دانند،  شدگان مي ادثه سخن بگوید؛ وقتي راز یك حادثه را فقط کشتهسیاسي در طراحي ح
بیانگر آن است که هر کس هم به فهم و دریافت آن نزدیك بشود کشته خواهد شد، علت 

این  ۀها بیان همین نکته است خصوصاً بیان رابط پیوند بینامتني این داستان با سایر داستان
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« ها شب چکه آواي نیم»در داستان « مرد زالل»ون در داستان، چ« مرد زالل»زن با حضور 
  .(101 :1388پور، مندني)دهد  کند که به مرگ زن رضایت  کسی است که مرد را مجاب مي

 ها . چوپان برج4. 8
پ دوم: ظاهرشدن فرشته در آسانسور+پ سوم:  پ اول: گفتگوی زن و مرد در آسانسور+

دن از محل خطر+ پ پنجم: زن و مرد برگشتن زن و مرد به محل کار+پ چهارم: دورش
 ها رفت زن. ترکیب پي ۀپ چهارم+ پ ششم: رفتن به خان ۀها+ادام ای نزدیك برج در کافه

ها از نظر زمانی نامنظم است. ترتیب زمانی  گرفتن نقشرفت اول قرار پیچیده است؛ در پي
ظر زمانی قبل از رفت چهارم از ن پيۀهای اول تا چهارم آشفته و نابسامان است. ادام نقش

رفت  رفت سوم است اما پس از پي زمانی پي ۀرفت پنجم اتفاق افتاده و در واقع ادام پي
پریشی در داستان شده است.  نظمی در روایت، موجب زمان پنجم آمده است. این بی

داستان زن و مردی است که در شرکتی « ها چوپان برج»دید داستان، دانای کل است.  ۀزاوی
کنند. در روز حادثه قبل از اینکه انفجار اتفاق بیفتد   رج تجارت جهانی کار ميواقع در ب

کند به آن دو بفهماند که تا  شود و با زبانی الکن سعی مي ای بر آنها ظاهر مي فرشته
 ریزد تا آن زن و مرد را که عاشق هم هستند نجات دهد.  دقایقی دیگر برج فرو مي

اش باردار شود او را به رفتن تشویق  مرد مورد عالقه زن که تصمیم گرفته همان روز از
روند.  ای نزدیك برج مي کند و عاقبت قبل از اینکه انفجار روی دهد زن و مرد به کافه مي

کند و هر دقیقه زمان باقی مانده تا ویرانی برج را   ای زن و مرد را رها نمی فرشته لحظه
ل صحبت هستند و آن ویرانی عظیم رخ کند. وقتی زن و مرد در کافه مشغو  اعالم مي

شود. زن و مرد  کنند اما فرشته ناپدید مي  لحظه، منظور فرشته را درک مي دهد، در آن مي
اتفاقات دیگر چیزی جز  ۀاند و فرشته و هم شوند که مرده روند؛ متوجه مي  زن ميۀ به خان

و مرد ساکن برج،  خبري زن وهم و خیال نبوده است. داستان تا حدّي نمادین است؛ بي
کنند و فقط وقت  گوید اعتماد مي نماد ساکنان آمریکا است که به آنچه دولت امریکا مي

مستقیم اي پیامدهاي غیر انند چنین فاجعهد شوند و نمي مرگ از فاجعه مطلع مي
 . (86-85: 1385)چامسکي، هاي دولت آمریکا است سیاست

 ها . آبچلیك4. 9
اییزی+ پ اول: تنهایي دختر و پسر در خانه و بازي آنها+ پ پ ۀشنب پ مقدماتی: وصف سه

دوم: تماشاي بیرون و گفتگو و بازي آنها+ پ سوم: تصادف+ پ چهارم: ترس+ پ پنجم: 
 ها+ پ هفتم: ویرانی.  قتل در آپارتمان روبرو+ پ ششم: بیشتر شدن ترس بچه
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اده است. داستان از محور و س ای است و روایت داستان، تك ها زنجیره رفت ترکیب پي
دید و خردسالي  ۀشود. با توجه به این زاوی شخص محدود روایت می دید سوم ۀزاوی

آنها از اتفاقات و فضای داستان، در روایت  ۀهای کودکان های و زبان و برداشت شخصیّت
تصادف یا قتلی که  ۀداستان ابهاماتی وجود دارد؛ مثل اینکه مخاطب مطمئن نیست صحن

