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 43 51 تا 43، از صفحه 1389 پاییز، 59، شماره ادبیات معاصر جهانپژوهش 
 

  سلوچی خاليجارنگ رمان ین بر پی نماديرهایر تصویتأث

 ∗ی عباسیعل
 ، ایرانید بهشتیات فرانسه، دانشگاه شهیار گروه زبان و ادبیدانش

 ∗∗يرکعبدالرسول شا
 ، ایرانید بهشتی، دانشگاه شهیات فارسی زبان و ادبيترک ديدانشجو

 )23/3/89: ، تاریخ تصویب27/11/88 :تاریخ دریافت(

 دهکیچ
گرایانۀ بسیار نیرومندي برخوردار است و در روند  چه از جنبۀ واقع  اگرجاي خالی سلوچرمان 

ن یالبته ا -شود شود که همراهی مخاطب با آن بسیار دشوار می روایت گاهی آن چنان از تخیل تخلیه می
رسد با توجه به همین جنبۀ  نظر می ؛ اما به -استند حوادث سازگار ک یۀ رمان و توالیما روند با درون

 .اي از تصویرهاي نمادین استوارشده است واقعی، بخش بزرگی از ساختار روایی این رمان بر پایۀ شبکه
 ،یت اصلیهاي دو شخص و تأثیر آن بر کنش  و خانه ين گودیر نمادی دو تصوین مقاله با بررسیدر ا

 يا ن بخش عمدهیهمچن. پردازیم یرنگ داستان مین بر پیر نمادین تصاویرگذاري ایبه تأث مرگان و سلوچ،
 . رهاستین تصوی مخاطب با آن، بسته به ايپندار ذات ن اثر و همی ايرگذاریاز تأث

 .، خانه، مرگان، عباسين، گودیرنمادیرنگ، تصویپ ت،ی روا:يدیلک يها واژه
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 مدادر
ن یتـر  البته از برجسته .اند گرا خوانده شده  واقعیدگاهیتر با د شی بيآباد آثار محمود دولت

ات یـ  رمان با واقع   کنشی هم.  دارند یرانیات جامعۀ ا  یه با واقع  کست   يوندین آثار، پ  ی ا يها یژگیو
ـ  با فرهنگ را   ي انتقاد ي گفت و گو   ياجتماع و برقرار   توانـد فلسـفۀ    یج و مسـلط، نـه تنهـا مـ        ی

. ز خواهـد شـد    یـ  ن ی جهـان  يهـا  نـدازه ه باعث مطرح شدن آن در حد و ا        ک آن باشد، بل   يوجود
ز مجبـور شـده     یـ سنده ن ی خود نو  هکست  یا ازهاند  هن رمان ب  یگرا به ا   نگاه واقع ) 123-101نده  یپا(

 یحاتیتوضـ  رون از مـتن،   یـ ت در جهـان ب    ی روا يها  از صحنه  یاست دربارة مصداق داشتن برخ    
ـ اعان به ن مقاله با اذیرندگان انگا) 169-168تن و فریاد     چهل(.بدهد  و اظهـار  ین جنبـۀ واقعـ  ی
ـ   ک ی، م یرونیات ب یها با واقع   ن متن ی از ارتباط ا   یشادمان  در  یر اصـل  ی دو تصـو   يریـ گ یوشند با پ
 یبررسـ  رنـگ یبـرد پ  شیجه، پیها و در نت تینش شخصکر آن را بر یتأث ، سلوچی خاليجارمان 
ـ  ايذاررگـ یثأ ت کـه  به ما نشـان خواهـد داد       ،دگاهین د ین خوانش متن با ا    یهمچن. نندک ن اثـر و  ی
 يهـا  ا جنبهیرد یگ یگرا صورت م  ق گزارش واقع  یا صرفا از طر   یآ  مخاطب با آن ،    يپندار ذات هم
 رگذارند؟یتاثآن ز در ی متن نیلیتخ

و پیونـد آن بـا       خانه) Image (»تصویر«کوشیم با چهار پرسش به بررسی        در این مقاله می   
ـ آ.  ا: گودال در این رمـان بپـردازیم   »تصویر« ايِ  مایـه   بـه صـورت یـک تصـویر درون    ودالگـ ا ی
)Thematic Image (3آیا تصویر گودال با دلهره و یا ترس همراه اسـت؟ . 2نمادین آمده است؟. 

