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من اگر رُمان »اش نشست: بر لبان خندِ شرمینینرمویسد یا نه. یک بار از فیلسوفی سرشناس پرسیدم آیا تا کنون سعی کرده رُمانی بن

توانند تعادل خود را حفظ هایی عظیم خواهند داشت که بر تنِ تُنُک و نزاری قرار دارد و در نتیجه نمیهای آن، کلّهبنویسم، شخصیت

پا  ، چهار دست وو مستأصل اژگونپشتی وو مثل الک افتندسرنگون میبا کلّه روی زمین راه بروند. راه به راه  ی خودوی پاهاکنند و ر

فی بنویسد وبا منطقِ تحلیل مفاهیم فلسفی سازگار نیست. رُمانی که چنین فیلس حق با او بود. منطق روایت ادبی« دهند.وا تکان میدر ه

. فقط دمانمی صورّات انتزاعی فیلسوف در بندت زندانِی زدهیخهای و همیشه پشت میلهدر خور پرستش نیست  مثل خدای فیلسوفان

ش گوبرد، در دست می اشگانی آفریدیال و عاطفهسره در خیک تر است،ز رگ گردن به آدمی نزدیکشود پرستید که اخدایی را می

 رهاند. زمهریر رنجِ میرائی و ترس تنهایی میاز را  ایشان یی اثیریو با گرما سرایدی مرگ و زندگی میقصه آنان

پل  است. از موارد نادر یکی ژان شان رسیدهو اهمیّت فلسفه جذابیّتپای به کمتر اند اند یا اگر نوشتههفیلسوفان به ندرت رُمان نوشت

نویسان بسیاری . اما جای انکار نیست که رُمانخوابگردها اشگانهو سه 1و دیگری هرمان بروخ  تهوّعی او سارتر است و اثر پرآوازه

وجوی تجسی هانری برگسُن، اند. بدون شناخت فلسفهاند هم از فلسفه مایه و الهام فراوان گرفتهدانِ جدّی بودهخوان و فلسفههم فلسفه

ی مارتین هایدگر هوسرل و فلسفه توان فهمید یا بدون آشنایی با پدیدارشناسی ادموندی مارسل پروست را نمیزمان از دست رفته

ی نخواهد یافت. اثرگذاری متقابل فلسفه و ادبیّات تاریخی ایهای فکری او چندان ژرفدریافتِ خواننده از آثار میالن کوندرا و سرچشمه

با رویکردهای گوناگون اندازها و توان تاریخِ ادبی فلسفه یا تاریخِ فلسفیِ ادبیات را از چشمجا که میدراز پشت سر دارد؛ تا بدان

 نوشت.

، موقعیت «رمز وجودی»، «های وجودیفهمِ پروبلماتیک»یا خود و « منشناختِ یک »فلسفه و رُمان به قولِ کوندرا هر دو در پی 

ها و تدر فضائی انتزاعی، بدون شخصی»های اویند، با این تفاوت که بر خالف رُمان، فلسفه اندیشیدن در این باره را انسانی و امکان

 2برد.پیش می« هابدون موقعیت

رسند، علم ی نخست چنان دور از هم به نظر می، در وهلهنداسویمهمسایه و هاگر فلسفه و رُمان که در موضوع و هدف چنین  

(Science) تر به چشم بیایند و مثالً برخورد به پزشکی که در عین طبابت، رُمان و ادبیات چه بسا در نگاهِ اول از این هم بسی غریبه
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بسیار برانگیزد. شاید فکر کنیم دست یا در جرّاحی تن چیره است یا در واکاوی روح و موقعیتِ انسانی؛ و به قول  نویسد، شگفتینیز می

 ای شگرف شدنی نباشد. چنین معنای ژرف جز به دست نابغه موالنا جمع صورت با

، رادپزشکی حاذق و متخصّص نوزادان )نئوناتالوژیست( است. مژگان قاضی هادر خلوتِ چمدانهای کوتاهِ ی مجموعه داستاننویسنده

نشر  :)برلین فامخیال فیروزه( و 1391 نشر دیبابه، :)تهران عاشقی با ژاکت سفیدهای کوتاه با عنوان پیش از آن، دو مجموعه داستان

