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  چكيده
هاي سـادة   يافتن عصر عدالت شاعرانه در آثار ادبي، شاهد مرگ شخصيت با پايان
هـايي   دنبال چنين تحولي، شخصـيت  به. ذات در اين آثار هستيم سرشت يا بد نيك
گذارنـد؛   هاي مدرن مي هاي ذهني و رواني پا به عرصة رمان وجهي با پيچيدگي دو

از و گـاه درتضـاد بـا     هايي كه جنبة علنـي و خصوصـي آنهـا متفـاوت     شخصيت
بسياري از وقايع متناقض رمـان  منشئي يكديگر است، تضادهايي كه ممكن است 

شود و نه تنها فهم رمان را دشـوار سـازد بلكـه خواننـده را در شـناخت هويـت       
بـودن   وجهــي  دوويژگـي  ايـن  از نويسـان     رمـان  .حقيقي شخصيت، ناكام گـذارد 

پيكـرِ  نويسندة . اند كرده استفادهبسيار رن مد هاي رمان دليل مطابقت با شخصيت به
هـاي   دادن جلـوه  پردازي را در رمان خود براي نشان نيز اين شيوة شخصيت فرهاد

او گـاهي بـا شخصـيت اظهـار      .گيرد كار مي ها به مثبت و منفي وجودي شخصيت
علـت  . كنـد  كند و مواقعي نسبت به او احساس انزجار و نفـرت مـي   همدردي مي
هاي متفاوت و گاه بـا   واكنش متغير اين است كه شخصيت در قالب اين ديدگاه و

كنـد؛ و ايـن همـان اسـت كـه       هايي متضاد در رويدادهاي رمان ظهـور مـي   منش
در جسـتار حاضـر، ايـن شـيوة      .شـود  پردازش شخصـيت دووجهـي ناميـده مـي    

در  بررسي و درنهايت نتيجه گرفته شده است كه پيكر فرهادپردازي در  شخصيت
ها  حقيقت همة شخصيت ها مرز مشخصي ندارند و در ، شخصيتپيكرِ فرهادرمان 
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، بـراي  پيكـرِ فرهـاد  اين شـگرد در رمـان   . هاي متعدد وجود يك نفر هستند جلوه
  .كار گرفته شده است اي و اثيري زن به دادن دو جنبة لكاته نشان

معروفـي،  وجهـي، عبـاس    هـاي دو  ، زن اثيري، شخصـيت پيكر فرهاد :ها كليدواژه
  .معشوق سنتي

  
  مقدمه. 1

در  اينكـه  بـا . طور جدي از قرن هفدهم آغاز شـد  پردازي به   توجه به شخصيت و شخصيت
اهميـت  شخصـيت   ةمطالعه دربار ،در قرن هفدهم ،شد سازي توجه مي قرون وسطي به تيپ

در اين . گفتند   مـي» سازي   چهره«وجود آمد كه به آن  اي به   و حتي نوع ادبي تازه اي يافت ويژه
تحليـل  و  نوشـت    نويسنده خصوصيات روحي و جسمي افراد را با جزئيات مـي  نوع ادبي،

ادامـه   »بـالزاك « ادبـي تـا زمـان  گونة     اين. گرفت   آنها صورت مي ةچهر ةشخصيت با مطالع
 آرام انسان و ناخودآگاه او در مركـز توجـه قـرار    ؛ تا آنكه در اواخر قرن هجدهم آرامداشت

  .ه كردنداشخاص توج به فرديت خاص نيز نويسان رمانگرفت و درنتيجه 
پـردازي بـه اوج      شخصـيت توجه به اين شيوة  ،»هنري جيمز«زمان  ، درنوزدهم ةدر سد

 او. نشان داد كه عنصر اصلي در روايت، فرايند ذهن شخصيت است نه راوي» جيمز« .رسيد
   :نوشت) م1884( »هنر رمان« ةدر مقال

بخشيدن به حادثه است؟ حادثه مگر چيـز ديگـري    پردازي چيزي جز تعين   شخصيت مگر
بخشيدن به شخصيت نيست؟ مگر نه اينكه يك تابلوي نقاشي و يا رمان چيزي     جز تجسم

 دنبال يافتن چيـز ديگـري هسـتيم؟    جز توصيف يك شخصيت نيست؟ مگر ما در تابلو به
)130 :1371ت، اخو(.  

نويسندگان رئاليست و ناتوراليسـت، مبنـي بـر حضـور راوي      ةي با مخالفت با نظر جيمز
نيـز بـا   » گوستاو فلوبر«. اي در روايت ابداع كرد هاي تازه عنوان مبناي واقعيت، شيوه عيني به

عنصر اصلي روايت است، نشان داد كه راوي بايـد ناديـدني   » شخصيت«طرح اين نكته كه 
دسـت دهنـد    دادها به توانند منظرهاي متفاوتي از رخ ند كه ميها هست باشد و فقط شخصيت

هـاي   شد كه در ايـن دوره هنـوز حتـي در نوشـته     يادآوربايد  البته). 150 :1385مكاريك، (
رود،  شـمار نمـي   عنـوان عامـل كنشـگر در داسـتان بـه      هم شخصـيت بـه  » جيمز«و » فلوبر«

هاي آنها  ها و ويژگي ، شخصيت)داناي كل( شكل مستقيم است و راوي پردازي به شخصيت
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اين روند ادامه دارد تا آنكـه در آثـار قـرن بيسـتم حضـور راوي      . كند را مستقيماً معرفي مي
  :گويد   مي» ويان بوث«. گيرد و حذف تدريجي نويسنده صورت مي شود ميرنگ  كم يجتدر به

 ةعكس مشخصـ بارزترين تغيير در رمان عصر ما، ناپديدشدن نويسنده از داستان است؛ بـر 
اي كه وقايع را تفسير  نويسنده در داستان بود، نويسنده ةجانب عصر ويكتوريا كه حضور همه

  )100 -  99: 1371اخوت، . (نمود ها اظهارنظر مي شخصيت ةكرد و دربار مي

ة راوي بـا زاويـ  ؛ يعنـي  شكل غيرمستقيم است بهاين دوره پردازي در  شخصيتبنابراين، 
حـرف  خود شخصيت  د بلكهكن نمايشي، ديگر شخصيت را تعريف نميديد محدود و بيان  

ة جانبـ  توصـيف دقيـق و همـه   مـدرن،  در آثار نويسندگان و درنتيجه  كند زند و عمل مي مي
  .كند پيدا مي جايگاه مهمي داستان اشخاص

، بلكـه  شخصـيتي تـام و سـاده نيسـتند    ها در آثار نـوگرا و پسـانوگرا، ديگـر     شخصيت
ظاهر متنـاقض   بهمنشأ بسيـاري از وقايع  اي هستند كه گاه هي و پيچيدهوج هاي دو شخصيت

