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خوانش بینامتنی فراداستانِ این وبالگ واگذار میشود
(نوشته فرهاد حسنزاده)
سیده ربابه میرغیاثی
دانشجوی كارشناسی ارشد ،رشته زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور
دکتر سید محمدباقر کمالالدینی عزآبادی
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور
چکیده
در این نوشتار رُمان نوجوانِ این وبالگ واگذار میشود نوشته فرهاد حسنزاده از منظر نشانههای بارز فراداستان بررسی و تحلیل
محتوایی شده است .نوآوری در ساختارِ رُمان نوجوان ،انتخاب شیوهای تازه در روایت ،افشای شگردهای داستاننویسی و یادآورهای
بینامتنی از نشانههای فراداستانی در این اثر معرفی میشود .سپس ،در خوانشِ بینامتنیِ رُمان مشخص میشود كه نویسنده كدام
عناصر از متون ادبی كهن و معاصر را به این فراداستان فراخوانده و چگونه زمینه مناسب را برای اشاره به موقعیتهای داستانی
دیگر فراهم كرده است .واكاوی همانندیهای این رُمان با متون كهن و معاصرِ ادبی نشان میدهد كه بیشترین تعاملِ داستان این
وبالگ واگذار میشود با داستانهای داشآكل ،زال و سیمرغ و طوطی و بازرگان صورت گرفته است.
کلیدواژهها :فراداستان ،بینامتنیت ،رمان نوجوان ،این وبالگ واگذار میشود ،فرهاد حسنزاده
مقدمه
فراداستان  Metafictionیکی از انواع داستانهای پسامدرن است .اولینبار ویلیام ایچ گس  William H. Gassاین اصطالح را مطرح
كرد .اصطالحی كه به «نوشتهای داستانی اطالق میشود كه به شکلی خودآگاه و نظاممند ،توجه خواننده را به ماهیت و وضعیت
خود بهعنوان امری ساختگی و مصنوع معطوف میكند تا از این طریق پرسشهایی را درباره رابطه میان داستان و واقعیت مطرح
سازد ».این نوشتهها هم ساختارهای بنیادین داستان روایی را بررسی میكنند و هم داستانوارگی یا خیالی بودن محتملِ جهان
خارج از متنِ داستانی ادبی را( .وو4931،؛)3-3
كلینكویتز  Jerome Klinkowitzنیز ورود نویسنده به متن ،برجستهكردن بُعد فیزیکی كتاب و بازیگوشیهای چاپی ،برساختن
ماشینوار كتاب و كاربرد افراطی فنون داستاننویسی را سه روش اصلی برای فراداستان برشمرده است( .غفاری4933،؛)16
ازاینمنظر ،رمان این وبالگ واگذار میشود یک فراداستان است؛ شمایلِ نو و ساختار جدید كتاب ،ورود نویسنده به متن ،رفت و
برگشتهای زمانی و فالشبکهای متعدد و ...از این داستان یک فراداستان ساخته است.
نوآوری در ساختارِ رُمان و آشناییزدایی در ظاهرِ آن از مشخصههای اصلیِ این رمان است كه در نگاه اول به چشم میآید.
صفحهآرایی كتاب به شکل وبالگ است .یک وبالگ سه بخش دارد :محتوا ،بازخورد و پیوند .محتوای وبالگ از قطعههای متوالی
تشکیل شده كه اصطالحاً پُست نامیده میشود و با تاریخ و زمان ورود دادهها شناخته میشود .امکان درج و نمایش بازخورد نیز
یکی از جذابترین امکانات وبالگ برای نویسنده و مخاطب است .این داستان هم دو بخش از ساختار وبالگ را دارد .انگار كه
نسخه چاپیِ یک وبالگ را بخوانیم .كتاب شاملِ شانزده پُست/فصل است كه در یکفاصله زمانیِ چهارده روزه نوشته/منتشر شدهاند؛
از ششم مرداد تا بیستم مرداد .دو پُستِ اوّل مقدمهاند و باقیِ آنها ،كه روایتِ درنا از داستانِ آقای ذال (نام مستعار زال ذاكری)
است ،با شماره یک تا چهارده معلوم شدهاند .هر پُست/فصل نامی دارد كه با توجّه به متنِ آن انتخاب شده است؛ مقدمهای بر یک
داستان خفن ،مواظب خانه باش ،چای با طعم لیوان شکسته ،آدمها و كوسهها ،سیب سرخ برای دستهای بسته و  ....در بخشِ
نظرها هم شخصیّتهای فرعیترِ داستان ،به عنوان خواننده وبالگ درنا ،حضور دارند؛ روناک ،خانم همتی ،عمو مهران ،غریب آشنا
و دیگران .در هر پُست/فصل از این كتاب ،داستان از دیدگاهِ دو راوی روایت میشود؛ یکی درنا و دیگری ،زال.