 ( به چاپ رسانده است. 2014گردون، 

دانِ یهودی ، شیمی4نویس کم نیست. برخی از آنان مانند پریمو لویرُمان 3شمار است، علموَر )سیانتیست(نویس اندکاگر فیلسوفِ رمان

ای تاریخی به اجباری آشوویتس و برای ثبت و گواهیِ ادبی فاجعهدر پی گرفتار آمدن در اردوگاهِ کار ، ایتالیایی، از بدِ حادثه

های پرفروش نشاند؛ ها را در صف نویسندگانِ رُمانی شخصی آننویسی روی آوردند و گروهی دیگر ذوق و پشتکار و عالقهرُمان

امرست موآم، شیلر، و کارل گئورگ ، س5آموختگانی چون ویلیام کارلوس ویلیامز، رابله، چخوف، بُلگاکُف، مایکل کریچتنشکیزپ

سری النکاییِ مقیم استرالیا که  8که در اکولوژی رفتاری مدرک دکترا دارد یا استفنی لورنز 7در عصر و نسل ما دایانا گبلدن ، 6بوخنر

 نویسد. های عاشقانه میدکترای بیوشیمی گرفته و رُمان

پزشکی نتوان نام برد که دکترای پزشکی با گرایش رواک و غالمحسین ساعدی میپزشاز نسلِ پیشترِ ایرانیان نیز از تقی مدرسی، روان

ن یافت توانویس میاند و به ندرت علمورانی رُمانوقت و اصلی خود ساختهداشت. اغلب این نویسندگان البته نویسندگی را شغل تمام

اش را میان پزشکی و هاست که وقت و همّت و جدیّتز آنراد ااند. مژگان قاضیزمان در هر دو قلمرو در کار آفرینندگیکه هم

 کوشد. می نویسندگی دو نیم کرده، در هر دو کار سخت

ان آن دو ای معنا دار میتوان رابطهاما آیا علموری و نویسندگی صرفاً اتفاقی در زندگی شخصی کسی است یا مانند فلسفه و ادبیات، می

 جُست و دید؟ 

ن در های گوناگوی فلسفه و ادبیات ندارد. علم و ادبیات از زاویهکمی از رابطهپیوند میان علم و ادبیات هیچ دستنزدیکی و استواری 

ی علوم انسانی و اجتماعی و تاریخی که زبان و روش کمتر ابژکتیو گذارند. نه تنها در گسترهتابند و بر هم اثر میی یکدیگر میآینه

دانیم که یکنند. مهای مختلف با ادبیات ارتباط برقرار میها و زاویها علوم تجربی و علوم دقیقه نیز از ضلعآید که حت)عینی( به نظر می

از  کاوی چه اندازههای روانی ادبیات یونان باستان و متون کهن مذهبی و ادبی بود و در پرداختن و پروردن نظریهفروید چقدر شیفته

 ای بهره گرفت.سطورههای ادبی و اها و استعارهروایت

، 9های علمی، به ویژه در مقام گردآورینگاران علم آثار بسیاری در شرحِ تخیّل و نقش آن در آفرینش نظریهفیلسوفان و تاریخ 

ا این حال، . برندناپذیچیزهایی هستند که به مفهوم تقلیلی آنها همهاستعاره اندگفته« مفهوم»و « استعاره»در تفاوت میان  اند.نگاشته

اند. در نگاهِ بسیاری از آنان، مفاهیم و اصطالحاتِ علمی شماری از فیلسوفان علم بر استعاری بودن مصطلحات و زبان علم تأکید کرده
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ی راای باند که توانایی و کارآمدی ویژهی خیالهایی زادهاند و تنها استعارهازائی در جهان عینینمایی یا داشتنِ مابهفاقد خاصیتِ واقع

شده باشد، یزدائکند که زبان ابژکتیو، دقیق، غیرشخصی و عاطفهتبیین کارکردهای ویژه طبیعت دارند. گرچه گفتار علمی اقتضا می

اندیشند که بر خالف تصوّر عامّه ها مییابند. آنمصطلحات و مفاهیم و متون علمی، از ابهام یا تشخص تاریخی به طور کامل رهایی نمی

سره متفاوت از تخیّل ورزیدن است، استدالل علمی درست مانند شعر با ایماژها یا تصویرهای متحرّک می فعالیّتی یککه استدالل عل