ها را براي خوانندگان    رمان    فهم ايناي كه  گونه شوند، به ميهاي مدرن    مناسبت در رمان   و بي
   :گويد پردازي در رمان مدرن مي شخصيت دربارة» آرتور هانيول« .دنكن   دشوار مي

يت به باطن آن، مستلزم وارونگي ديدگاه و ارزيابي خواننده است، اگر حركت از ظاهر واقع
اي پرداخته شوند كه هر يك واجد دو  بايست به گونه هاي رمان مي در آن صورت شخصيت

شده بـه خواننـده در    يعني آن وجه از شخصيت كه از حقايق ارائه( علني ةجنب: جنبه باشند
شـود كـه    كه وقتي معلوم مـي ( خصوصي ةو جنب) رمان كامالً آشكار است ةهاي اولي بخش

هاي مربوط به آن شخصيت و نيز موقعيـت او بصـيرت بيشـتري     خواننده راجع به واقعيت
شـكل   ها را بـه  شدن ارزيابي از شخصيت اگر نويسنده بخواهد وارونه). دست آورده باشد به

شـان تفـاوت و حتـي       علني ةها با جنب   خصوصي آن شخصيت ةبارزي نشان دهد، بايد جنب
  )27: 1383پاينده، ( .تضاد داشته باشد

بسـيار   ،مدرن هاي رمان دليل مطابقت با به ،بودن شخصيت اين دووجهـياز نويسان    رمان
از » مورسـو «، در پرداخت شخصيت بيگانهدر رمان » آلبر كامو«براي نمونه،  .اند كرده استفاده

اي اسـت   نخستين نويسنده» صادق هدايت«در ايران نيز ظاهراً . رده استاين شيوه استفاده ك
، دو جنبـة شخصـيت   بوف كوراو در . كار برده است پردازي به كه اين شيوه را در شخصيت

راوي و نقاش بوف كور هم دو جلوة متفاوت . دهد صورت لكاته و اثيري نشان مي زن را به
ـ هـدايت بـراي نشـان دادن جنبـة     . آينـد  شمار مي از شخصيت راوي داستان به ايـن   ةدوگان

ظـاهر متفـاوت    او دو قصـة بـه  : گزينـد  ها، ساختاري متناسب براي داستانش برمي شخصيت
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ا درنهايـت خواننـده        كند كه گـويي شخصـيت   روايت مي هـاي آن مجـزا از يكديگرنـد؛ امـ
پيكر نويسندة . هاي دو قصه، افرادي يگانه با دو جنبة متفاوت هستند يابد كه شخصيت درمي
كند تا با خلق پرسوناژهايي با هويت  پردازي رمان به اين شيوه توجه مي ، در شخصيتفرهاد

  .ضاد، جلوة دوگانة وجودي شخصيت را نشان دهدظاهر متفاوت و مت به
  

  پيكر فرهادپردازي در  شخصيت. 2
جوي  و او در جست. ، زنِ داستان شخصيت عمده و قهرمان اصلي استپيكر فرهاددر رمان 

سـر راه او اسـت،    اي با فرهنگ مردساالرانه مـانعي بـر   كه جامعه آيد، درحالي معشوق برمي
. خـورد  چشـم مـي   از اين جامعه، در داستان به) تيپي( اي نمايندهعنوان  اي كه قوزي به جامعه

. نخســت، زن؛ دوم، معشــوق: بنــابراين، در ايــن رمــان، دو شخصــيت عمــده وجــود دارد
زن روي جلـد قلمـدان، لكاتـه و دختـر     : هاي اين داستان، مرز مشخصي ندارنـد  شخصيت
، بوف كورراوي / يت، نقّاشهدا. شوند نگار با شيرين قصة شيرين و فرهاد يكي مي روزنامه

، بـا وجـود چنـدگانگي و تفـاوت     )حسـين كـاظمي  ( خياط و نقاش زمان حـال  فرهاد، بچه
. آيند شمار مي هاي يك شخصيت واحد و نمادي از معشوق در داستان به جلوه ةهمظاهري، 

ــ   )mirror image( »برگـردان  عكـس «يا صنعت » تصوير قرينه«درواقع، با توجه به كاركرد 
ـــ همـة    بـرد  به كـار مـي   بوف كوراصطالحي كه دكتر كاتوزيان در بحث از شخصيت در 

همة مردان، يـك  . پرسوناژها، وجوه و تجليات گوناگون دو شخصيت اصلي داستان هستند
هـاي درونـي    طريـق افكـار و ويژگـي    انـد و خواننـده بيشـتر از    مرد، و همة زنـان يـك زن  

  .بشناسد تواند آنها را ها است كه مي شخصيت
  
  پردازش شخصيت زن 1.2

هـاي مـدرن، شخصـيتي     هاي داستان ، همچون بسياري از شخصيتپيكر فرهادزن در رمان 
صورت  و وجه ديگر آن به) مثبت( صورت اثيري و متعالي دووجهي است كه يك وجه آن به

توان گفت كه او شخصيتي صرفاً خوب يا  كند و نمي بروز مي) منفي( انگيز اي و نفرت لكاته
: كنـد  هاي متعدد تجلي مـي  او شخصيت اصلي و قهرمان داستان است كه در جلوه. بد است

فرخزاد، شيرينِ قصة شيرين و فرهاد،  نگار، فروغ  زن اثيري روي جلد قلمدان، دختر روزنامه
گيرد و نويسـنده   اه زني شخصيت محوري قرار ميهرگ. پيرزن داستان سلطان سنجر و لكاته

هاي  را ازطريق درگيركردن او با رويدادهايي در فضاها و زمان تششخصيدرپي آن است كه 
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در آغـاز  : يابـد  هاي گونـاگوني مـي   مختلف به خواننده بنماياند، در فضاهاي متفاوت، جلوه
داستان و در زمان باستان، زن اثيري روي جلد قلمدان و تصوير روي پردة نقّاشي است كـه  

هـاي او،   اسير دست قوزي شده و در زمان هدايت، در فضاي كافه فردوسي و ديگر پـاتوق 
او زن . نگار معروف آن دوران ـــ اسـت و پروانـه نـام دارد     روزنامهدختر مرتضي كيوان ــ 

گذرد؛ همان زن عينكي كه خـالي سـياه    ماجراي مغازة سلماني است كه از ذهن هدايت مي
هايي مشكي كه مدل  روي گونة راستش دارد، زني با بلوز پشمي قرمز و دامني كبود و كفش