ـ ودر صورت مثبت بـودن پاسـخ، آ       . 4ر آمده است؟    ین رمان به صورت تصو    یآیا خانه درا   در  ای
 ثري دارد؟ؤ نقش م، موجودی و یا تعدیل ترس احتمالغلبه

 یعنی رمان؛   یت اصل یها را با توجه به ارتباط آنان با دو شخص          ن پرسش یر مقاله ا  در سراس 
 مقاله  يها م در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش      ینک ی م يدآور ای.مینک ی م یمرگان و عباس بررس   

ل یـ  بـه دل   ،ها، گودال و خانـه     تی و شخص  ی داستان يها نشکر با   ین تصاو یوند ا یار شدن پ  ک آش و
 .ندیآ ی به شمار میت داستانیرنگ دارند، شخصیرد پشبیه در پک يردکارک

ـ رد مـا بـه ا  یک رو،داستیه از عنوان مقاله پ  کگونه   همان -ي سـاختار يردیکـ ن رمـان، رو ی
ـ ل تعر ین دل یبه هم .  است یلیتخ ـ حات مـا در ا    یف مـا از نمـاد و توضـ        ی  يهـا  لیـ ن بـاره، تحل   ی
 يهـا  افتهی ازنماد،   یفیۀ تعر یپس از ارا  ن  ی ا ه،درادام. ردیگ ی را در بر نم    ییالگو هنکاوانه و   ک روان

 يرهای وتصـو  ين گـود  ی نمـاد  يرهاین، بـه دو بخـش تصـو       ی نماد يرهای تصو یبرخ خود را از  
 مرگان و عبـاس     یعنی رمان؛   یت اصل ی را با دو شخص    ها وند آن یم و پ  یا ردهکم  ین خانه تقس  ینماد
 .کنیم  مییبررس
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 ف نمادیتعر
رود، با مقولۀ مجاز و بـه   یار مکز به ی خود نی اصلينار از معی غییه در معنا  کنماد از آنجا    

 .سه استیطور مشخص با استعاره قابل مقا
 ارتبـاط و  یعنـ ی ؛عالقـه  وجود یکی : بسته به دو شرط استي مجازياربرد لفظ در معناک

ره ی غيند لفظ در معنا ک ی م ییه ما را راهنما   ک نهیقر يگری و د  ي و مجاز  یقی حق یان معن یوند م یپ
نـده را در  ین عالقـه، گو یبنابرا . نداردياربردک خود یقی حقياست و در معنا ار رفتهک به یقیحق

 و مشـخص    ي مجـاز  يافـت معنـا   ینه، مخاطب را وادار به در     یند و قر  ک یانتخاب لفظ محدود م   
بـا اسـتعاره رو بـه رو     ، مشابهت باشـد، ي و مجازیقی حقيان معنایوند میا پیاگر عالقه . ندک یم

سه با استعاره و یق مقایان نماد را از طریپورنامدار) 17-15ان یپورنامدار.(با مجاز ه،م اگر نیهست
 -ندک ی ظاهر داللت مير از معنا ی غ ییه بر معنا  کتا آن جا    ] نماد [= رمز«: است ح داده یه توض یناک
در ردبـف اسـتعاره قـرار       ] ریتصـو [= الیـ  از صـور خ    یکـی به عنوان    - دارد ي مجاز ی معن یعنی
باز  ر است،یپذ انک آن هم امی و وضعیقی حقی ارادة معني مجازیو چون عالوه بر معنرد یگ یم

 آن در ي مجازینه، معنیه به علت عدم قرکاما از آنجا . ه استیناکال  ی از صور خ   یبه عنوان نوع  
 انسـان محـدود و      ی فرهنگـ  یلـ ک و بـه طـور       ینی و ع  یذهنهاي     سطح از تجربه   یک بعد و    یک

ـ ناکاز اسـتعاره و     شود و از نظر ابهام،       یال جدا م  ی صور خ  از ماند، یمتوقف نم   ».گـذرد  یه درمـ  ی
 )25 انیپورنامدار(