  10شود.ساخته می

ی تئوری را شرح و غنای استعاری خودِ واژه 11ای برای هستیشکسته با تماشاگر؛ پارادایم استعارهکشتیهانس بلومنبرگ در کتاب 

، تماشاگر، برگرفته شده 13از واژه تئوروس 12ی تئوریااست. در زبان یونانی واژه« نظریه»نمادِ « تماشاگر»داده است. گرانه بسطی روشن

و مدّ دریا و  رنمایاند، تماشاگر نیز از ساحل امن به جزگذارد و میطور که نظریه، آشوب واقعیت را در چارچوبی معنادار میاست؛ همان

 . نگردنهادِ ناآرام آن می

گیرند مانند ی استعاره بهره میهای پزشکی به مثابهها یا دیگر موضوعاگر زبانِ علم استعاری است، نویسندگانِ بسیاری نیز از بیماری

از گابریل گارسیا مارکز. سوزان سونتاگ در کتاب  های وباعشق سالی طاعون در رُمانی به همین نام از آلبر کامو یا وبا در استعاره

 ی استعاری بیماری به ویژه سرطان پرداخته است. ای متفاوت به سویهاز جنبه 14ی استعارهبه مثابه بیماری

ای در کاربستِ علم از جمله در دانش های علمی که بگذریم، ادبیات به طور کلی جایگاهِ ویژهی نظریهمایهاز زبان و روش و درون

ی ابزار و راهی اثرگذار در هم در مراکز درمانی، خلق و خواندن ادبیات به مثابهپزشکی یافته است. امروزه، هم در فضای دانشگاهی 

 ها به تربیت نیروی انسانی وها به رسمیت شناخته شده و صدها کانون درون و بیرون دانشگاهای بیماریجریان تشخیص و درمان پاره

ی علم و ادبیات که به طور خاص و تخصصی، نه تنها در زمینه ی عمومیها مجلهپردازند. دهساز و برگ آموزشی برای این مقصود می

 شود. ی پزشکی و ادبیات در جهان، منتشر میدر حوزه

 راد. ای باال بلند چیدیم. وقت است که برگردیم به اثرِ خانم قاضیمقدمه 

بوی »، «شکرگز»، «چارضرب»، «یهای شبِ آبمرثیه»، «های مسیحبر زخم»، شش داستان کوتاه در بردارد: هادر خلوت چمدان

 «. هادر خلوتِ چمدان»و « های بهیشکوفه

درنگ و دشواری، به معماری دقیق و ها، بیی علمی نویسنده را بدانیم، پس از خواندن هر یک از داستانکه پیشه و پیشینهبی آن

، طرح و «هادر خلوت چمدان»ها مانند ای داستانبریم. به رغم غیرخطی بودن روایت پارهمند در پس و بُن هر داستان پی مینظام

ی کار به تداعی آزاد معانی سپرده نشده است. این را به پیوندد و رشتهاندیشیده، آغاز و فرجام هر قصه را به هم مینظمی از پیش

ی از ریزد و سپس با دقتن را میداد که نخست با وسواسی علمورانه، الگوی داستاپیوند توان به پرورش علمیِ ذهن نویسنده سادگی می

گیر و گرفت رسند و بیها محکم به نظر میدهد. از این رو، چفت و بست قصههای پازل را در جای خود قرار میهمان جنس، تکه
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تان نیز اسپردازی جزئی هر یک از داش در توصیف و فرانمایی و صحنهشوند. اثرِ دانش علمی نویسنده را در توانایی ستودنیخوانده می

شود، به روشنی خواننده را به مطلع بودن نویسنده از که بر گرد بیماری کبد نیما روایت می« چارضرب»چنین، داستان توان دید. هممی

 کند. مسائل داروئی و پزشکی آگاه می

ها و یهودیان و مسیحیان یا حرفه های مقدّساش از ادبیاتِ مذهبی، به ویژه کتابدر کنار دانش بسنده هادر خلوت چمدانی نویسنده

ها متنوع است؛ ماجرای اش تنگ و نزدیک نیست. فضای داستاندهد که افق پروازِ خیالتراشی نشان میمشاغلی خاص مانند فیروزه