فرخزاد تجلّـي   فه فردوسي درقالب فروغ اين زن در كا. است) نقاش(نقاشي حسين كاظمي 
هاي كودكانة زن اثيـري، شـيرينِ خسـرو در قصـة شـيرين و فرهـاد        كند و در بازي پيدا مي

  : ستوه آمده است شود و يك جا در كافه فردوسي، پيرزني است كه از دست سلطان به مي
سرش از  سپيد موهاي از اي دستهكرده كه  افتاده و قوز فرو هاي شانهسو،  كم هاي چشمبا  زني

 كسـي از چه . به كمرگاه ديگردست به زانو و دست  يك. مانده بود بيروندو طرف چارقد 
 كشم، ميچه  كه هر زد ميداد  كرد؟ ميستوه آمده بود كه دامن سلطان را گرفته بود و فغان  به

  )95 -  94: 1381 ي،معروف. (كشم مياز تو 

خـود در داسـتان، تعـدد نقـش را بـه وحـدت        چندگانةزن با حضور  ترتيب، اينو به 
در وجوه مختلف جلوه  يكسان، هويتيبا  شخصيتي ديگر، عبارت به زند؛ مي پيوند شخصيت

و  سـياه  هـاي  چشـم « است بـا  زني شود، ميگوناگون ظاهر  هاي جلوه ايناو كه در . يابد مي
جـدا شـده    طـوالني و گرم  بوسة يكو گوشتالود كه انگار تازه از  اي غنچه هايي لببرّاق و 

ه شـده بـود و     روينامرتب كه  سياه موهايبلند،  گردنينشده؛ با  سيرهنوز  ولي سرش كپـ
  ).86همان، ص ( »داد ميبه او  وار كولي حالتيبود و  چسبيده اش پيشاني رويچند پر 

يابـد،   زماني كه در آغاز روايت، جنبة اثيـري ايـن زن در زمـان باسـتان حضـور مـي      
بينـد؛ چراكـه خواننـده از قبـل زن را      نويسنده نياز چنـداني بـه پـردازش شخصـيت نمـي     

به اين قصه وارد شـده اسـت    بوف كورآشنا كه از فضاي داستاني  شناسد؛ شخصيتي نام مي
هاي ديگر او با چهره و هويتي مجزا و مسـتقل متجلـي    رويم، جنبه تر مي و بعد هرچه پيش

ق نقاش خود شده است؛ همان نقّاشي كـه نقـش او را بـر    او نقشي است كه عاش. شود مي
  :نشاند جلد قلمدان مي
شده باشد كه از صـبح تـا شـب كـارش      يعاشق مرد ينقاش ةاز پرد يدختر شود ينم مگر
انداختـه و   بشـود كـه خـود در    نقشي يرآدم اس شود يجلد قلمدان است؟ مگر نم يرو ينقاش
  )15همان، ص ( را دلدار خود كند؟دل بدهد كه او  اش نقاشيقدر به دختر  آن
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جـو را   و كند و رونـد جسـت   او در زمان هدايت درقالب دختر مرتضي كيوان تجلّي مي
ها است كـه   كند؛ و درقالب اين تداعي دهد، و گاه خاطرات كودكي خود را بيان مي ادامه مي

هاي نگارشي، به نـام   كمك ساختار متن و نحوة استفادة نويسنده از عالئم و نشانه خواننده به
  : برد زن پي مي

كـه بتوانـد    صـدايي  گشـتم؛  ميبعد  هاي سالآشنا در  صداي يكآرامش ذهنم، دنبال  رايب
بـه   زنـان  بـال  بالو من ! پروانه بگويد پسريبگذارد،  ديگر جاييبردارد و  جاييرا از  خيالم

  )30همان، ص . (بروم سويش

 جامعـة بـه   شـباهتي  هـيچ «كه  گذارد ميقدم  اي جامعهمعشوق، در  جوي و جستاو در 
مثل جنگل وحش؛ و من ناچار بودم تحمل كنم، بـا تـرس و وهـم راه     جاييندارد،  انساني

 بايستيكه  كردم ميمگر چقدر عمر . شوم بيداربروم، با وحشت بخوابم و با دلهره از خواب 
بـه دادم   كسـي تلـف كـنم؟ و چـرا     ديگـران  توطئـة  كـردن  خنثـي عمرم را به  بيشترنصف 
  ).98همان، ص ( »رسيد؟ نمي

بخشي را نثار او  جوي زندگي بوده و درپي معشوقي كه روحية زندگي و كه در جست او
  :اي شده است كه در آن كند، اسير دست قوزي و مقهور جامعه

لباس  كردند ميتالش  ياآدم را بپوشانند و پنهان كنند و  خواستند مي يابود كه  ايندرد  همة
دو كجا بود؟  اين بيناما به كجا؟ مرز  گريزيم،بكه  گرفتيم يادرا بر تن آدم جر بدهند؛ و ما 

و نـه پرپـر شـد، دسـت درنـدگان       باشـيم اخالق  مناديان اسيركه نه  ايستاديم مي بايدكجا 
آشـنا   كـاري  هـيچ بر قلمدان بـه   تصويرشدن تكراريمن كه تا آن روز جز كار  اخالق؟ بي

 دنيـا و از كـار   بيـايم  بيـرون جلـد قلمـدان    يا نقاشي پردةگرفته بودم كه از  يادنبودم؛ حاال 
  )12همان، ص . (باشم درحيرت

او كه روحية تقديرگرايانه و منفعلي دارد، از آغـاز خـود را مقهـور تقـدير و سرنوشـتي      
سـاالرانة جامعـه    داند كه از پيش برايش رقم خورده و او را از بدو تولد اسير فرهنگ مرد مي

  :كرده است
 ي،قـوز  يرمردو آن پ ينياتورمورب مثل خطوط م هاي ينبه تن داشتم با چ يبلند ياهس لباس

 يـان جوك يهدور سرش بسته بـود؛ شـب   يا بر دوش داشت و شالمه ييعبا] يساالر نماد مرد[
معطّل نكنـد   زيادقوز كرده بود كه نقّاش  جوريپاهاش را در هم گره انداخته بود و  هندي

آن خانة  ديوارة ساي يرش خم شده بودم و نقّاش داشت زبه طرف يكبود يلوفرمن با گل ن... 
  )6همان، ص . (كشيد ميقلمدان  رويما را  تصوير قديمي
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  :و يا
ها دست به دست و شـهر بـه شـهر     خانه ها و پرده پرده بين ها، در از رنگ و قلم كاروانيدر 
هـم   رويتـر   طـرف  و آن داشـت  برمـي  يكـي  يكـي هـا را   كه پرده مرديجا  يك. گشتم مي
 پيرمرد...  اما باور كرده بودم كه باشد نيست،كه او پدر من  دانستم مي. پدرم بود گذاشت، مي