عالوهبر ساختارشکنی در ظاهر كتاب ،زمانپریشی ،افشای شگردهای داستاننویسی و یادآورهای بینامتنی هم از دیگر ویژگیهای
مشترک فراداستانها و این داستان است« .شیوه روایت در داستان كودک و نوجوان همیشه خطی است( ».جزینی4933،؛ )99
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ولی حسنزاده از این اصل سرپیچی كرده .در رمان این وبالگ واگذار میشود زمان خطی وجود ندارد و داستان با بینظمیهای
زمانی روایت میشود.
گفته شد كه افشای شگردهای داستاننویسی یکی از ویژگیهای مشترک فراداستانها است .درواقع ،فراداستان «خلق یک داستان
و درعینحال ،ارائه گزارش و تفسیری از خلق آن در داستان است( ».وو4931 ،؛  )44در این نوع داستان فرایند نوشتن داستان به
سوژهی داستان تبدیل میشود و داستان بهوضوح به شرح شگردهای داستاننویسی میپردازد.
در رمان این وبالگ واگذار میشود نویسنده به افشای شگردهای داستاننویسی میپردازد و توجه خواننده را به برساخته بودن
جهانِ داستان جلب میكند؛ در این رمان ،درنا راویِ اصلی/نویسندهی وبالگ است كه مُدام به متن وارد میشود و در روند داستانِ
زال دخالت میكند.
یادآورهای بینامتنی هم یکی دیگر از ویژگیهای مشترک رمانهای فراداستانی است .در فراداستان بهوسیله بخشهایی از رمانها،
قصهها و شعرها از وجود بینامتنی رمان آگاه میشویم.
درباره بینامتنیت تاكنون كتاب درآمدی بر بینامتنیت؛ نظریهها و كاربردها (نامور مطلق )4931 ،و مقالههای علمیپژوهشیِ
بینامتنیت در شرق بنفشه اثر شهریار مندنیپور (حیدری و دارابی)4932 ،؛ خوانش بینامتنی بوف كور و پیکر فرهاد (حیدری و
همکاران)4932 ،؛ بیامتنیت و دور باطل :دو مؤلفه پسانوگرا در رمان پیکر فرهاد عباس معروفی (رضایی و همکاران)4934 ،؛
داستان داش آكل :پاسخی به بینامتنیت و افق انتظار (دادور )4931 ،و مقاله بینامتنیت در فراداستانِ نوجوان قلب زیبای بابور
نوشته جمشید خانیان (باقری )4939 ،در حوزه كودک و نوجوان منتشر شده است.
در این مقاله نیز با خوانشِ بینامتنیِ فراداستان این وبالگ واگذار میشود از ارتباط این رُمان با متون دیگر سخن گفته میشود و
به دو پرسش پاسخ خواهیم داد؛ یادآورهای بینامتنی در فراداستان این وبالگ واگذار میشود كداماند؟ ردپای كدام متونِ ادبی در
این اثر دیده میشود؟
افشای شگردهای داستانی
«متون پسامدرنیستی توجه خواننده را به فرایند برساختن «جهان داستان» از طریق نوشتن معطوف میكنند و داستانوارگی
«واقعیت» را نشان میدهند( ».وو4931 ،؛ )443
فراداستان نشان میدهد كه داستان ادبی چگونه جهانهای خیالیاش را میسازد و به خواننده كمک میكند تا دریابد واقعیت
روزمرهی زندگی نیز مانند داستان و به شکلی مشابه برساخته و به شکلی مشابه «نوشته» میشود( .همان؛ )94
در فراداستانها با فرم داستان «بازی» میشود( .همان؛  )63رمان این وبالگ واگذار میشود نیز قصه در قصه است و ساختار
تودرتو دارد .فرهاد حسن زاده مُدام از داستانی به داستان دیگر عبور كرده و از دنیای واقعی به دنیای قصّه و از دنیای قصّه به دنیای
واقعی و از دنیای یک قصّه به قصّهای دیگر میرود تا عاشقانهای قدیمی را در قالب تازهای روایت كند .آشنازدایی از فرم معمولِ
داستان و طرح موضوع در بافت و زمینه ای جدید هم به زیبایی و جذابیت داستان كمک كرده و هم بهانهای شده است تا
دلمشغولیهای افراد در دنیای امروزی بیان شود.
گفته شد كه ماجرای این وبالگ واگذار میشود درباره دو نوجوانِ آبادانی است در دو زمان ،یکی حال و دیگری ،گذشته .داستان با
معرّفیِ درنا آغاز میشود؛ دختری شانزده ساله كه شورِ نوشتن دارد .او در یک كتابفروشی دفترچهای قدیمی پیدا میكند و آن را
از صاحب كتابفروشی امانت میگیرد تا بخواند .این دفترچه ،شاملِ خاطراتِ دوره نوجوانیِ كتابفروش و شرحِ دلبستگیِ او به
دختر همسایهشان است .درنا ،كه شیفته این ماجرای عاشقانه شده ،تصمیم میگیرد وبالگی بسازد و خاطرات كتابفروش را در
اینترنت منتشر كند .او نوشتههای دفتر خاطرات را بازنویسی میكند و بدون اطالعِ كتابفروش ،كمكم ،روی وبالگ میگذارد تا
اینكه باالخره ،كتابفروش از موضوع باخبر میشود و باعصبانیّت او را بازخواست میكند .درنا هم مجبور میشود وبالگ را تعطیل كند.