بالکان  یهجزیری دریای آدریاتیک که ایتالیا را از شبهبر کرانه« های شبِ آبیمرثیه»گذرد، در روستایی در سیستان می« شکرگز»

ناکجایی در « چارضرب»فضائی انگار در افغانستان، « های بهیبوی شکوفه»جایی مثل تهران، در « های مسیحبر زخم»گسلد، می

 در مشهد و نیشابور. « هادر خلوت چمدان»آمریکا و 

آبادی سوی زمان و مکان، در خیالآن ها گویاها در ساختن تار و پود جوهر اصلی روایت، فرعی است. داستانهمه، نقش مکان با این

تواند با برخی از ده میها واقعی و امروزی است و خواننکه شخصیتِ آدمشوند. با آنگیرند و محو میی اقلیم جاودانگی جان میهمسایه

ا آورد و خود ری تاریخی مشخصی را به یاد میپنداری کند، فضاها رئالیستی نیستند و زمان روایت نیز به دشواری دورهذاتها همآن

کند. این امر شاید به ویژگی دنیای داستانی و خیالی نویسنده بازگردد که به زودی بدان خواهیم بند عوارض و مختصاتِ آن میتخته

 پرداخت. 

ده، خورده و چاالک نویسنها و تعبیرهای بدیع و خوشایند، پاکیزگی و سختگیِ آشکاری دارد. نثر چکشجدا از استعارهها زبان داستان

. یکی از بهترین سطرهای این استبرای روایت آن داستان  خاص مناسب  نمایانِ چیرگی او بر زبانِ هاداستانهر یک از روایت  در

تنند و از درون و کنار در هم می های دو ماجرای عاشقانهی روایتراگرافِ واپسینِ داستان است. در این داستان رشتهکتاب، واپسین پا

در نیشابورِ چند دهه پیشتر. « زیبا»و « علی» میان در مشهدِ امروزی و دیگری« رعنا»و « راوی»خزند: یکی میان گذرند و میهم می

ی نیستی و نابودی و خاموشی و فراموشی، فرجام و فرود جامِ ناکام هر دو عشق را با توصیفِ شاعرانههای پایانی داستان، سرانجمله

 دهد: داستان قرار می

. ماه دست داده بودای و یکنواز چشمه، جایش را به پتوئی نقرهپیچید. سبزی چشمشب صاف بود و مهتابی. هیچ نسیمی در هوا نمی»

 «آزرد.درخشید. سکوتِ آرام چشمه را هیچ موجی نمیای میپتوی نقره ی نورانی رویمثل یک گلوله

ای مربوط به روایت دوم چشمه به ماجرای علی و زیبا و پتو به روایت راوی و رعنا تعلق دارد. ماه از روایت اول بر روی پتوی نقره

ها جز آب چشمه چیزی نیستند و در نتیجه آزار ها. موجدرمان و امانی است برای آزارِ موج« سکوتِ آرام»تابد. و دست آخر می

 است؛ آن هستی خسته از تکاپوی خویش. « بودن»ها همان رنجِ چشمه موج
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کی جدّی ی پزشی پیشهکه نویسنده کار نوشتنِ ادبی را به اندازههای مینیاتوری در زبان و بیان گواه دیگری است بر اینهمین ظرافت

 شمرد.ت اصلی خود نمیگیرد و کمتر از آن فعالیّمی

 ها. و اما دنیای خیالی این داستان

در افغانستان را در یادِ خواننده « فرخنده»ی ی قتل وحشیانهقضیه« های بهیبوی شکوفه»جا که در سنّت، رکن مهم این دنیاست، هم آن

داود، دلِ رعنا را به یغما  رآهنگِ تالوت مزامیبا « راوی»جا که نماید و هم آنکشاند و گرهِ سخت میان خرافه و جنایت را فرامیمی

یعنی  «شه کسی کتاب مقدّس را نخونده باشه اون وقت انتظار داشته باشه تاریخ غرب رو بفهمه؟مگه می»گوید برد. همو به رعنا میمی

 درهای تجدّد به روی بیگانگانِ با سنّت بسته است. 