بـر   اي شالمه. فرو رفته بود شتريپشم  عبايپاهاش را در هم گره انداخته بود و در  قوزي،
و بـا دسـت    انداخت مي نگاهيها  به پرده هيزشو با چشم  جويد، ميفلفل  دانةسر داشت، 

به گمانم داشـتم نـاخن   . بودم ايستادهآب  جويدرخت سرو، كنار  يك زيرمن . كرد يمرد 
. پرده را رد نكرد و ماند قوزيبار  اين. نيست يادم. جويدم ميدست راستم را  سبابةانگشت 

كـه   مـردي . مانـد  خيرهبه من  طور همينطرف كج كرد، آن طرف كج كرد و  اينسرش را 
پا  ينزده ا وق ييها شده و چشم سرخ يبا صورت يزانر عرق...  پدرم بود، پرده را باال گرفت

شـد و   يمانپشـ  ينكـه مثل ا يدستش را باال آورد كه پرده را رد كند، ول يقوز. و آن پا كرد
و به حضرت  ينگل بچ يك«: به من رفت و گفت يا غرّه پدرم چشم. آورد ييندستش را پا

از ...  هاش فشـار آورد  افروخت و به دندان درم برپ. اخم كرده بودم قوزيمن به . »آقا تعارف كن
به دهـن   حيرتانگشت . تعارف كردم قوزي پيرمردو به  چيدمكبود  نيلوفر يكترس خم شدم؛ 

. اش نقش بست بر چهره رضايتاز احساس  موجي. چشم از من بردارد توانست نميبرده بود و 
 پيرمـرد . كـرد  تعظيمپدرم . درآورد و به پدرم داد دقيانوسعهد  سكّةكرد؛ چند  اش يقهدست در 

  )29 -  28 همان، ص( ...و  خنديدو  قاپيدبزند، پرده را  حرفي آنكه بي قوزي
جـوي عشـق    و زن در جسـت  انگيزةرحمي،  ساالر و بي مرد جامعةبنابراين، در چنين 

 گريزگـاهي  درپياز حوادث زمانه،  پريشاناو خسته و . شود ميخوبي مشخّص  مرد به
دربرابر «او . »از او نپرسد چرا هست«است كه  كسي جوي و جستو در  آيد برمي ذهني

كــه  دســتاني شمشــيربهو » لبــاس را بــه تــن آدم جــر بدهنــد خواســتند مــيكــه  كســاني
و آدم  زنـد  ميزل  فروشي پاچه كلّه پيشخوان رويگوسفند  هاي چشممثل  هايشان چشم«

و  خسـتگي كـه   نافـذي و  سـياه  هـاي  چشـم با «بود  قيمعشو ،»كند مي سير زندگيرا از 
نگـاه   دريدن برايها فرق دارد،  آدم همةكه با  داد ميو نشان  زد ميدر آن موج  افسردگي

» اسـت ] اثيـري زن [است كه در وجود مـن   چيزيكه او در طلب  داد مينشان  كند؛ نمي
داند  زن نيز، نقّاش را مردي متمايز از ديگران مي لكاتة جنبةحتي ). 95 - 94همان، ص (

  :و درصدد حفظ او است
 آيـم  مي افتم ميو راه  كند ميتو را  هوايدلم  روم، ميهر جا . نيستتو  مهربانيبه  كس هيچ
 يـك هر كدامشـان  . لوليدمجورواجور  مردهايدست و بال  زيرخسته شدم ازبس ...  اينجا
...  داريبا همه فـرق   مهرباني،اما تو . دارند عجيباخالق  يكهر كدامشان  دهند، مي بويي
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پس ...  بزايمشوهر داشته باشم، بچه  خواهد مياما دلم ... ام  دوستت نداشته وقت هيچاگرچه 
  )81همان، ص . (خالصم كن دري به در اينو از ... كن  عروسيباهام 

مردي را يافته اسـت   ورزيدن در ذات او است و اينك وي زني است كه عشقادرواقع، ر
  :تواند محبت مادرانه و شور عاشقانة خود را نثار او كند كه مي

انگـار  . داشـت  نيـاز بـدن مـن    اجـزاي  همـة به لباس، مـو، چشـم و   . كرد مياز من استمداد 
 فهميدم؛ ميام  را به مهر مادرانه نيازش. برگردد اش نوزاديو  كودكي نوجواني،به  خواست مي

  )8همان، ص ( ... رحم من گرمايگردد، به درون من، به  ه بطن من برانگار كه بخواهد ب

  : گويد در جايي ديگر مي
آره . معلق شود نامأنوسي جايدر  يقينو  ترديد بين توانست ميهام بسته بود،  حاال كه چشم

ام،  آغوش زنانه يامن بود  مادرانةاش بطن  نقطه آخرينكه  امنيتي پر روحاني خلسةنه؟ در  يا
  )25همان، ص ( ... كدام؟

زمان هم مـادر اسـت و هـم     بخشي همراه است كه هم اين جنبة زن با ويژگي زندگي
  :معشوق

 پـيش  پـيش در آغوشـم   كـرد،  مـي  گريـه را كه  اي هو پسربچ رفتم ميراه  بزرگيدر اتاق ... 
بـا انگشـت، آرام بـه    . داد مـي به مـن   خوشيحال  خورد، مينفسش كه به گردنم . كردم مي

ا   بچة. و به خواب رفت بريد اش گريه. دادم ميتكانش  و تكان زدم ميپشتش  خودم بود، امـ
كه بـاز   داد مي نيروشده بود و به من  سرازيرگردنم  رويبودم؟ آب دهنش  زاييدهاو را  كي

كـه ناگـاه    رفتم ميبلندم در آن اتاق بزرگ راه  داشتم و با كفش پاشنه خوشيحال . راه بروم
رفته بود كـه   يادمتو دلم گفتم خاك بر سرم، چرا . كرد خيسلباسم را  همةو  شاشيدام  بچه

كه  طور همينهاش را پهن كردم و  خواباندم، كهنه زمين رويبچه را ... كنم؟ و  اش الستيكي
شاپو و  با همان كاله. او بود. مرد بود يك. بچه نبود ديگرام  بچه ديدم كردم، مي اش الستيكي
تا چشمش به من افتاد، كاله از سر . راه راه خاكستريبا همان كت و شلوار  باريك،كراوات 

  )113 -  112همان، ص . (شد خيز نيماحترام،  نشانةبرداشت و به 

او زنـي اسـت بـه    . اين ويژگي مادرانة زن در داستان با رنگ نيز مشخص شده است
  :رنگ قرمز