در سمبل مشبه بـه، بـه مشـبه         «: دیگو یاست و م   ردهکسه  یز نماد را با استعاره مقا     یسا ن یشم
) Ranging of Meaning( بـه هـم   یـک  نزدی از معـان يا ه در آن با هالهکبل ح ندارد،یداللت صر
ه مشـبه  کـ رود  یار مـ کـ  به یسمبل وقت «: ندک یونگ نقل م  یاو سپس از    ) 116 سایشم. (میمواجه

 )همان.(میزن یمجهول و نا خودآگاه باشد، ما فقط معنا و مفهوم آن را حدس م

 تصویرهاي نمادین گودي در رمان  -1
گـذارد، بـا    دهنـۀ در، پـا بـه حیـاط خانـه مـی      گـودي  از صفحۀ آغازین رمـان کـه مرگـان از        

گودي،گودال، قبر، قنات، چاه و        وعهمجم بسامد ایـن واژگـان   . شویم رو می روبه... اي از تصویرهاي 
پراکنـدگی در سراسـر رمـان، هرجـا             ) بـار 200کـم    دست. (در این رمان بسیار باال است      افـزون بـر 

جـه هـم    ی نت  در. یابنـد  ها نمود مـی    گیرند، این تصویر   ها در موقعیت دلهره یا ترس قرار می        شخصیت
 تـرس و دلهـره     يهـا  تیر با موقع  ین تصاو ی ا یزمان و هم هم  ) رارکعامل ت (ر  ین تصاو ی ا يبسامد باال 

ناخودآگاهیقر(  .میم و نماد بنامینک یه آنان را چون نماد بررسکما را بر آن داشت ) نۀ 
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 :پردازیم ها می زمانی رها و همیترین این تصو در این جا به مهم

  تا پیش از به چاه افتادنين گودینماد يرهایرابطۀ عباس با تصو -1-1
اسـت و هـاجر از خانـه          وقتی عباس در آغاز شب هاجر را کتک زده         ، رمان 70در صفحۀ   

 خاموشـی   ]...[. توانسـت بخـزد    به هـر سـوراخی مـی      «: شود کند، عباس دچار دلهره می     فرار می 
.  جاي نگرانی نبود   چندان.  بود  جور بیم به دل عباس انداخته      ناگهانی هاجر در سیاهی شب، یک     

چیزي مثل به چـاه و  . ترساندش چیز گنگی می. است اما پیدا نبود چرا عباس دلش به شور افتاده      
اش بـر     خاطرات بـه گذشـته     یق تداع ی عباس از طر   ،ن ماجرا یدر ادامۀ هم  » .چاله افتادن دخترك  

[...] «:  باالست ین تداع ی در ا  »چاه«ند و بسامد    ک  می رک خود همراه سلوچ ف    ینک گردد، به چاه   یم
داشـت و    یم لنگش را بر  کلچه و   یه سلوچ ب  ک ییها وقت. ش تن داده بود   یم و ب  ک يگر یاما به مقن  

ند، عباس هم دنبال پـدر     کز را باز    یارکرفت تا گره     یا م یلد،  ک ب یسک در خانۀ    یرفت تا چاه   یم
اشت و خود بـه  گذ یعباس را سر چاه م سلوچ،.  داشتيشتری ب ییرایش گ یار برا کن  یا. رفت یم

 .فرسـتاد  یگذاشـت و بـه چـاه مـ         یان دلو م  یار را م  ک سلوچ، عباس ابزار     یدر پ . رفت یته چاه م  
 ك دلو خایکازة اند هتا سلوچ ب. ردک ی چاه میوزة آب و دستمال نان را هم راه       ک سوز، هیچراغ پ 

ها و  پرنده چاه بخوابد و پرواز    کی حلقۀ خا  کیب خا ی ش يتوانست رو  یند، عباس م  کاز ته چاه ب   
اي  از لـرزه  «: کند میعباس از ترس مادر از خانه فرار        باز در ادامه،    ) 2-71(  ».ندکآسمان را نگاه    