بند ی مالکِ گردننتیجهوجوی بیهبی سرشارند. در همین داستان، رعنا در جستها از اشارات و تلمیحات اساطیری و مذداستان

ای بند فیروزهبند هم محرم پوستِ سینه و مجاور حریمِ قلب است. گردنای است. فیروزه، رنگ شاخص سنّت ایرانی و گردنفیروزه

ها کند و امروزه نه تنها جز چمدانی چند اثری از آنا پیدا میاش معنای به عشق آرمانی سنّتی باشد؛ چیزی که با صاحبانتواند اشارهمی

رسد. در سنّت مذهبی و ادبیات سنّتی، شده و راه کشف آن نیز فروبسته به نظر میبرجا نیست، که حتا هویّت مالک و صاحب هم گم

ای نیز کارا نیست. دور ه قدرگورنگارههاست؛ انگشتری که اسمِ اعظم بر نگین آن حکّ شده در دست دیو بارزش چیزها به صاحبِ آن

 « چه خاصّیت دهد نقش نگینی؟»از انگشت سلیمانی 

است؛ گویی سراسر تصاویر دنیای خیالی  فامفیروزه خیالنویسنده  قبلیِهای از سوی دیگر، به یاد بیاوریم که نام مجموعه داستان

 فام است. محبوب او فیروزه

چوب  گشاید یا از زبانکشیده در سیستان مینیافته و حرمانای به روی روستایی توسعهوقتی دریچهراد، حتا های مژگان قاضیداستان

دارد. در عین حال، شود، از فضای داستانیِ شهری و امروزی پرده برمیای روایت میندیده-ی مسجدی در آبادی تجدّدتابوتی در گوشه

های ژرف و اغلب سخت ی جذبههای معنوی و زادهبستگیی دلارد که ساختهای زیرین داین فضای داستانی شهری و امروزی الیه

ها و کوشش ها وآیند، به ویژه، کششتر از گفتارِ مدرن برمیکه بیشها یا تعابیر و تصاویر شاعرانه با آنآمیز عرفانی است. استعارهحزن

که به دلیل « خلوت چمدان»ی دهند. استعارهنّت شکل میهای عاشقانه را در چارچوب مرزهای خیال و آگاهی و رفتار سکشاکش

های ادبی نویسنده است، از زبانِ های نشانهاش در دستگاهی جایگاهِ کانونیدهندهتکرار عنوانِ داستان آخر در عنوان اصلی کتاب، نشان

رود که درختانِ دارد و به سمتی میبرمی «ی تنهایی من جا داردبه اندازه»گیرد. اگر سهراب سپهری چمدانی را که مدرن مایه می

 تر وها به تنهاییِ تاریک«در خلوتِ چمدان»ها، بیش از نمادِ تنی تنهاست. راد چمدانحماسی پیداست، در جهانِ داستانی خانم قاضی

سند و ردّی از مالک. انگار ، بییاهبند فیروزبهاترین شیء درونِ آن، گردناند و گرانصاحبها بیبرند. چمدانتری اشاره میتقطیرشده
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قیرِ غلیظ  تر و ازگشتگی و سرگردانی، از سنگِ شَبَه سیاهاش انباشته از گمسخن نه از فقط تنی تنها که از اندامِ تنهایی است که درون

 شوند. میبودگی، نبودن، غیاب و هیچی او رهنمون اند و به تهیهایی که از صاحب خود جاماندهتر است. چمدانظلمانی

ها در رفتار، حتا اگر ی آنها در دل و سپس جلوهای آسان و روان ندارند. روند جوشش عشقهای این دنیای خیالی با تن رابطهعشق

دور از تالطم سنّت و ی خاص جهانِ بیزمینی و میان مرد و زن باشد، چنان محجوبانه و معصومانه است و با ضرباهنگِ آهسته

انگیزد؛ مثل آن است که پریشی را برمیزمانی یا زمانرود که حسیّ از ناهممدرن پیش میسوز روزگار برانداز و رواننهای بنیازلزله

 های جهانِ خیالی نویسنده به همین اندازه غریبرانی در ایتالیای قرن دوازدهم میالدی. عشقی ماشینی مسابقهداستانی بخوانیم درباره

 خوار وی خونگری را یگانه راه رهائی از خاربوتهشوند یا نابودی و خودویرانو نابوده به کامِ خویش نابود می زیندشوند، میزاده می