 بـاالي را  سـياهم  موهـاي شما،  اغواي برايبودم با دامن كبود؛ و  پوشيدهقرمز  پشميبلوز 
  )54همان، ص . (قرمز جمع كرده بودم گيرة يكسرم با 

  : رنگي كه سرنوشت به او بخشيده است
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سبز  هاي ورق ريختند؛ مي هواپيمابود كه از  هايي ورقمن مثل  تقدير هاي برگچرا  دانم نمي
 همةبودند كه  كسانيو  آمد مي گيرمسرخ  كاغذهاي هميشهمن . شاه جاويدو سرخ  سفيدو 

  )103همان، ص . (ها را داشتند رنگ

سـمفوني مردگـان   در داسـتان   يـدين قرمـز مـادرِ آ   يهـا  دسـت  ياد رنگ، ما را به ينا و
  :اندازد مي) 123: 1380معروفي، (

هـاي   آب سرد بـود و دسـت  ...  دز جاي آن را چنگ مي مادر هي جوراب را، فقط يك گُله
  .مادر سرخ سرخ

بنابراين، در داستان، حتـي توصـيفات وضـع ظـاهري و لبـاس شخصـيت زن نيـز بـر         
اي كـه ذكـر شـد، شـور و هيجـان       گونـه  هاي او داللت دارد؛ به هايي از منش و ويژگي جنبه

. شـود  مـي گـر   اي كه با آرامش مادرانه همراه است، در بلوزي به رنگ سـرخ جلـوه   عاشقانه
دهد؛ و به  بخش زن، بعد لكاته و ويرانگر او را قرار مي نويسنده دربرابر جنبة اثيري و زندگي

اين جنبـة زن در خانـة نقـاش    . گيرند اين ترتيب، دو جنبة وجودي زن درتقابل هم قرار مي
  :شود متجلي مي

اما مـن رفتـه بـودم و او    . كنيدفكر  چيزها اينبه  خواستيد نمي كوبيد؛ ميقلبتان مثل طبل ... 
شانه  رويرا  كيفشبود، بند بلند  ايستاده فردوسي ميدان گوشة. به ذهنتان آمده بود] لكاته[

 نظـري  هـا  ماشـين بـه  . جويد ميتق آدامس  و با كف دست و انگشت شست گرفته بود، تق
و جلوش رج بسته بودند و عقب و جل ها ماشين. و نگاهش حالت انتظار داشت انداخت مي
. شـد و رفـت   يكيعاقبت سوار . انداخت ميبه هر كدامشان  گذرايينگاه تند و . كردند مي

  )44: 1388معروفي، (كجا رفت؟ 

گيرد و  البته شايان ذكر است كه در اين فضا، گاه جنبة اثيري زن در ذهن نقاش جاي مي
. دهـد  به شيوة ذهن در ذهن، احوال و عواطف و خاطرات او را بـراي خواننـده شـرح مـي    

  : پيچد، جنبة ميرانندگي او مدنظر است همچنين، آنجا كه لكاته چونان ماري به نقاش مي
 يهـا را بزنـد، و وقتـ    حـرف  ينرا شكنجه كند، بدتر تان يهكه روح شد يباعث م يزيچ چه
 يو الحق كه تالف ياورد؟را درب ياهروز تلخ و س يك يبخورد و تالف يتان كرد، كتك مفصل له
. پيچيـد  مـي و مثل مـار بـه شـما     كشيد ميآه  خورد، ميدستتان كه به رد كمربندها . كرد مي

  )39همان، ص ( .كرد ميو خاكستر  سوزاند ميبود كه  اژدهايي

اما جنبة لكاتة زن در زمان هدايت و در كافه فردوسي درقالب يك معتاد تزريقي به اوج 
  :رسد مي
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سرنگ را پر  ايستادم، آينه ي جلوا قفل نكردم؛ در ر ديگرشدم، اما ] ييدستشو[من داخل ... 
 شـيريني  بـوي . پوسـتم نشسـت   روي هيجـان توأم بـا   سوزشي. كردم و در رگم فرو دادم

 يـان قل ةتابلو، در كـوز  يكوسط  يزن. شد تارــ  ـ كه من بودم آينه تصوير. آمد ميسوخته 
 زدنـد،  يپك مـ  يانمردها به قل ينشسته بود و وقت يچوب يةپا چهار يك يرو يبزرگ يبلور

زن . پلـك زدم و بـاز دقـت كـردم    . رفـت  يو بـاال مـ   لغزيـد  ياندامش مـ  يحباب آب رو
دست بـه جـام    يكبه مخده،  داده يهمست تك يو مردها رقصيد يوسط تابلو م اي برهنه يمهن

ربـاب   يكـي . كردنـد  يم ينگاه يآلود گاه شكم، مدهوش و خواب يدست رو يكباده و 
از  آيـا . نداشـت  خوشـي بود؛ حال  بيمار رقصيد، ميكه  يو زن زد، يدف م يكي خت،نوا يم

 كشـيدم؛  بيـرون را از رگـم   خـالي سرنگ  رقصيد؟ ميواقعاً داشت  يا پيچيد ميدرد به خود 
  )94همان، ص ... (پوستم نشست  روي كرختيتوأم با  سوزشي

هاي  هايي سياه، مژه چشم«( شخصيت زن» اثيري«هاي جنبة مثبت و بعد  چه زيبايي او اگر
كشـد، ايـن    تصوير مـي  را به) »...باز   هاي گوشتالود نيمه دار، موهاي شلوغ سياه، لب بلند تاب
كنـد و   هاي جنبة منفي و تيرة او را توصيف مي بيند و تنها زشتي ها را در باطن او نمي زيبايي
هاي قرن بيستم،  روي از رمانكند، نويسنده به پي خاطرنشان مي» ـ كنان ريمون«طور كه  همان

تـوالن،  ( گـرايش دارد ) showing( دادن پردازي غيرمستقيم و بـه شـيوة نشـان    به شخصيت
هـاي شخصـي او    در اين نگاه، سيماي شخصيت زن از تركيب كنش و ويژگي ).90: 1383

  :توان دريافت هايش مي هاي زير را از كنش گيرد؛ زني كه صفات و ويژگي شكل مي

  پسند و خودخواه خود 1.1.2
كـه   زنـي  بوديد؛لكاته شده  يكزنبور عسل شدم، شما عاشق  يكجور كه من عاشق  همان
بـه دسـتش    سـيب  يـك . داد نمـي به شما  نقاشياما فرصت  نشست، ميجلو بومتان  آمد مي
را  سـيب كـه   ديديـد  مـي بعد  ثانيهاما چند  كرديد؛ ميتان شروع  و با شوق كودكانه داديد مي