  از گوشـۀ کمـ ک مکـ  .کـرد  خـورد و صـدا مـی      هـایش بـر هـم مـی        دندان که به تنش افتاده بود،    
 خـود  پشت به باد در علقر ـ گودي میان دو بام ـ نشست و  . افتاد یش داشت آب راه میها چشم

در  .شـود  به چاه افتادن حـاج سـالم رو بـه رو مـی             ۀدر همین شب با حادث    ) 78( ».را جمع کرد  
این در حالی اسـت کـه      ) 83( . انداخته است  یحاج سالم را به گودال     ز مسلم پدر خود،   یجا ن  نیا

 )77( .جوشد  میدر خود» سرکه «عباس است و مثل » نگران«مرگان نیز در بستر 
. عباس یک تکه جـا را نشـان داد         « :اند  هباس و ابراو به خدا زمین رفت      در تصویر دیگري ع   

راستش را تا بیخ ران بـر   ۀعباس پاچ [...] .هر دو به کندن زمین نشستند. ابراو همراه برادر رفت  
اي  پشته] مراد.[...] [تا باالي زانو، پا در گود فرو رفت  .زد و پا در گودالی که کنده بودند گذاشت        

نشسـت و گـودال     داشت و در هر قدم، پایش تا ساق در خـاك خـیس فـرو مـی       هیزم بر پشت  
البتـه اگرچـه مرگـان در ایـن صـحنه حضـور نـدارد؛ امـا                 ) 181 (».گذاشـت  کوچکی به جا می   

بینیم، او در همین زمین و در گودالی که با دست خود کنـده       گونه که در جریان روایت می      همان
 .شود است، با تصویرهاي ترسناکی مواجه می
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عباس در روز آغازین شترچرانی و چندین صفحه پیش از به چاه افتادن، نبـودن دوسـتان                 
شان، حفـره    جاي خالی یکی یکی   ! جاهاي خالی « :بیند روند، این گونه می    خود را که به شهر می     

 )246( ».حفره حفره.هاي مورچگان در زمین نرم النه .شد حفره در خیال عباس داشت باز می
به  ۀحادث تصویري رمان،  ۀترین حادث   دقیقاً پیوسته به بزرگ    252 تا   249 صفحۀهمچنین از   

 ةافتـد و واژ  هاي قنـات مـی   ، به یاد آسیاب قدیمی و چاه  گردد افتادن، عباس به گذشته برمی    چاه  
ـ  از ایبا هم به بخشـ     .شود  تکرار می  ي عاد ری غ یبا شدت  بار   16قنات و چاه بیش از       ر ین تصـو ی

 .شـد ک یو آب را بـاال مـ       رود ین فرو مـ   ینه تا نافگاه زم   کیه م کبود    دهیباس شن ع« :مینک یتوجه م 
ـ  بار بـه     یکعباس اگر    .نندک چاه ب  ، را گذاشته بودند   يحاال چند نفر   رزا و ساالر،  یم اد پـدرش   ی

گـر  ید .شد ینه م کی م ینکاستاد چاه   سر ،بود یرد اگر م  کر  کف !نکچاه   :ن بار بود  یهم افتاده باشد، 
 ) 251 (.»[...] آوردند ین نمکاهد چیب از ده

 نمادین گوديهاي  مرگان و تصویر ۀ رابط-2-1
علـی  . مرگان به دشواري از جا برخاست، لب گور ایستاد و بیل را به سوي علـی گرفـت       «

بیل و مچ دست مرگان را چسپید و به یک تکان، هر دو را به گور کشاند و پـیش از                      ۀگناو دست 
نفـس    گـور کوبیـد و در نفـس        ةز گلـو بـرآورد، زن را بـه دیـوار          آن که مرگان بتواند صـدایی ا      

! ــ دختـرت  : شده و بریده بریده گفـت   هاي به در جسته پر بیم مرگان خیره        به چشم  هایش، زدن
علی گناو داشـت    . شد مرگان داشت قبض روح می    ! هاجر را به من بده    ! دختر را به من بده؛ بده     

. ها وادریده و کـف بـر لـب         چشم .مدآ گان اي جور می   به نظر مر  . بود به شمایل عزرائیل درآمده   
بـود و    دهان و گلـویش خشـک شـده   . زد مثل کبوتر چاهی بال بال می     . لرزید مرگان آشکارا می  