کند؛ صدای زنگ درِ خانه   بینند واقعی یا فیلمی است که تلویزیون پخش مي ها مي بچه
خواهد  اند. نویسنده با این نوع روایتگري مي ها از ترس دچار توهم شده واقعیت دارد یا بچه

 نتیجه و میراث خشونت و تأثیرِ نسلي آن را مجسّم سازد.
کنند.  انه تنها بازي ميداستان دختر و پسری خردسال است که در خ« ها آبچلیك» 

سپتامبر، زن و مرد 11است. روز   هاي دوقلو محل کار پدر پسرک و مادر دختر در برج
ها  گذارند و برای اینکه بچه  ها را در آپارتمان مادر دختر مي روند و بچه زودتر به سر کار مي

را با  شود زن و مرد هر ساعت به آنها تلفن کنند. پسر مدام دختر نترسند قرار مي
آن سوی  ۀها از پنجر ترساند. بچه  های خشن و موجودات موهوم مي ها و بازی  بازی اسباب

کند.  خیابان شاهد کشته شدن مردی به دست زنی هستند که ترس آنها را مضاعف مي
کند. پسر با  دخترک برای فراموش کردن ترسش شروع به ساختن برجی با قطعات لگو مي

دفعه همه جا  کند. یك کند. دختر گریه مي و برج را خراب مي کند  دایناسور حمله مي
کنان  گوید زلزله شده. دخترک گریه  ترسد و مي  آید. پسر مي لرزد و صدای ترکیدن مي  مي

دهد  هایی در متن داستان وجود دارد که نشان مي کند. نشانه قطعات ساختمان را جمع می
روزی از روزها »شود:  طور آغاز می ده. داستان ایناین داستان در همان روز حادثه اتفاق افتا

شنبه روز پاییزی بود، صبح زود، دخترک و پسرک را  که یك روز پاییزی بود، و یك سه
، رفت آخر شنبه بود. در پي نیز سه 11/9/2001 (144 :1385چامسکي،) «پهلوی هم گذاشتند

نفجار است، راوی با درك و ها که ناشی از موج ا قبل از تکان خوردن زمین و لرزش شیشه
عقربه کوچك »کند:  زباني کودکانه، ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح را اعالم می

 :1388پور، مندنی)« ها لرزیدند زیر نه بود، عقربه بزرگ روی نه بود. زمین تکان خورد. شیشه

د شو راوی موجب می ۀکه ساعت برخورد اولین هواپیما بوده است. لحن کودکان (156
ترسم  من دروغ گفتم. من می»مخاطب گمان کند نویسنده داستانی برای کودکان نوشته: 

. یا وقتی (144 :1388پور، مندنی) «ترسم خیلی بیشتر... قدر می گویی، بیاید، من آن اگر آنکه می
بیا ما ندیده باشیم شکسته خب؟ »شکند:  مادر دخترک را می ۀعالق پسر گلدان مورد

. (145 :1388پور، مندنی)« شکانده. اگر مامانت بکشدت من دوستش ندارم دایناسور این را
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رفت آخر،  کند. در پي  نویسنده از عروسك و بازی برای القاء احساس استفاده مي
شود. آخر   ها همزمان مي بچه با ویرانی برج ۀبازی و گری شدن ساختمان اسباب خراب

 کمك عالمت تعلیق مواجه است.ها و پایان باز به  داستان با آشفتگی شخصیّت
 . تعلیق ناباوری4. 10

 ۀپ اول+ادام ۀها+ ادام  پ اول: گفتگوی زن و مرد در مورد سارا+ پ دوم: فیلم ویرانی برج
پ  ۀرفت دوم+ ادام پي ۀرفت اول+ادام پيۀپ دوم+ ادام ۀرفت اول+ ادام پي ۀپ دوم+ ادام

پ ۀپ دوم+ ادامۀپ اول+ ادام ۀدامپ دوم+ ا ۀپ اول+ ادام ۀپ دوم+ ادام ۀادام اول+
رفت اول گفتگوی زن و  رفت دارد: پي پ اول. داستان دو پي ۀپ دوم+ادام ۀپ ادام اول+

مرد در مورد مشکل خانوادگی سارا و همسرش داوود است که در واقع مشکل خود زن نیز 
ها، به  رفت های دوقلو است. اما ترکیب پي رفت دوم تماشای فیلم ویرانی برج هست. پي