كه خورده شده و زن  سيب يك! بكشم؟ خوب بكش چيپس من . است خوابيدهخورده و 
  )35: 1381 ي،معروف. (كند ميكه دارد استراحت  زيبايي

  وفا و هرزه بي 2.1.2
طـرف و   اينقدر  و آن ايستاد مي فردوسي ميدان گوشة افتاد؛ ميو راه  كرد مي غليظيآرايش 

را انتخـاب كنـد و    اش يكـي ش رج بستند، جلو ها ماشين وقتيكه  كرد ميآن طرف را نگاه 
نه داغش را به دل شـما بگـذارد كـه از پشـت      يابگذارد  بقيهسوار شود و داغش را به دل 

  )40همان، ص ( .لرزه افتاده بود ها و پاهاتان به و دست داشتيد زيرنظراو را  اي خرابه ديوار
   )44همان، ص ( .است وقيح اي لكاتهكه  نداشتيدشك  ديگر
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  ...رنجور و پرخاشگر و  روان 3.1.2
 سعيآورد و  چاي برايتان] لكاته. [گرفتيدهاتان  و سرتان را در دست نشستيد زمين روي... 

كه  چي يعني. جوش و خروش داشته باشد بايدمرد «: اما نشد؛ گفت دربياورد،كرد از دلتان 
. به جانم بيفتمرد؟ پاشو كمربندت را بكش و  گويند ميبه تو هم  گيري؟ ميعزا  نشيني مي

  )39همان، ص . (بزن و خوشگلم كن. كبودم كن، بزن

  :معرفت و در نقلي از نقاش، زن لكاته، شخصيتي است بخيل، حسود و بي
من مطمئنم كـه از   فهمي؟ مي! معرفتي بي بخيلي، حسودي، نيستي؛ شدني درستتو «: گفتيد
  )118، ص همان( »... اي خوردهلطمه  كسي

هاي شخصـيتي افـراد را    قول نيز ويژگي گو و نقل و خالل گفت بنابراين، نويسنده گاه در
گيـرد،   كـار مـي    حتي نوع واژگان و لحني كه لكاته براي بيان مقصود خود به. دهد نشان مي

  :گر شخصيت او است خوبي بيان به
به تو چه كـه  ! بخيل«: بهتان رفت اي غرّه چشم. پرت كرد بوديد،را كه به دستش داده  سيبي
 شود؟ ميچهار تا  ات قوري بابا هاي چشممپل بشوم؛  تپل خواهد ميدلم  خورم؟ مي سيبمن 

  )38همان، ص (

  :در جايي ديگر
  .كرديخدا لعنتت كند كه مرا گرفتار  اينجا؟ بيايم بايد چي براي: گفت مي

  . دوستت دارم يليمن خ يول ـ
  )40همان، ص ( .مثل سگ گويي ميـ دروغ 

  :گويد و يا در جايي ديگر مي
خانـه را   يوارهايگذاشته بود و اصرار داشت كه د يزم يشما را رو يها روغن بار رنگ يك

 كنـي  يمـ  يـال خ«: گفـت . شد يكه دست از حماقت بردارد، نم كرديد يچه م هر. يدرنگ بزن
ادعـا   خوري ميگه  ي،را رنگ بزن يوارچهار تا د يعرضه ندار يوقت! ي؟هست يماهر نقاش
  )41همان، ص ( .»كني مي

است كـه گمـان   » احمق اي پتياره«و  »عيار احمق تمام يك«او  يري،زن اث يدگاهاز د حتي
نقاش و هنر او  براي ارزشي هيچدرست است؛ و  كند، مياست و آنچه فكر  دنيا همة كند مي

طـور كـه    و ــ همـان  برد ميكار  كلمات را به ترين ركيك راحتي بههرزه كه  زني نيست؛قائل 
در  كاله زرين شخصيت ياد  رنجور دارد كه ما را به و روان گونه بيمار شخصيتياشاره شد ــ 
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 يـا  مازوخيسـم  نوعيبه  نيزاو  اندازد؛ مي هدايتصادق » كه مردش را گم كرد زني«داستان 
، همچـون لكاتـه كـه سـخت     )123 -  101: 1382 ينـده، پا ←( مبتال بـود  آزارطلبي بيماري

  :نقاش به او آزار برساند كوشد مي
 !بزن و خوشگلم كـن ! بزن! كبودم كن! به جانم بيفتپاشو كمربندت را بكش و «: لكاته گفت

  )40 -  38: 1381 ي،معروف( .»نشكند جاييمبزن كه  يواش ولي بزني؛ تواني ميبا چوب هم ... 
اي او  بخش است و در همان حال بعد لكاته زندگيآفرين و  اش كه شور زن با جنبة اثيري

مـرد بـه دنيـاي    / هاي جسماني، بيماري روحي و درنهايت سقوط او ترين عامل رنج كه مهم
خواهـد   يابد؛ گويي نويسنده مي هاي مختلف حضور مي گونه در زمان نيستي و فنا است، اين

صفتي عام براي همـة زنـان در ادوار   سيماي فتّان و اثيري زن را از قيد زمان برهاند و آن را 
  .مختلف نشان دهد
زنـان در   همـة مـردان و   همـة است كه  جنسي اي اُبژهاو . است ابدينث ؤزن، م كليشة
. نـدارد  جنسـيتي چراكه خـودش اصـالً    نيست، جنسي هيچاز . هستند جويش و جست

. شـود  مـي  سنجيده انگيزد، برمي ديگرانكه در  نيازياساس احساس  ارزش او صرفاً بر
در اثبـات   مـدركي  نيسـت هرگز الزم . ببخشد بايداست كه  چيزيآن  تماميوجودش 
 .آيـد  برمـي  اش پـذيري  كـنش و  ربايي دلاو از  فضيلتخود ارائه كند، چراكه  شخصيت

  )336 - 335: 1383 يهان،و لب ينگر(

 هـيچ  زيرازن وجود دارد؛  كليشة تغييراتدر  شديدي هاي محدوديتمعتقد است  گرير
 تصـاوير  تغييـردادن  بـراي . تـزاحم كنـد   ايجاد جنسي، اُبژةعنوان  در كاركرد او به نبايد چيز

بزرگ مذكر باشند،  شخصيتمنفعل  نوچةآنكه  جاي بهمؤنث  هاي شخصيتزنان،  اي  كليشه
 يشـة بنـابر كل ). 337 -  336: 1383 يهـان، و لب ينگـر ( شوند مي ترسيمتوانا و فعال  قهرماناني

و وابسـته و نـاتوان از اعمـال     پـذير  يبمنفعل، آسـ  ينس مؤنث، زن موجودج ةدربار يسنت
 هـاي  كليشـه كـه   كنـد  مـي استدالل  »گرير جرمين«. است جنسي ميلدادن  نشان ياخشونت 