 ».پاشـند   دارنـد از هـم مـی       گنـاو  هاي علـی   اش، میان پنجه   هاي کشیده  کرد استخوان  احساس می 
)158( 

و . جنبانـد  را به شوق مـی  عشق گاه تو« :شداندی  مرگان در نبود سلوچ به او می        که هنگامی
حاال سلوچ کجاست؟ این چاهیست کـه تـو در آن فـرو کشـانیده               . کشد گاه در چاهیت فرو می    

 )202(» سلوچ کجاست؟. شود شوي؛ چاهی که مرگان در آن فرو کشیده می می
 بـه   و فرار او تنبـان     چنین شب زفاف هاجر    به چاه افتادن عباس و هم      ۀمرگان پس از حادث   

اي از کـودکی   شوهر و باز گرداندن او، در حال دلهره و نگرانی به به یـاد خـاطره         ۀدست از خان  
یـک جـا قـرار      . آرام نداشـت  . اي کلـوخ   تکـه  .زبـان در دهـانش خشـکیده بـود        «: افتد خود می 
هـاي   کبوتري چاهی به چاهی در بسته، موال امان که جوان بود، نیمـه         . زد بال بال می   .گرفت نمی
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خوابید و صبح از الي      بست و تا صبح همان جا می       به چادر شبی می    رفت و سر چاه را     شب می 
 )288( ».پرداخت خزید و به صید کبوتر می چادر شب به چاه می

 به گودال نشستن مرگان ۀصحن
مادر و فرزنـد،    . هاي سفیدش  از مرگان فقط چارقد سرش پیدا بود و از عباس فقط کاکل           «

روشن بود که مرگان زمین را کنده   .خاك بیرون گودال تازه بود     . بودند هر دو در گودالی نشسته    
ها را بغل زده و عبـاس   مرگان زانو. گودال ایستاد ابراو کنار. و همراه پسرش در آن نشسته است     

مـادر خسـپید و او را    بـه درون گـودال جهیـد، روي   ] ابـراو ) [341.(هم کنارش چمبر زده بـود   
مـادر را از   ۀابـراو الشـ  . حتا به نفرین هـم لـب نگشـود        ! نشده بود؟ مرگان آیا سنگ     .[...]جوید
.  مرگان دسـت عبـاس را گرفـت        .عباس خود تا بود   . مرگان تا شده بود    [...] بیرون کشاند  گودال

 .مرگان پیر شده بود   . مادر و فرزند حاال هماهنگ شده بودند       [...] .عباس دست مرگان را گرفت    
 )342( .»داشـت   مـی  درست به همان کندي عبـاس قـدم بـر          .توانست تند قدم بردارد     نمی دیگر

 .زیادي با تصویر به چاه افتادن عباس داردهاي  کنیم که این تصویر شباهت یادآوري می

  رمان يها تین خانه و ارتباط آن باشخصیتصویرنماد -2
از یـ ت ن یـ ننـد بـه امن    ک یگاه احساس مـ     هر ی اصل يها تید شخص یم د ین بخش خواه  یدر ا 

ار کت آشی خانه و امن یزمان رها هم ین تصو یدر واقع در ا    .شوند ی م یکر خانه نزد  یبه تصو دارند،  
 . زنند ی خانه دست ميساز ها به باز تین موقعیهم مرگان و هم عباس در ا .شود یم

 رگان و خانه م-1-2
راسـت بـه سـر تنـور      در به حیاط کوچک خانه گذاشـت و یـک       ۀمرگان پا از گودي دهن    «
رفت و زیـر سـقف    راست به ایوان تنور می   آمد، یک  ها دیر، خیلی دیر به خانه می       شب[...] رفت
کرد، زانوهایش را    خودش را جمع می   . ریزي داشت  ۀثج. شد ایوان، لب تنور، چمبر می     ۀشکست

داد، سـرش   جا می - دو پاره استخوان   -هایش   هایش را الي ران    دست برد، توي شکمش فرو می   
ین بهار پیش ملخی شـده و مـرده   االغی را که هم - االغشۀ کپان کهن  گذاشت و  را بیخ دیوار می   