درواقع ،این دفترچه مدرن (وبالگ) با ماجراهایی كه در دفتر خاطرات قدیمی آمده است ،شروع میشود و مخاطب قصه نوشتن
یک قصه را میخواند و شاهد درهمآمیختگیِ امر داستانی و امر واقعی است.
بسیاری از رمانهای فراداستانی با روابط میان قصه و گفتار بازی میكنند( .همان؛  )433در رمانِ واقعگرا ،یک راوی قابلاعتماد
وجود دارد كه از نظرگاه اول شخص ،سوم شخص یا دانای كل داستان را تعریف میكند و نویسنده پُشت این راوی پنهان شده
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است .ولی در فراداستان راویهای چندگانه وجود دارند و عالوه بر نویسنده ،شخصیتهایی هم حضور دارند كه سؤال میكنند و
سیخونک میزنند و تهدید میكنند و ....
درنا عضو كتابخانهی كانون پرورش فکری است ،داستان مینویسد و به قول خودش مثل ملخ كتاب میخورد .او در نقشِ
نویسنده ،راویِ فضولی است كه میخواهد به شکل افراطی در جریانِ داستان حضور داشته باشد و بهشکلی واضح داستانسرایی
میكند و راست و دروغ را به هم میبافد( .همان؛ )94
به وبالگ من خوش اومدین .به وبالگ دستهكلید .اینجا با همهی وبالگهایی كه تا حاال دیدین و خوندین فرق داره .این وبالگ
داستان داره .داستانش هم داستان داره .شاید داستانَ داستانش هم داستان داشته باشه.
(حسنزاده4932 ،؛ )1
واسه آدمی كه كالس داستاننویسی میره و چندتا داستان مینیمال و تماممال و نرمال و غیرنرمال نوشته ،بیكالسیه كه نتونه
داستانِ یه داستانو تو وبالگش بنویسه( .همان؛ )3
شیوهای كه حسن زاده برای روایتِ این داستان انتخاب كرده است ،خواننده را نسبت به فرایند خلق داستان هشیار میسازد.
درواقع ،برخالفِ نویسنده داستان واقعگرا كه تالش میكند شگردهای داستانگوییاش را از مخاطب پنهان كند ،نویسنده
فراداستان تصمیم میگیرد شگردهای داستانگوییاش را عیان كند .برای همین است كه حسنزاده اجازه میدهد درنا به عنوان
راوی/نویسنده به متن وارد شود و در روند داستانِ زال دخالت كند .او در همان ابتدای داستان عاقبتِ شخصیت اصلی را آشکار
میكند و به خواننده میگوید كه آقای ذال مردی میانسال و مرموز و تنهاست كه یک كتابفروشی دارد .سپس ،در نقشِ راوی
وارد داستان میشود و شخصیتهای داستانی هم وارد دنیای واقعیِ راوی میشوند .درنا با شخصیّتهای رُمان گپ میزند ،دربارهی
آنها اظهارنظر میكند و حتّی با خوانندههای فرضی تعامل برقرار میكند و به میلِ خودش بخشهایی از داستانِ زال را حذف و یا
دستكاری میكند.
اینجای داستان فریبا و مادر و خواهر كوچیکترش از صحنه داستان میرن بیرون .اما اونا تو خاطرههای آقای ذال نقش پررنگی
دارن و من واقعاً نمیدونم( ....همان؛ )93
همزمان شخصیتهای داستانی دیگری نیز در این رُمان وجود دارند .گروهی از شخصیتهای فرعی كه آنها هم دارند داستانی را
میخوانند كه ما در حال خواندنش هستیم و درباره روند پیشرفتِ آن اظهارنظر میكنند.
روناک:
اینهمه سوژه ریخته تو این شهر ،بعد تو رفتی سراغ این یارو؟ (همان؛ )3
سبحان:
یک نوشته خوب ارزش خوانده شدن را دارد ،و یک سوژه خوب ارزش نوشته شدن .شما آدم را كنجکاو میكنید كه ماجرای این
دستهكلید چیست.
(همان؛ )44
رضا برزگر:
من با خوندن داستانهای جنگی حال نمیكنم .از كلیشهها خسته شدم .دوست عزیز ،چرا از یه چیز دیگه نمینویسی؟(همان؛ )23
سوسن:
تا اینجاش كه جالب بود .ولی از كجا بدونیم چهقدر از این داستان كار آقای ذال است و چهقدرش كار شما؟ چون كلمهها خوب
انتخاب شدند و نثر یکدستی داری .اصالً بهنظر نمیآد این ادبیات مال یک دختر  46ساله باشه(.همان؛ )23
روناک ،سبحان ،رضا و دیگران شخصیتهایی حاشیهای هستند كه هم در داستان وجود دارند و هم وجود ندارند .مخاطب
بهدرستی نمیداند كه آنها چه كسانیاند ،ولی میتواند آنها را بهخاطر بیاورد .روابط متنی این شخصیتهای فرعی با راویِ اصلی
در بخش نظرهای وبالگ تفسیری درباره رویه نوشتنِ داستان را بیان میكند و این تردید را در ذهن مخاطب بهوجود میآورد كه
این داستان اثری ساختگی است و یا ماجرایی واقعی.