شود. آگاهی او از  دید سوم شخص محدود روایت می ۀصورت تناوبی است. داستان از زاوی
 آگاهی مخاطب است.  ۀداستان به انداز

 -زنی عاشق داوود، شوهر بهترین دوستش سارا، شده است و در میان تعارض گرایش
رمستقیم و گیری نیست. به همین دلیل، غی زند و قادر به تصمیم اجتناب دست و پا مي

خواهد. او از عشقش مطمئن است اما مطمئن   بدون اینکه شوهرش بفهمد از او کمك مي
او عشق یا چیز دیگری بسازد.  ۀتواند روی ویران کردن دوستش سارا، می نیست بعد از ویران

دهد:   ها نمی  ویرانی برج ۀقدر که حتی اهمیّتی به حادث مدام با همین مسئله درگیر است؛ آن
خوای بدونی؟ یه مشت سیاستمدار  دانم دل تو دلت نیست که اخبار رو ببینی. چی می می»

زن بیشتر مایل است راه  (161 :1388پور، مندنی)« دیوانه، دست گذاشتن رو رگ دیوانگی دنیا؟
 :1388پور، مندنی)حلّی برای مشکل سارا و خودش بیابد، تا اینکه به قربانیان حادثه فکر کند 

کند. همسر فعلی او زمانی  ولین بار نیست که زن، عشق سارا را تصاحب مياین ا (.162
خاطر دوستش از او دست کشیده. همزمان با گفتگوی زن و  عشق سارا بوده اما سارا به

کند. گفتگوی آنها در مورد مشکل سارا، همزمان   ها نگاه مي  مرد، مرد به فیلم ویرانی برج
شود. آشفتگی زن در رساندن منظورش به مرد با  مي با فرورفتن هواپیما در برج شروع

شود و در آخر که مرد متوجه خیانت  ها و دود و غبار همزمان می های فرار آدم صحنه
های داستان هم به نوعی در آتش هستند: آتش عشق و   شود، شخصیّت همسرش می

کند  ار ميهای مرموز آشک خیانت. زن، خیانت به دوستش سارا و همسرش را در پس کلمه
 شود.  ها یگانه مي و فروریختن اعتمادها با فروپاشی برج
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 . پوست متروک مار 4. 11
پ سوم:بازگشت  رسی+ ۀرفتن یونس به در پ دوم: های یونس+ شدن بچه پ اول: کشته

دونده با  ۀپ پنجم: مجادل رسی+ ۀیونس به روستا+ پ چهارم: بازگشت یونس به در
های داستان تا  رفت ها. پي ا+ پ هفتم: ریزش آوار برجکردن پسره پ ششم: دفن یونس+

رفت پنجم، مربوط به زمانی  اند اما پي ای ترکیب شده صورت زنجیره رفت چهارم به پي
ای در  کند. این ارتباط زنجیره ای را قطع می هاست و ارتباط زنجیره رفت پي ۀپیشتر از هم

محور  ارد. روایت داستان ساده و تكشود و تا آخر ادامه د  رفت ششم دوباره وصل می پي
ساخت  های داستان است. ژرف  شود شخصیّت  است؛ آنچه باعث ایجاد پیچیدگی می

داستان، بر مرگ، کابوس و جنون، انتقام، ترس و دلهره و کابوسناکی استوار است و حال و 
روف به کند. مردی به نام یونس مع  های کافکا را در ذهن مخاطب تداعی مي هوای داستان

ها و   گرگ بدرکوه مخالف حضور نظامی امریکا در افغانستان است. در این راه سختی
ها و همچنین قتل و ترورهای زیادی انجام داده، اما همه را در راه دفاع از  فشانی جان

کشند، به همسرش تجاوز   داند. مهاجمان، پسران دوقلوی او را می وطنش قابل توجیه مي
وطنش برای او اهمیت ۀ زنند، اما هیچکدام از اینها به انداز  ش را آتش میا کنند و خانه مي

رود که قبرستان   ای مي شدن پسرها و تجاوز به همسرش، یونس به دره ندارد. بعد از کشته
ویران و  ۀگردد که با خان اوست، اما برای بردن جسد پسرها به روستا برمی  اجدادی

های پاره به بقایای خانه ماتش   همسرش که با لباسشود و   اش مواجه می خاکستر شده
کند. افسر روسی که به دست   برد و شروع به کندن قبر مي  برده. جسد پسرها را به دره مي