 یابند. فرسای عشق و حتا خود زندگی و بودن میجان

ث نفس آوری درخشانی از پسِ بیان حدیدستی و زبانچوبِ تابوت است. نویسنده با چرب« های بهیبوی شکوفه»راوی داستان 

تابوتی کهنه برآمده است. با این همه، سخن گفتن یک شیء یا پرسونیفکاسیون و خصلتی انسانی برای جمادی تصور کردن در بنیاد، 

ما ایم / با شایم و بصیریم و هشگویند روزان و شبان / ما سمیعی اجزای عالم در نهان / با تو میجمله»ای عرفانی و سنّتی است: ایده

های بهی در خودند. بوی شکوفه« اصل»های تابوت هنوز در دیرسالی سوگوارِ ماتمِ جدایی از چوبتخته« ایم.ما خاموشنامحرمان 

انگیزد و پرهیب لرزان و گریزانِ یادِ یگانگی و بریدگی را بر دیوارِ برمیرا ی باغ و یکی بودن با درخت بهی ها خاطرهمشامِ چوب

کران، افروزد و در دم با تندباد اندوهِ ناگهان و بیها میی چوبخشکیده هنگام، چراغی روشن در جانهماندازد و، شان میذهن

در روزگار ماست؛ چوبی دورمانده از اصل خود، فاقد هر جنبه و « حکایتِ نی»کشد. این ی آن چراغِ جوان را میهای کشیدهشعله

وتی که تابگوید؛ بلهای چوب، حدیث نفس خود را با نوای نرم نی نمیبندها و گره بادی دری زیباشناختی است؛ دیگر با آتشجلوه

یز محبوس ن تآیند. حدیث نفس تابوکه تنها به کارِ کشیدنِ نعش می ایبه همِ مُرده و افسرده و پوسیده های چسبیدهبیش نیست؛ چوب

شنود یا اگر در سرما و سنگینی صدایی از آن ز آن تابوت نمیتنگنای گور چوبینِ خویش است؛ تبعید صدا در خود. احدی آوازی ا

 . نخواهد بود های جدا از هم با همقژ قژ اصطکاک عصبی جداره جز برآید،

 صادق هدایت صورتِ دنیای خیالی را در سایهی رستگاری معنوی در سنتِ عرفانی بدانیم و را روایتِ باژگونه بوف کورداستان  اگر 

وت این ، تابدر ادب عرفانی بینگاریم« سیمرغ»ی هنگاتیو استعاررا  ی بوف کورو استعارهه در عالم مثال سهروردی ی فرشتشدهمسخ

االید و پدر مثنوی موالناست. بانگ آتشین نی، زهر و تریاق و همدم و مشتاق با هم است و جان را می« نی»ی قصه نیز نگاتیو استعاره

امی اش به سرانجهای معنویمایهرنگروایتِ تابوت، تلخ و کُشنده و فروکَشنده است و به رغم ولی د، برگشاید و سوی باال میبال می

 انگارانه رهنمون یا محکوم است. نیست

و تمنای محال بازگشت به یگانگی آغازین، به  (divided self)« خودِ دوپاره»ها از چیره شدن بر ناتوانی راویان و صاحبانِ عشق

ر جا و تمام دی جدایی و زاری است، هم پیرهن عشق را یککند، چه همین تن مایهها را با تنِ خود بیگانه میابتدا، هم عاشقیابتدایی ب
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نویتِ دهند که به معی ناکام، خواسته ناخواسته، عاشق را به سمتِ معنویتی سوق میهای ناشادِ ناتنانهبرد. روایتِ عشقی غم فرومیبرکه

ها در جهان و است؛ زیرا این عشق باکانههای بیشبیه است، ولی در باطن فاقدِ آن درخشندگی و جذبه و بیخودی سنتی در ظاهر

ی آثار تاریخی و غیرقابل سکونت شده است. در نتیجه، های سنّت فروریخته یا بدل به قسمتی از موزهدهند که ستونروزگاری رخ می

و میل مهارناپذیر و سرخوشانه به غرق شدن در دریای غیب و عدم، جای خود را به رنج  ی فناشدن در معشوقآن لذّت شورمندانه