محمدی :دوست عزیز ،این داستانی كه نوشتی شبیه فیلم میباشد .فیلمی كه براساس حقیقت زندگی ساخته شده باشد(.همان؛ )63
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یادآورهای بینامتنی
متن ادبی هم از واقعیت بیرونی اثر میپذیرد و هم از متون كهن و قبل از خود .در رُمان این وبالگ واگذار میشود هم اشارههای
مستقیم به پدیدهها و حادثهها و شخصیتهای واقعی و تاریخی وجود دارد و هم ارجاعهایی به شعرها و داستانهای كهن و معاصر.
جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس ،عملیات والفجر  ،3حادثه سینما ركس آبادان و سقوط خرمشهر یا اشاره به زن قرمزپوش
برخی از ماجراهای واقعیاند كه به این فراداستان راه یافتهاند.
همچنین ،این متن ارجاعهای آشکار بسیاری به متون ادبی دیگر دارد .مانند رُمان بینوایان ،قصه حسن كچل ،قصه زال و سیمرغ،
داستان داش آكل ،داستان ملکنریمان و خشایار ،قصه دختر شاهپریون ،داستان شیرین و فرهاد ،قصه طوطی و بازرگان،
رسالهالطیر ،منطقالطیر و شعرهایی از حافظ ،ناظم غزالی ،سنایی ،موالنا ،سعدی ،احمد شاملو ،فروغ فرخزاد و سهراب سپهری.
بهنظر میرسد تالشِ فرهاد حسنزاده در فراداستانِ این وبالگ واگذار میشود بر آن بوده است كه كانون توجه را بر مسئله ارجاع و
تلمیح ادبی قرار دهد و با ارجاعهای بینامتنی و تلمیحهای ادبی زمینه ای را برای كشف معنا فراهم كند و خواننده را از حقیقتی
ورای داستان باخبر سازد .ازاینرو ،صداهایی از درون ادبیات فارسی در این داستان شنیده میشود كه آن را به داستانهای دیگر
پیوند میدهد و گفتوگویی بین متون كهن و دنیای مدرن ایجاد میكند.
پساساختارگرایان معتقدند هیچ متنی بدون وجود متون دیگر شکل نمیگیرد و هیچ متنی را نمیتوان بدون ارتباط با متون دیگر
خواند یا تفسیر كرد .درواقع ،هر متن فاقد معنای مستقل است و خوانش متن یعنی ردیابی نشانههایی كه به كشف معنا میانجامد.
این نظریه در نظریههای فردینان دو سوسور  Ferdinand de Saussureریشه دارد و باختین ،كریستوا ،بارت ،ژنت و  ...دربارهاش
صحبت كردهاند.
میخائیل باختین  Mikhail Bakhtinدر سالهای نخست قرن بیستم با پیروی از مفهوم چندصدایی در هنر موسیقی ،نظریههای
«چندصدایی و گفتوگومندی»  Polyphony and Dialogismرا در حوزهی نقد و مطالعات ادبی مطرح كرد .باختین معتقد است در
هر متن ،هر «كلمه» با متون دیگر وارد گفتوگو میشود.
در دههی  ،4361ژولیا كریستوا  Julia Kristervaدر نتیجه بررسی نظریههای باختین برای اولینبار اصطالح بینامتنیت Intrtexuality
را مطرح كرد و گفت كه متون از طریق تلمیح ،نقل قول ،تقلید سبکی ،جنبههای فرمی ،استفاده از ژانر مشترک ،بازنگری ،طرد و
انواع و ...با سایر متون ارتباط مییابند .او معتقد بود مناسبات و مالحظات بینامتنی موجب رهایی متن از یک نظام معنایی بسته
میشوند و بینامتنیت را حضور متنهای دیگر در فضای متنی تلقی میكرد( .آلن4931 ،؛ )43
ژرار ژنت  Gerard Genneteهم بینامتنیت را گسترش داد و هر متن ادبی را در پیوند مستمر و محکم با متنهای همزمان و
غیرهمزمان میدانست .وی با طرح واژه ترامتنیت در پنج سطح از بینامتنیت بهعنوان حضور همزمان دو متن یا چندین متن و
حضور بالفعل یک متن در متنی دیگر یاد كرده است و در سطح بعدی از پیرامتنیت Paratextualنام میبرد كه به گفته گراهام آلن
در درونمتن شامل عناصری مانند عناوین اصلی ،عناوین فصلها ،درآمدها ،پینوشتها و در برونمتن شامل مصاحبهها ،آگهیها،
نقد و جوابهای آن ،نامههای خصوصی و ...است .درواقع ،منظور عناصری است كه در آستانه متن قرار میگیرند و دریافت یک
متن از سوی خوانندگان را جهتدهی و كنترل میكنند( .همان؛ )443
سطح سوم ورامتنیت است كه در آن یک متن مفروض بدون اجباری به نقل كردن از متن دیگری سخن میگوید .یعنی یک متن
در رابطهای تفسیری با متن دیگر قرار میگیرد .سطح چهارم و پنجم سرمتنیت و زبرمتنیت است .سرمتنیت ارتباط اثر با سایر
ژانرها ،خردهژانرها یا قراردادها را بررسی میكند .زبرمتنیت نیز متضمن هرگونه مناسبتی است كه متن ب (زبرمتن) با متن پیشین
الف (زیرمتن) متحد میكند .شیوه پیوند این دو چنان نیست كه متن ب تفسیر متن الف باشد( .همان؛ )432
ازاینرو ،به گفته روالن بارت « Roland Barthesمتن بافتهیی از نقلقولهای برگرفته از مراكز بیشمار فرهنگ است» (همان؛  )22و
مؤلف درباره چیزی می نویسد كه پیش از او هم مطرح شده و حاال ،او مفاهیمِ قدیمی را به شیوهای نو بازآفرینی میكند .باختین
نیز گفتوگومندی در یک متن ادبی را به معنی دیگرپذیری و كوشش برای كشف و ارائه حقیقت از نظرگاه دیگری میداند.