رفـت بـاالي سـرش، سـلوچ هـم           هـا مرگـان مـی      صبح[...]  خوابید کشید و می   رویش می  -بود
هـا، از شـکاف دیـوار        که به زنش نگاه کند، پیش از برخاستن بچه         آن شد و بی   می  خاموش بیدار 
 )ص نخست( .»رفت بیرون می
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 :کند دارد به جاي خالی سلوچ در خانه نگاه میه کم ینیب یر مرگان را مگی ديریدر تصو
ه داشت تا بـه جـاي خـالی سـلوچ نگـا            می اي او را وا    با این همه هنوز چیزي، جذبه      [...]«

ـ . شـد  تر و گودتر می    خالی سلوچ دم به دم گود     در نگاه مرگان جاي     . داشته باشد   یـک   ةازانـد   هب
آیا سـلوچ ایـن قـدر    .  جاي پاهاي بسته، جاي خمیدگی پشت      جاي سر، . به همان شکل  . زهدان

 )10-11( »کوچک شده بوده است؟
 شـده   يل رحم بازسـاز   کم خانه در ذهن مرگان به ش      یدیر باال د  یه در دو تصو   کطور   همان

 : نبوده استی امنيمرگان از همان آغاز داستان هم جاۀ اگرچه خان .است
ها سوراخ سقف را     که زمستان   جایی  از. یاه بود اي اتاق شب دو چندان س      زیر طاق گهواره  «
بستند، هیچ درز و درایی نبود تا چشم بتواند از انبوه متراکم تاریکی بگذرد و به شب باز                   هم می 

 .لرزیـد  زیر سنگنایی شب، تن مرگـان هنـوز مـی    .اي در خود داشت، برسد که به هر حال ستاره 
وشـش  ک بـا  ،تی روایه طکن خانه یاما هم )75-6 (.»لرزیدند پاهایش، دست هایش و قلبش می    

 به قصد تجاوز     دوشنبه ییربالک و    سردار یاپیبا هجوم پ   شود، ی م يل رحم بازساز  کمرگان به ش  
ـ ا رفت و آمـد  .دهد یامن بودن خود را از دست م به مرگان،  ت ین مهمانـان ناخوانـده و وضـع   ی

 یینواده بـا هـم گفـت و گـو     خـا يگـاه اعضـا   گـر هـر  یه د کـ ست  یا  به گونه  ، از آن  ی ناش یناامن
 (!) لـه ی بـه طو   ی مسـافت  یشـوند و پـس از طـ        ی خانه خارج م   یط اصل یاز مح   دارند، یخصوص
، پسر کوچک خانواده، از رفـت و آمـدهاي گـاه و    ابراها وقتی   در یکی از این موقعیت    . روند می
نه بیـرونش    چرا از خا   -«: گوید به مادر می   خشمگین است،  کربالیی دوشنبه    گاه و دلبخواهی   بی
اي از سـینه     خشمش را بـه نعـره      همۀمرگان چه داشت که بگوید؟ ابرا       ! کنی این مردکه را؟    نمی

شد   میطویله تنها جایی بود که     .مرگان بازوي پسر را گرفت و او را به طویله برد          ! ها؟: رها کرد 
د غولی جالب این که در همین صحنه سردار هم مانن       ) 315. (»در آن سرپوشیده گفت و گو کرد      

 .آید اي در دام افعی بر اندام مرگان به وجود می  پرندهلرزةاي مانند  شود و لرزه ها ظاهر می بر آن

 عباس و خانه -2-2
در خانه هم کسـی کـاري بـه کـار او            : افتادن!] گودال بزرگ [ به چاه  ۀعباس پس از حادث   «
با سـنگ و     .تر آسوده .دجایش را سر تنور کشانده بو      .او هم کاري به کار کسی نداشت      . نداشت

هاي سنگ و کلوخ را با حلبی شکسته و پارچه         شکاف .کلوخ پناهی براي خود درست کرده بود      
ماه را نگـاه     .کرد ها را نگاه می    نشست و ستاره   ها می  شب. آلونک طوري  و کاه و کود گرفته بود؛     