دانست و در آن و از آن اش یگانگیِ خود را با خود قربانی آن میدهد که پایانِ آن قتلِ همان تنی است که صاحببردنی در سکوت می

 دید. جز زشتی و ناسازی و اشمئزازبرانگیزی نمی

اه و ، خانق«چارضرب»انجامند و از سوی دیگر در داستان گناه میها به جنایت قتلِ دخترکی بیخیالی، از یک سو خرافهدر این دنیای 

ی علمورِ پزشک به قدرت مطلق علم باور ندارد، ولی جای گشایند. نویسندهرسم سرتراشی گرهی از روند درمانِ کبدِ نیمای بیمار می

تن موضوع یا معضل بنیادی است. تصویر و توصیف  ،نویسنده-کند. برای این پزشکن عرفانی پر میاین ناباوری را با نیایش و آیی

کش و در نهایت دهد که درست عشقها و تباهی جسم انسان، درگیری الینقطع ذهنِ عاشق را به امری نشان میبیماری، کاستی

آکند و پنهان پشت نقابِ ظاهر روان او را از خشمی فروخورده میی عاشق، انبان جان و آگاهیِ افسرده و چروکندهکش است. تنعاشق

یک کاغذ  ،به جای پوست»سازد.  یلدا، دختری است که ی نیش کژدمِ غم میاش را از بام تا شام طعمه، روحبقاعده و معقول و معمول

 ماندویش از برقراری ارتباط عاشقانه درمیبر خالف خواهران دوقل« اش پیچیده و با فلس به دنیا آمده است.زرورق شفاف روی تن

دانستند ها نمیآن»داند: ی خواری و خُردشماری و تمسخر دیگران است و آداب و فنون معاشرت و آمیزگاری هم نمیاش مایهچون تن

رویانِ عاشقانه، تنها پری یکامرانانِ راه و رابطه« برای عاشق شدن حتماً نباید پوستی صاف و صیقلی داشت یا چشمانی باهوش و برّاق.

  .«بانوی سپیدپوش قلعه است»لیال که شبیه اند: اندامخوش

تر ها را چرکینتر و زخمفقدان انسجام و هماهنگی منطقی و دستاویزی به ریسمانِ آسمان، تنها شکاف میان آن خودِ دوپاره را عمیق

او عشق را « هیچ آرزویی ندارم که به خاطرش پارو بزنم. هیچ ساحلی جای من نیست.»گوید می« های شب آبیمرثیه»کند. راوی می

ها را به ناهمواری و پاها را به شکستن و داند، ولی درک و دریافتی که از عشق دارد راهعنای زندگی مییگانه افق رستگاری و م

 کند. درماندن محکوم می

ند، اای نابهنگام پرتاب شدهآغازند، ولی چون در منظومهها در جهانِ نویسنده، با شکوه و حشمتی اساطیری میاز همین روست که عشق

ا بانگِ روند. قصه ببستِ ظلمت به محاقی ابدی فرومیپایی در بُنسری و آبلهسویی با گرانیابند و در سرگردانیِ بیمدار خود را نمی

بازد؛ سیل ناپیدا از مِهی محو رنگ میاندازی کرانشود و بعد در چشمرعد و برق و باد و تکانِ عشقی رازآمیز پیش چشم پدیدار می

های خاکِ خشکیده و زمین ها و شکافی تَرَکگذرد که طعمهنشیند و دیری نمیراهی کویری فرومیهای بلند آغازین در کورهموج

 گردد. سوخته می
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سازد در عشقی رمانتیک خانه ی حیات را میمایهکه بُن است. عشق اروتیک جوشهایی درهمهر داستان گویی حکایت سوانح عشق

یابد، ولی نه تنها شور که خون شود و رنگ و رویی افالطونی، استعالئی و معنوی میزمین برمیها از گیرد و در لکنتِ مکرر ناکامیمی

رمقی تمام ی قصه را بر روی صفحه با بیبندد و صدای به هم خوردن درِ فلزیِ زندانِ تن، آخرین کلمههایش دَلَمه میامید در رگ

 دهد. شان را تحتِ شعاع قرار میها عظمت و معصومیتشقبخش و شورآفرین در این عچکاند. فقدان عنصری رهائیمی