درواقع ،اشارههای بینامتنی در هر اثر ادبی به تکمیل معنا كمک میكند و به شنیده شدن همه صداها در داستان كمک میكند.
این تمهید هم سطحی عمیقتر را در الیههای پنهانِ داستان بهوجود میآورد و هم امکان تفسیرپذیری و افزایش سهم خواننده در
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دریافت معناهای مبنایی را فراهم میسازد .به گفته میشل فوكو « Paul Michel Foucaultمرزهای یک كتاب هیچگاه مشخص
نیست؛ یک كتاب ،ورای عنوان ،نخستین سطرها ،و نقطه پایانی اش ،ورای تركیب درونی و شکل مستقل خود ،به سطح نظامی از
ارجاعات به دیگر كتابها ،دیگر متنها ،و دیگر عبارات میرسد :یک كتاب گرهی در میان یک شبکه است( ».همان؛ )234
حسنزاده نیز در رُمان این وبالگ واگذار میشود با ارجاع به متون كالسیک فارسی و ادبیات معاصر به بینامتنیت توجه كرده است.
ارجاعهای آشکار و پنهانِ او نشاندهنده پیوند بینامتنیِ این رمان و تعامل با متون دیگر است و این امکان را به خواننده فعال و
خالق میدهد تا با توجه به دانستههای قبلیاش از متون ادبی معنا و مفهومهای عمیقتر و بیشتری را در بستری از كنشهای
بینامتنی كشف و درک كند.
در بررسی یادآورهای بینامتنی در رُمان این وبالگ واگذار میشود به همانندیهای این داستان با داش آكل ،زال و سیمرغ و
طوطی و بازرگان اشاره میشود كه بهنظر نگارنده مقاله بیشترین تعامل را با اثرِ فرهاد حسنزاده دارند.
داشآکل
داستان كوتاه داشآكل در سال  4944در مجموعه سه قطره خون ،كه شامل  44داستان بود ،منتشر شد .فرهاد حسنزاده از زبان
یکی از شخصیتهای فرعی در این وبالگ واگذار میشود بهطور مستقیم به داستان داش آكل اشاره كرده است.
عمو مهران:
من فکر میكردم طوبا بیستویک كلمه بلده كه دوتاش (فروشی نیست) است ولی وقتی شنیدم بیشتر بلده ،یهجوری شدم .البد
وقتی پیش فریبا بوده بیشتر از اینها هم بلد بوده .مثل داستان داش آكل كه آخرش طوطی یه چیزی میگه...
(حسنزاده4932 ،؛ )33
داش آكل مردی بدسیما ،ولی جوانمرد و بخشنده است كه وقتی حاجی صمد مرحوم میشود ،او را وكیل و وصی خود میكند و
خانوادهاش را به داش آكل میسپارد .در رفتوآمدهای داشآكل به منزل حاجی ،او عاشق مرجان ،دختر حاجی ،میشود و تنها و
افسرده یک طوطی میخرد و با او درددل میكند .فقط طوطی رازِ عشقِ داش آكل را میداند .پس از هفت سال ،مرجان با مرد
دیگری ازدواج میكند و داش آكل حرفی نمیزند .پس از مراسم عروسی ،داشآكل با كاكارستم درگیر میشود و میمیرد .پس از
مرگِ داشآكل ،قفس طوطی به مرجان سپرده میشود و ناگهان طوطی پرده از راز داشآكل برمیدارد؛ مرجان ...عشق تو مرا كشت.