 هـاي  برسـاخته نـوع كـه باشـند، لزومـاً      انـد، از هـر   از آنهـا ملـزم   تبعيتكه زنان به  اي زنانه
 بـراي هسـتند كـه    توخـالي  هـايي  عروسـك  يـا زنـان، نمادهـا   . اند پدرساالرانه داري سرمايه

  ).335همان، ص  ←(روند ميكار  ثروت مردانشان به گذاشتن نمايش به
  
  پردازش شخصيت مرد 2.2

معشوق در اين داسـتان،  . شخصيت ديگري كه در داستان حضور دارد، مرد يا معشوق است
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در فضاي بوف كـوري داسـتان و در زمـان باسـتان،      او. هاي متعدد است شخصيتي با جلوه
راوي در آغاز داستان و در فضاي نخست از آشنايي خـود بـا   . راوي بوف كور است/ نقاش

  :خور رف به او خيره شده است گويد كه از دريچة هوا مردي سخن مي
 غريـب؛ افتاده و  بود كه از شهر مهجور مانده بود، تك كوچكي كاهگلي خانةدربرابر ما 

 قـوزي  پيرمـرد را به  نيلوفركه گل  كردم ميپا و آن پا  اينكه من  اي لحظهو درست در 
 خيـرة  كاهگلي خانةكوچك آن  دريچةافتاد كه از  مرديبدهم، ناگهان چشمم به صورت 

 ترسـيدم  مـي كـه   جـوري بازمانـده،   دهـاني كه نه، مبهوت و ناباور، با  خيرهمن شده بود، 
 ... ريخـت  هـرّي دلـم  ...  كوبيـدن و قلبش شروع كـرد بـه    نگاهم را به طرفش برگردانم،

  )7 - 6: 1381 ي،معروف(
اين مرد، همان نقاش راوي بوف كور است كـه در روزگـار نقـش و نگـاران، درقالـب      

راوي بوف كور است؛ چراكه نويسـنده   /درحقيقت او همان نقاش. شود گر مي هدايت جلوه
  :گويد راوي مي /در وصف نقاش
و درشـت،   سـياه  هـايي  چشماز هر دو؟ با  تركيبي يابود،  زندگيشكل مرگ بود، شكل  آيا

 مهمـي  چيزكه قرار بود  مثلثيكوچك، و آن صورت  هاي لبو  تيركشيده بينيابروان آرام، 
 اي پرنـده را اعالم كند؛ شـكل   بشري موقعيتبچكد و  باريكش چانةقطره آب از  يكمثل 

بود كـه هـم بـود و هـم      اثيريمرد  يك. زندگيرگ بود و نه نه م. انسان است شبيهبود كه 
  )24همان، ص ( .نبود

» او«اين توصيفات، يادآور چهرة هدايت اسـت كـه راوي، هـر دوي آنهـا را بـا ضـمير       
 هاي كودكانة زن در زمان باستان كه در اين رمان نماد معشوق است، در بازي» او«. خواند مي

  :و شيرين است ، فرهاد داستان خسرو)ساسانيان(
از  شـد  مـي كوتاه كه  ديوارهايداشت، با  كاهگلي هاي خانهكه  كرديم مي زندگي شهريدر 
 ديگـري و  شد ميشاه  يكيمان كه  كودكانه هاي بازيآن بام جست، با  رويبام به  اين روي
 ... بگيـرد دختـر پادشـاه را    خواسـت  مـي  خياط بچهمن هم دختر پادشاه بودم و  خياط؛ بچه

  )9ص  همان،(
خسرو همان پسر پادشاه است كه . است» و فرهاد شيرين« افسانةهمان فرهاد  خياط بچه

  »آسمان چند است؟ هاي ستاره! خياط بچه«: گويد مي خياط بچهبه 
  )همان( »اسب من چند است؟ موهاي! عالم قبلة«: گفت خياط بچه

شـيرين و  «فرهـاد قصـة   خياط همان  دارد كه بچه نويسنده نيز در جايي از متن اذعان مي
  :است» فرهاد
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 يـا صخره نگاهم كنـد،   باالياز  كسي شايدها درانتظار بمانم تا  سال خواست ميچقدر دلم 
بـود، بـه    خيـاط  بچـه  روزگـاري كـه   پيكـري داده بر سنگ كجا اسـت؛   جان پيكربدانم آن 

  )101همان، ص ( .رفت ميدختر پادشاه  خواستگاري

  :شود تصوير كشيده مي ز هم در رمان بر پردة نقاشي بهاين پيكر افتاده بر صخره، با
را بـر فـرق خـود     تيشـه كـه فرهـاد،    انداختيدبه صخره  نگاهي. رفتيد نقاشي پردةبه كنار 

 .و آرام خفتـه بـود   پريشان؛ موهايصخره فرود آمده بود، با  رويكوفته بود و با صورت 
  )123همان، ص (

گـر   جلـوه » حسـين كـاظمي  «نقاشي بـه نـام   اين معشوق سنتي، در زمان حال درقالب 
كند و دربـارة آشـنايي خـود بـا او      خطاب مي» شما«شود؛ نقاشي كه زن، او را با ضمير  مي

  :گويد چنين مي
 خيابـان در  اي مغازهبه  زديد، ميبغل  زير شده كپيچند تابلو  رفتيد؛ مي بيرونگاه از خانه ... 

. گشـتيد  برمـي  پيـاده و از همـان راه،   گرفتيد مي نميريبخور و  داديد، مي تحويل منوچهري
 اي، پرتـره : نداشـتيد كـردن بـه آنهـا را هـم      نگـاه  دوباره حوصلةكه  كرديد مي كپي چيزهايي

مـرا   پرتـرة  وقتـي . ديـدم بود كه من شما را  ها كاري كپي همينو در  اسبي؛ گلي، اي، منظره
 پيش شايد ايم؛ ديده جاييرا  يگرهمدكه ما  كرديد ميفكر  ايندر تمام مدت به  كشيديد، مي
در كـدام  ! خـدايا : آيـد  نميكداممان  هيچ يادكه به  ايم داشتهبا هم  خاطراتي زندگي، ايناز 

 شـدم؟  نمـي  سـير  كـردم،  مـي كه هرچند نگاهتـان   ايم داشتهرا دوست  همديگر تاريخ دورة
  )37همان، ص (

  :گويد و باز در جاي ديگر مي
خود را در او ديدم، در روح او، جان او و خـون او   دنيا ايناز آمدنم به  پيشها  من كه سال