او  ۀکند که چرا نگذاشته جناز شود و مدام یونس را سرزنش مي  یونس کشته شده، ظاهر مي
ای با کت و شلوار سیاه از همان ابتدا  اش برده شود. غریبه پیدا شود و به سرزمین اجدادی

شود و تا آخر همراه یونس است. غریبه سرگردان که فراموش کرده کیست   وارد داستان مي
کند. زن یونس هم با نگاهی ملتمسانه از  و از کجا آمده، در کندن قبر به یونس کمك می

دهد و او را   نمیهایش را لمس کند، اما یونس اجازه  خواهد اجازه دهد بچه  شوهرش می
طالقش  ۀداند چون قبل از اینکه فرمانده مهاجمان به او تجاوز کند، زیر لب صیغ بیگانه مي

کند. یونس  کند و پسرهایش را دفن مي را خوانده. یونس با کمك غریبه، قبر را آماده مي
یبه شود. وقتی غر کند از داخل قبر برداشته گالویز می با غریبه بر سر چیزی که فکر مي

رفت آخر، غریبه یادش  بیند. در پي کند، یونس فرفره رنگی پسرش را می مشتش را باز می
آید چه بالیی بر سرش آمده و چطور از آنجا سر درآورده است. همراهي و همدردي  مي
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پس از مرگ یا براي دفن کردن و قبر کندن کساني که پیشتر به چیزي جز کشتن 
نکته است که اصل دشمني آنها مبتني بر طرحي است  شدند حاوي این همدیگر قانع نمي

شوند که به دنیاي دیگري  اطالع هستند. از این طرح وقتي آگاه مي که خودشان از آن بي
یافتن را براي  خواهد با تصویر و شگردي سوررئالیستي این آگهي گذارند. نویسنده مي پا مي
به موضوع و عنوان  اً باتوجهپرده نشان دهد خصوص هاي پسِ بخشیدن به نیرنگ تجسّم

آنان را در   کشاند یا از شرق به غرب، داستان، افراد را از دنیاي غرب به شرق مي مجموعه
دهد؛ یونس را هنگام دفن فرزندانش همدم افسر روسي که خودش کشته  کنار هم قرار مي

است که با  دهد. همدمي آنها هنگام دفن و در قبرستان یادآور بازیچه بودن آنان قرار مي
ها چندان است که  کنند اما غفلت آدم خود را ميۀ گور خویش و خانواد تمام قواي خود، 

کنند. کساني که مستقیماً در  وقت خاکسپاري بر سر اسباب بازي فرزندان مرده دعوا مي
ها دخالت داشتند همگي کشته شده بودند اما مقامات آمریکایي در پي  حمله به برجۀ فاجع

عملیات، آنان را هدایت کرده   ۀز کساني بودند که به لحاظ اندیشه و طراحي نقشانتقام ا
کردن  دانستند و براي نابود هاي خود مسبب حادثه را القاعده مي بودند بر اساس حدس

براي « پوست متروک مار»القاعده به افغانستان حمله کردند بدین سبب است که داستان 
ها، مکان داستان از شهر سیّال و مدرن نیویورک،  مریکایيجویي آ دادن عاقبت انتقام نشان

شود. همان پسر  جا مي ای و فقیر چون افغانستان جابه به کشوري با تعصب و باورهای قبیله
کند بر   کند و هبوط مي ها را طی مي پوش لنگ، پرتاب شده از طبقات برج، داستان سیاه

شدن زنان و کودکان و  شاهد قربانی های خشك افغانستان، تا سنگ آسیایی در بیابان
شدن آتش انتقام و خشونت جنگ باشد. در چنین فضای هولناکی، اشیاء و مردگان  ور شعله

ها سوراخ دارد، جمجمه لخت کفتار،  ای که منقارش ده شوند؛ پرنده عامل انتقال احساس می
رکدام حسی را خارشتر، ه های های زیر بوته های آذری و حفره های لوچ سنگ  گور، دهن

کنند. حضور مردگان در داستان بیش  راه تشویق می ۀکنند و او را به ادام به یونس، القا می
شدن آهن و  ها، چلیده ها است. در طول داستان، همواره صداهایی از انفجار برج از زنده

هاي  رسد گویا این صداها از تریبون ها و صدای انفجارها به گوش می شیشه، جیغ آدم
شود اما براي مردم افغانستان چیزی بیش از صدا است؛ تکه  ي در همه جا پخش ميرسم

های آن سوی دنیا، در این سوی دنیا بر سر  سنگ ها و تخته برج ۀهای قربانیان حادث گوشت
 . (184 :1385چامسکي،) «بارید ور مي گوشت شعله»ریزد؛ گویي  قربانیان کینه و انتقام می
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 . نتیجه5
 تغییر دادهکه مختصات جهان را  است یو اتفاقات يمشکالت جهان نویسنده،اصلي  ۀدغدغ
ترکیب  با این دغدغه تناسب دارد؛ با ها داستانو فرم  نثرو  یداستان یشگردها است.