بین این داستان و داستانِ آقای ذال در رُمان این وبالگ واگذار میشود همانندیهایی وجود دارد .داستانِ آقای ذال ماجرای
عاشقانهی آقای كتابفروش است .درواقع ،مخاطب از میانِ نوشتههای وبالگیِ درنا به سی و اندی سال قبل و اوایل جنگ تحمیلی
برمیگردد و داستانِ زال را میخواند؛ ماجرای زندگیِ نوجوانِ سیزدهسالهای كه تنها و بیكس مانده است .مادر زال فوت كرده و
پدرش هم ناپدید شده است .او به خواستِ پدر و به اجبارِ روزگار در مغازه پرندهفروشیِ قادرقناری كار و زندگی میكند و در برابر
پرخاشگریها و بدخلقیهای قادر چارهای ندارد ،مگر صبر و صبر .زال سادهدل و مهربان است و دستی به خیر دارد .تنهایی و
مهربانیاش بهانهای میشود تا او با تورانخانم و خانوادهاش انس بگیرد و در پارهای از كارهای خانه ،خرید نان و ،...دستگیرِ زن
همسایه باشد .تورانخانم همچون مادری دلسوز پی گیرِ درس و كار ،زندگی و سالمتِ زال است و مهر و عطوفتش باعث وابستگی
و دلبستگیِ زال میشود .جدای شبهرابطه مادر و فرزندی ،زال در رفتوآمدهای مکررش به منزلِ تورانخانم عاشقِ دختر او ،فریبا،
هم میشود تا اینكه جنگ شدّت میگیرد و حملههای هوایی بیشتر میشود .تورانخانم تصمیم میگیرد با دخترهایش از آبادان
مهاجرت كند و زال را امین و كلیددار خودش میكند و طوطی و خانهاش را به او میسپارد .زالِ غمگینِ تنهامانده با طوطی درددل
میكند و روزهای انتظار را به مراقبت از خانه و كاشانه تورانخانم میگذراند تا اینكه قادرقناری هم تصمیم میگیرد با پرندههایش
مهاجرت كند .زال اصرار دارد كه در شهر بماند و نگهبان و محافظِ خانه تورانخانم باشد ،ولی قادر اجازه نمیدهد و بهمدد خشونت
كالمی و بدنی ،او را با خود همراه میكند .زال ،قادر و پرندهها با حسون و وانتش راهیِ جاده میشوند و در راه ،حملههای هوایی و
نیروهای عراقی باعث خرابیِ وانت و متوقفشدنِ زال و همراهانش میشوند .بیشتر پرندهها میمیرند و زال هم ،كه با دستهای
بسته عقب وانت و كنار پرندههاست ،خودش را به مُردن میزند .قادر و حسون بهخیالِ اینكه زال هم مُرده است ،او را رها كرده و
پای پیاده حركت میكنند و گرفتارِ نیروهای عراقی میشوند .طوطیِ زال میمیرد ،ولی زال موفق میشود خودش را نجات بدهد و
از جهنمِ آن جاده به سالمت بگذرد و به آبادان برگردد .زال بزرگ و بزرگتر میشود و رازِ بزرگِ عشقِ نوجوانیاش را در دل نگه
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میدارد .پرندهفروشی به كتابفروشی تبدیل میشود و در همه این سالها ،زال فقط با دفترچه خاطراتش درددل میكند و منتظر
فریبا میماند تا اینكه ناگهان سروكلهی درنا پیدا میشود .درنا از زال میخواهد اجازه بدهد تا دفتر خاطراتش را بخواند و داستانِ
زندگیِ او را بنویسد .زال دفترچه خاطرات را ،كه در قفس فلزیچوبی گذاشته ،به درنا میدهد و نوشتههای زال پرده از رازِ او
برمیدارد.
هر دو داستان در گذشته اتفاق میافتند و ازنظر شخصیت ،پیرنگ و كشمکش همسانی دارند.
داشآكل و زال ذاكری شخصیّتهای اصلی داستاناند و هر دو میانسال و آزاد و تنها .هر دو محبوب عدهای هستند و مغضوبِ
عدهای دیگر .هر دو ویژگیهای ظاهری متفاوتی دارند؛ داشآكل بدقیافه است با اثر زخمهای بسیار روی صورتش .زال هم سپیدمو
است و عینکی و زخم هم كم ندارد .به قول درنا ،زال از آن آدمهای باحال و مخصوص است كه گاهی در فیلمها و كتابها
پیدایشان میشود؛ كسی مثلِ داش آكلِ صادقِ هدایت.
آكل معنایی ندارد ،ولی داش یعنی برادر و لوطی .زال بهمعنای سپیدمو است و پهلوانِ مانای شاهنامه را به یاد میآورد .نامِ
خانوادگیِ او ،ذاكری ،هم به معنای یادكننده و یادآورنده است .داش آكل نماد جوانمردی و یادواره پوریای ولی است .زال هم داش
آكل را به یاد میآورد؛ مردی قوی كه هم دستگیرِ دیگران است و هم شجاع و مبارز.
كاكارستم در داستانِ هدایت مردی است كه ادای رستم را درمیآورد ،ولی شباهتی به این پهلوان ماندگار ندارد .او نماد زشتی و
پلیدی است و در داستانِ حسنزاده نیز قادرقناری تداعیگر كاكارستم است كه برخالفِ نامش ضعیف و هرزه است .داش آكل و
زال در برابر كاكارستم و قادرقناری از حیثیت و شرافت انسانی دفاع میكنند.