بینیم فقط بر فراز سرِ نویسنده نایستاده است؛ عشق، ها میی این داستانبا این همه، آسمانی که عکس ماه و خورشیدش را در آینه

و اقتدار انداخته، ولی هیچ بنیاد  ها و معیارهای سنتی را از اعتبارشوکِ تجدد، مرجعیت ای تاریخی و جمعی است.مسأله و مخمصه

ی مدام از ی کشندهای به جای آن ننهاده که بتواند همان اعتماد و اطمینان انسانِ سنت به جهان را بازسازی کند. ترس و دلهرهتازه

ما  گیِ واقعیت را درهای احساس و سرمازدی تشخیص و توانِ برقراری توازن میان شورافکنیناپذیرهای ناگهانیِ دمادم، قوهبینیپیش

آماده « اینسخه»های عاطفی انسانِ ایرانی امروز ، برای بحران«هادر خلوتِ چمدان»ی نویسنده-فرساید. دنیای خیالی پزشکمی

های ردگیها و سرخوبستگیها و دلها پرتوی از سرگذشت و سرنوشتِ زندگیکشد که بتوانیم در آنکند، ولی تابلوهایی میتجویز نمی

مان بشنویم. فراموش نکنیم که هر اثر ادبی اصیل، هم گر روایت هر داستان را به تأمل در موقعیتِ کنونیخود را ببینیم و صدای دعوت

های نامرئیِ وجودِ آفریدگارِ ای تجسّمِ مرئیِ سویهای جمعی. اگر بپذیریم هر آفریدهی تجربه و تأمل نویسنده است و هم فراوردهزاده

گری منفعالنه و استیصال و زاری و بیزاری و توان بازتاب راست و شفافِ خشم و پرخاشها نیز میدر این روایت خویش است،

که  هفت چیزی درگفتار کتاب دار، در پیشهایی از آن را تماشا کرد. ادوارد مندلسن، منتقد ادبی نامی ایران یا بخشهای جامعهقراریبی

 های آنپنداری با شخصیتآورد که بهترین راهِ تأویل و فهم هر رُمان تالش برای همدلی و همذاتدالل میبر این مدعا استاهمیت دارند 

ن بر این حسّ لوحی نیست که از او بخواهیم با عاقل و بالغ شدهای یک رُمان از سر سادهبا شخصیت پنداری خوانندهذاتهم»است: 

  15«های کانونی برای فهم و دریافتِ ادبی است.ای رمان، یکی از کنشهپنداری خواننده با شخصیتذاتفائق آید. هم

اش به خیالیخالقّ خود در گشودن درهای دنیای  هایی داستانهای اندیشیدهمایهها و درونراد با سبکِ سنجیده روایتمژگان قاضی

خاطرِ لذّت خواندن اثری خوب را در بدیلِ بیی تجربه های اوداستاناز این رو، گوش هوش سپردن به  خواننده کامیاب است.روی 

 کند. تجدید و تکرار می ،مخاطب
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گرایان منطقی و تجربه (Hans Reichenbach)ی هانس رایشنباخ است. این تمایز برساخته (context of justification)در برابر مقام داوری  (context of discovery)مقام گردآوری  9 

ه ی پیش از آن کها با معیارهای علمی، منطقی وجود دارد ولی در مرحلهی عیارسنجی و داوری نظریهگزارد. مبنای این تمایز آن است که در مرحلهی علم کارل پوپر نیز نقش مهمی میاست که در فلسفه

ای اساطیری. هیچ عیبی در اش خطور کند یا با الهام از قصهای به ذهناست، منطقی در کار نیست. ممکن است علموری در خواب نظریه ی خودعلمور در کار گردآوری و به دست آوردنِ عناصر نظریه

بخش برای های الهامتواند یکی از سرچشمهیات میپذیری است( برنده برآید. بنابراین ادبتوان علمی خواند که در آزمون عیارسنجی علمی )که از نظر پوپر ابطالاین نیست. ولی این نظریه را زمانی می

 های اساطیری و مذهبی است. گیری علموران از سرچشمهاز الهام  ای گویانمونه (Nicolaus Copernicus)کم در مقام داوری باشد. زندگی علمی کپرنیک علموران دست
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