ها را بر اثر  ها یا آشفتگي خانواده پریشي شخصیّت ها، آشفتگی، اندوه و روان رفت تناوبي پي
گیری از عالمت تعلیق، از  در موارد بسیار با بهره حادثه نشان داده است. همچنین

رفتن برای تغییر روایت  های فراوان و تصویرسازی طوالنی، همچنین حاشیه اطناب
بینی  افگند و داستان را از یکنواختی و قابل پیش کند؛ معنا را به تعویق مي جلوگیری مي
نگرد؛ تعدد  خاصي از ماجرا مي ۀبها به جن پور در هر یك از داستان کند. مندني بودن دور مي

ها و  دادن این مسئله است که روایت اي واحد براي نشان حادثه ۀها دربار و تنوع داستان
هاي سیاسي و مردم جهان  هاي متعددي از حادثه در میان دولتمردان، حاکمیت تحلیل

ر فاجعه، هاي مقابله با تکرا عوامل حادثه و ارزیابي شیوه ۀوجود دارد، همچنین دربار
ها و  دادن گمانه اختالف نظرهاي بسیاري وجود دارد. برخي شگردهاي داستان براي نشان

ساخت  جهاني نسبت به حادثه وجود دارد اما عمدتاً ژرف ۀهایي است که در جامع تحلیل
هاي اقدامات تروریستي  ها مبتني بر انتقاد از طراحان حمله و کساني است که زمینه داستان

شوند. پیام اصلي این  کنند و موجب فروپاشی زندگی مردم عادي مي ميرا فراهم 
هاي امنیتي آن، اگر نبرد و جانفشاني هم  ساخت آن است که غرب خصوصاً دستگاه ژرف

ها است اگر  بکنند براي تصاحب شرق است و مصیبت این کار و کردار غرب براي شرقي
تر آن را بر سر  به صورتي مهیبرود همچنان  هم گاهي دود این آتش در چشم غرب مي

شرح افقي »و « ها شب چکه نیم»سویه در  آورند. نویسنده با روایت یك شرق فرود مي
سویه را بازتاب وضعیت جهان بنماید که هر  هاي پراکنده و یك خواهد روایت مي« جدول

ه زند حتي جاهایي که باید گفتگو دوجانبه و چندجانبه باشد ما ب کس حرف خودش را مي
روبرو هستیم، این دقیقاً همان چیزي « شنو روایت»گر و  مداخله« راوي»عوض گفتگوي، با 

ور ساخته است ولي همچنان با علت جنگ و عوارض آن نیز  است که آتش جنگ را شعله
شود. تنها چیزي که براي همگان ملموس و واقعي است عوارض  سویه مي برخوردي یك

ها  داستان ۀاست که هیچ عاقبت خوشي ندارد؛ در هم این نوع نگاه و کردار و اندیشه
از انعقاد « مؤخره»عاقبتي دردناك و ترسناك جاري است اگر هم نویسنده در بخش 

ها با همان ترتیب متن  بندي داستان ترسناك زمان یاد کرده و به سبك پسامدرن، به جمع
یابند و در بستري  مي دهد که انعقادي ترسناك پردازد، سیالن رودهایي را نمایش مي مي
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دادن عزیزان براي  حاصل جاري هستند. اما در دنیای کابوسناک امروز، از دست هرز و بي
های مشترک انسانی، به یك میزان در  ها با ارزش همه تلخ و جگرخراش است و انسان

روایت آن نیز جالب است یعني همین  ۀبرابر فجایع ناتوان هستند. توجه به نام کتاب و نحو
ها  احساس دردآلودگي و اندوه مشترك بدون آنکه ما بدانیم از جایي دیگر؛ از آن سوي آب

که ایجاد شده « بازیي»نگریم و در  آید ولي ما همواره از همین منظر بدان مي به سر ما مي
 فعال هستیم و حق انتخاب.   کنیم به گمان آنکه واقعاً بازي مي
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