مرجان و فریبا نیز در هر دو داستان كمرنگ و در سایهاند و هدایت و حسنزاده درباره ویژگیهای اخالقی و انسانیِ آنها كمتر
صحبت میكنند.
بااینحال ،دخترها بهانه گرهافکنیِ اصلیِ هر دو داستاناند؛ داش آكل عاشق دختری میشود كه به او سپرده شده است .زال هم
عاشقِ دختری میشود كه بهنوعی به او سپرده شده است .هر دو در مواجه با عشق سکوت كرده و رازِ دل را پنهان میكنند .رازِ
داشآكل توسط طوطی فاش میشود و رازِ زال نیز توسط دفترچه خاطراتش عیان میشود.
قفس و طوطی هم از نمادهای مشترک در هر دو داستان است .در داستان داشآكل و در داستانِ زال قفس همیشه همراه
شخصیت اصلی داستان است و در هر دو داستان ،زمانیكه شخصیتهای اصلی دلبسته میشوند ،به نگهداری از طوطی رو
میآورند .عالوهبراین ،در هر دو داستان تعهد اخالقی نوعی خویشاوندی بهوجود میآورد و از شخصیتهای آزاد و رهای داشآكل و
زال مردهایی عاشق و مسئولیتپذیر میسازد كه وفای به عهد را فراموش نمیكنند.
زال و سیمرغ
در شاهنامه ،زادهشدن زال با لفظ جدا شدن از مادر آمده است .محروم شدن و جدایی از مادر ،دورشدن از خانه به خواست و اراده
پدر و قرارگرفتن در موقعیتی آسیبپذیر شباهتهای زالِ حسنزاده با زالِ فردوسی است.
در رُمانِ این وبالگ واگذار میشود نیز مادر زال مُرده و پدرش ،او را به قادر میسپارد .پدر بدهیهای قادر را صاف میكند و طلبش
را میبخشد تا او برای یکسال مراقبِ زال باشد ،ولی دیگر برنمیگردد .زال نزد قادرِ بیادب و پرخاشگر و مُفنگی زندگیِ سختی
دارد و از آزار و اذیّتهای او در امان نیست.
در شاهنامه ،سیمرغ به زال پناه میدهد و او را به آشیانهاش در البرزكوه میبرد .سیمرغ نجاتدهنده زال است و به زال كمک
میكند از ضعف و ناتوانی به توانایی و بزرگی دست یابد .گذر از دورهی آزمایش باعث میشود كه زال با اطمینان و اعتماد نسبت
به خودش دوباره به جامعه بازگردد.
در این وبالگ واگذار میشود سیمرغ پرنده نیست؛ نامِ وانتِ حسون است .پُست/فصلِ «سیمرغ و سیمرغ و كَفتر جَلد» با یک
عنوانِ كلیدی ذهنِ خواننده را برای بازنماییِ ذهنی داستانِ رسالهالطیرها آماده میكند .اولین رسالهالطیر از ابوعلی سینا داستانی
در سیر مراحل عرفانی است .ابوعلی سینا نفس یا روح را به مرغی تشبیه میكند كه در میان گروهی از مرغان در دام صیاد گرفتار
میآید و به یاری دیگر مرغان از قفس آزاد میشود و از بیابانها و منزلها و كوهها عبور میكند و سرانجام پس از تحمل رنج
فراوان به شهر پادشاه مرغان میرسد و به دیدار وی توفیق مییابد و از همهی رنجها راحت میگردد.
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حسنزاده نیز در این داستان بهطور نمادین به سیمرغ و داستانِ رسالهالطیرها اشاره میكند و آن وقتی است كه قادر با زالِ
دستبسته و پرندههای توی قفس سوار بر سیمرغ از شهرِ جنگزده آبادان خارج میشوند.
قفس كفترها جا گرفت .رضاخیاط كه خیس عرق بود ،دستی به كمر زد و نگاهی تند و گذرا به وانت و قفسها كرد و گفت« :یاد
قصهی سیمرغ و سیمرغ افتادم .ببین .ماشینشون هم سیمرغه».
پرویز گفت« :ایول! چه بامسما!»
قصهی سیمرغ را چندبار شنیده بودم .اصالً حواسم نبود اسم وانتی كه میخواهد ما را ببرد سیمرغ است.
(همان؛ )13
توی جاده پرنده پَر نمیزد اما ،سیمرغ ما پُر از پرنده بود .من عقب وانت بودم ،قادر و حسون و بابای حسون جلو بودند .اینطور
راحتتر بودم .باربندِ وانت را دوست داشتم .حس پرواز داشت.