د سال هم بـه بـاالي       توانست ص  چنان که انگار می    خستگی و  بی .کرد آسمان را نگاه می    .کرد می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاییز، 59شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  50

جـدایی از مـادر و جـاگیر     .شـده بـود    »دیگر«به خودي خود، عباس     ) 347( .سر خود نگاه کند   
دانست چرا عباس یکبـاره جـا        هیچ کس نمی   .نمود تر می  شدن او سر تنور، یکگی او را برجسته       

 چیـزي  تنهـا  .نیاورد حتا خود مرگان هم سر در      اش را از مرگان فرد کرد؟      عوض کرد؟ چرا خانه   
این کـه   . است روي پا و عصاي خودش راه برود        زد این که عباس خواسته     که در ذهن جرقه می    

شاید آن برش کشـنده، یـک چیـز را در عبـاس بـاقی       .وجودش رنگ و بار خود را داشته باشد       
و عبـاس، شـاید بـه غریـزه         . ي به هـر صـورت و بـا هـر مقـدار            »خود«او  » خود«: گذاشته بود 

 از زیـر   ،پـس . هاي پاره را بیابد، حس و لمس کنـد         این تکه تکه مانده    ریزها، کوشید تا خرده   می
. اسـت   امـا وابسـته  -اگر نه زاید -تا به در نیامده، وجودش. بال و پر مادر و برادر باید به در آید 

هـایی عبـاس را بـه جـدایی          توان به یقین گفت که چنـین انگیـزه         نمی [...] شود یدك کشیده می  
 :تواند عباس را واداشته باشد کـه  دیگري می ۀچه نیروي نهفت  . ید این جور باشد   ا ش انگیختند؛ اما 

 )248-9( »اي بساز؟ خانه را بگذار و سر تنور النه

 جهینت
ل یـ هـر دوعنصـر، بـه دل        کـه  میافتیدر  و خانه در رمان مورد نظر،      ي عناصر گود  یبا بررس 

ن ی نمـاد  ییرهایتوانند به عنوان تصـو     یت و آرامش، م   یامن و؛  دلهره و ترس   با یزمان رار و هم  کت
 نـد، ک ی مـ  يبازسـاز ) رحـم (تر کوچک یاسیدر مق  پدر را  یران و ب  یو ةعباس خان  .افته شوند یدر
گـاه  یه جا کـ وچ مادر و برادر، به آن بخـش از خانـه            کو قرار است پس از       ماند ی آن جا م   یمدت
 ،اگرچه در آغـاز رمـان      .ستیناب  یامک خانه   يدر بازساز  مرگان اما  . برگردد  خانواده بود،  یاصل

ابد سلوچ رفته ی  میاما در دهد، ی ميند و سلوچ را در آن جا  ک ی م يل رحم باساز  کخانه را به ش   
م خانـه  ی دوشنبه به حرییربالکسردار و  نه،یت نریدو شخص .ستیارش نک در  یاست و بازگشت  

بـه خـود     .رده بود ک يزل رحم خود بازسا   ک مرگان آن را به ش     یه زمان ک يا خانه؛  نندک یتجاوز م 
 مرگـان  ي هـر دو بـرا  ، رحم مادرانـه  هم تصویر آن،و هخان هم پس، .شود یمرگان هم تجاوز م

 .رود یمند و ک ی مكجه، روستا را ترینت در. اند ران شدهیو
بـا   در سراسـر داسـتان     هکـ  یشـ کشمکن رمان و    ی در ا   و خانه  يگودهاي    ریگسترش تصو 

سـت  یا ، به گونه  یت اصل ین دو شخص  یا  با  در ارتباط   آنان يرگاه سازگا   و تنش و    دارند گریدیک
رد کل ی و تحلیتوان بررس ین رابطه میها را، با توجه به هم  تی شخص  نشک از   يا  بخش عمده  هک

ـ ه از اک جداگانه یرنگیتوان در پ یرمان را مجه ینت و در   هـا سـاخته شـده، خوانـد؛     شکشـم کن ی
 . باشديازیت نی رواينما ا واقعیگرا  ان واقعیق جریرنگ از طری پيریگ یه به پک آن یب
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