(همان؛ )33
در ادبیات عرفانی روح به مرغ تشبیه میشود و به گرفتاری وی در قفس تنگ و رهایی او و پروازش در آسمان و رسیدن به ملکوت
اشاره میشود .تمثیل روح به پرنده از رسالهالطیر ابوعلی سینا به ادبیات فارسی راه یافته است .در این وبالگ واگذار میشود نیز
بارها به گرفتاری مرغ جان در قفس تن و نیاز به رهایی از آن اشاره شده است:
ایستاد وسط دكان و آه كشید« :چی میگی بندهی خدا! همهی ما تو قفسیم ».و پیراهنش را باال زد .دست كشید روی دندههای
برجسته سینهاش« .نگا كن .اینا چیه؟ میلههای قفس ».لبخند یک آدم عاقل ،یک آقا معلم فهمیده رو لبش بازی میكرد« :موالنا
میگه :دوسه روزی قفسی ساختهاند از بدنم .بدن عینهو قفسه .روح جانه .مهم روح آدمه كه باید آزاد باشه ،از هفت دولت آزاد».
(همان؛ )19
همیشه به من میگفت زبانبسته .همانطور كه به پرندهها میگفت .گفته بود« :پرنده تا وقتی آزاده پرندهس .وقتی رفت تو قفس،
میشه یه چیز دیگه».
(همان؛ )16
و همانطور كه ابوعلی سینا نفس را به كبوتر تشبیه كرده است ،حسنزاده نیز زال را كفتر جلد معرفی میكند؛
انگار میخواست حرفش را توی گوشم فرو كند« :تو برمیگردی .مث روز برام روشنه .عین یه كفتر جلد كه اگه صدبار پَرش بدی،
دوباره برمیگرده .خداحافظ».
(همان؛ )31
صحنه نمادین دیگر ،تالشِ زال برای بازكردنِ بندِ دستهایش است كه درنهایت دستهای بستهاش با كلید درِ حیاط تورانخانم
باز میشود و اشاره به این دریافت عرفانی دارد كه عشق گشاینده بندهاست و رشته تعلق را كسی میتواند باز كند كه بسته است.
اینبار با لگد میكوبی به طاق سیمرغ .دنگ ...دنگ ...دنگ ...این هم خودش یک كار است .آهنگش دلت را قرص و محکم میكند.
ادامه میدهی .تندتر و بیشتر ادامه میدهی .یکمرتبه وسط دنگدنگ صدای تیز فلز میشنوی .میبینی دستهكلیدت از جیبت
آویزان شده و دارد میافتد .دستهكلید؟ سهتا كلید و یک حلقه و یک جاكلیدی .خودش است .دستهكلید را بیرون میكشی و با
تیزترین كلید كه مالِ در حیاط است شروع میكنی .ذره ...ذره ...ذره ...باید بجوی ،نه با دندانهای خودت كه با دندانههای
كلید(.همان؛ )492
طوطی و بازرگان
در ادبیات روح به پرنده و مرغ تشبیه میشود و مالزمت مرغ و قفس تمثیلی از مالزمت روح و جسم است .روح میتواند مانند
پرندگان به اوج برسد و پرواز كند ،البته اگر اسیر و گرفتار قفس تن نباشد .نمونه این مالزمت و اشتیاق در داستان طوطی و
بازرگان است .داستان تمثیلی طوطی و بازرگان در مثنوی معنوی ماجرای بازرگانی است كه یک طوطی دارد .روزی بازرگان
تصمیم میگیرد به هند سفر كند و از اعضای خانوادهاش میپرسد كه چهچیزی سوغات بیاورد .از طوطیاش هم میپرسد .طوطی
میگوید« :به طوطیهای هندوستان بگو كه من در قفسام و انصاف است كه شما آزاد باشید و من در شوقِ آنجا بمیرم؟» بازرگان
به هند میرود و پیام طوطیاش را به طوطیهای هندی میرساند .همینكه حرفِ بازرگان تمام میشود ،یکی از طوطیها بیجان
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شده و از درخت بر زمین میافتد .بازرگان متأثر و ناراحت میشود و وقتی از سفر برمیگردد ،ماجرا را برای طوطیاش تعریف
میكند و طوطی بیهوش میشود و بر كف قفس میافتد .بازرگان متعجب و حیران طوطی را از قفس بیرون میآورد كه ناگهان
طوطی پر میزند و بر شاخهی درختی مینشیند و در پاسخِ بازرگان كه میپرسد چه شده ،طوطی میگوید «آن طوطی در
هندوستان به من نشان داد كه باید بمیرم تا آزاد شوم».
موالنا در این داستان تن و جسم انسان را به قفس و جان و روح را به طوطی تشبیه میكند .در این وبالگ واگذار میشود نیز رضا
خیاط توجه زال را به داستان طوطی و بازرگان جلب میكند و زمانیكه زالِ دستبسته عقبِ وانت مانده است ،به فکرش میرسد
برای رهایی از قادر حقه طوطی را بزند؛ او خودش را به مُردن میزند و قادر فریب میخورد و زال را به حالِ خودش رها میكند.
این مرگ برای زال شروع تازهای است برای زندگی؛ یک تولد دوباره .مرگِ نمایشیِ زال سبب آزادی و رهاییِ او میشود و او پس از
گذر از آزمایشی سخت ،مطمئن و مصمم باریدیگر به شهر و جامعه بازمیگردد ،همچون زالِ شاهنامه.
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