 وقتـي از من وجود داشت و  نشاني هميشهداشتم و در نگاهش  جريان هايش رگبودم؛ در 
مـن   آفريدگارو بر  اندازد ميكه دست به گردنتان  ديدم ميوضوح  به آمد، ميبه خواب شما 

حاال  آيا. الدوله كپي آقاي: گويد مي شوخي بهو  كند ميگاه شما ن تابلوهايبه  فرستد، ميدرود 
  )98همان، ص ( بودم؟ يادشدر 

لغـزد و او را   درواقع او همان نقاشي است كه راوي در آغاز داسـتان در خـواب او مـي   
  :دهد تا از خالل خواب و رؤياي او به ديدار معشوق خود برود مخاطب قرار مي
فروافتاده  هاي دستبا  بريزم؟شما بگذارم و اشك  هاي شانها بر سرم ر توانم مي آيا دانم نمي

 بيـاورم، به شما پناه  آيد، ميبه سراغ آدم  خستگيكه از پس آن همه  آوري خوابو رخوت 
بـا دو   گـاهي  گذاريـد،  وامـي تن خود را به من  گرمايو  ايد زدهسخت مرا بغل  كه درحالي
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كـم   يكيكدامش  ببينيدكه  بشماريدهام را  و دنده كنيدهر دو دست نوازشم  ميانيانگشت 
حـرف   كالمي آنكه بيآرام؟  بزنيد،ها به پشتم  با كف دست آييد، مياست و گاه كه به خود 

من  بپرسيد آنكه بيچه مرگم است؟  كنم؟ مي گريهبه ذهنتان خطور كند كه من چرا  يا بزنيد
  )5همان، ص ( خورده؟ باران گنجشگي مثل زنم، ميدل  دل قدر اينام، و چرا  از كجا آمده

شود تا راوي به خواب او برود و زنـدگي   واسطه مي) در زمان حال(چنين نقاشي  اينو 
در آغاز او عاشـق زن  . شود اي از معشوق مي تدريج جلوه اين واسطه به. خود را روايت كند

  :داند است اما زن، او را تنها واسطة ديدار با معشوق مي
نظـر   زيرحركت مرا  ترين كوچكرنج بود و  همه زود اينفقط او، او كه  خواست ميدلم ... 

در  آمـدم،  مـي شـما   ديـدار من بـه   وقتيآن هم . بيايدخواب به سراغ من  دنيايداشت، در 
بكشد، با دو  پايينكاله شاپواش را تا دم ابروهاش  بنشيند، اي گوشه بيايد بيايد؛شما  رؤياي

را  سـياهش  هاي چشمبا آنها ور برود،  يارا لمس كند،  سبيلشانگشت سبابه و شست لب 
  )54همان، ص ( .بايستدما  تماشاينازك خواب به  هاي پردهبه ما بدوزد و از پشت 

  :گويد و حتي جايي، دربرابر عشق نقاش به خود، خطاب به او مي
شان گذشتم تا  چقدر از برابر خانه...  رسيدم؟ نميچرا بدبخت بودم؟ چرا هرگز به وصال او 

 آيا آمديد؟اما شما به خوابم  خوابيدماو  يادها با  چقدر شب نيافتم؟و  بيابماز او  اثري شايد
  )99همان، ص ( شديد؟ ميمن با او  ديدارشما مانع 

 متجلـي ] نقـاش [معشوق در شـما   چهرة«زن از آن رو است كه هنوز  اعتنايي بي گوييو 
از  يا و نقاش جلـوه  كند يم يدر او تجل يجتدر چهره به ينا اما). 84همان، ص (» نشده است

  :او هم عاشق است هم معشوق. برخاسته است جويش و جستكه زن به  شود مي معشوقيآن 
تـابلو   يـك خاطر كـه   اينباخته بود، فقط به   دل زيبازن  يكمردي به ! كثافتي دنيايعجب 
بارش بكشد؛ اما مغبون شـده   و آن نگاه شرر باريكشاش، اندامش، انگشتان  از چهره هنري

آوار تن خـودش مانـده بـود،     زيرها برخاستم،  آن چشم جوي و جستبود و مثل من كه به 
را  هاش گريه صدايتا دم صبح، . برد نمي جاييو راه به  كشيد ميمعشوق را بر دوش  جنازة

 هـاي  شـب  نيمـه شصـت سـال بعـد در     مرديكه  شنيدم مي. مشنيد مياز پس آن همه سال 
اما من كجا بودم؟ . بوديدآن مرد شما . نداشت پناهي هيچو  كرد مي گريه تنهاييدر  تاريك،

 بگيريـد؛ آرام  يـا  بگيرم،و در كنارتان آرام  برخيزم شايدكه  دوختيد ميمن چشم  تصويربه 
 آوري خوابافتاده و رخوت  فرو هاي ستدبا  بريزيم،و اشك  بگذاريم همديگر شانةسر بر 

 آيـا  دانـم  نمـي ...  بيـاوريم پناه  همديگربه  آيد، ميبه سراغ آدم  خستگيكه از پس آن همه 
  )134 -  133همان، ص ( توانستم؟ مي
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  :و يا
شما دنبـال مـن    نيست؟ انگيز غم كجاييد؟پس  نيست؟شما بس  برايهمه تابلو  اين: گفتم
  )103همان، ص ( .و من دنبال شما گشتيد مي

عشـق بـه سـر بـرده و      يافتن درپيگونه، نقاش داستان نيز، همچون زن، تمام عمر خود را  اين
  )133 همان، ص( .است نيافته هيچعشق،  پيكرةسرانجام جز مرگ 

، در مقابل خانـة هـدايت بـه    )معشوق/ هدايت( جوي او و سرانجام، زن در پايان جست
  :گويد معشوق ميگويي از درد نايافتن  شيوة تك

 اي: گذاشتم؛ گفـتم  اش آجري هرةاتاقش را با دو دست گرفتم و سرم را به  پنجرة ميلة
 هـاي  محصـل  بچـه ما  قايق، بيما گمشدگان  خواهيم؛ ميما خدا ! روزگار نقش و نگاران

 پناه بي نداريم، گناهيما  ترسيم؛ مياز دامن برزگر  شده، خيس هاي بلدرچينراه، ما  به سر
دلـم؛ بـاران    بيچارهطبقه،  آباد سه هاي خانهخراب،  هاي النهزار دروشده،  گندم. ايم مانده
 آمـد؛  نمـي  پاسـخي  هيچنبود،  كس هيچ. و من سردم است، من سردم است بارد ميتند 

 زن مانده بود يككه بر دوش  چمدانيبادكرده در  جسدي بوي داد، ميمرگ  بوياتاق 
  )137همان، ص ( ...

هـا بعـد از    اي كه اينك خانة او به كودكستاني تبديل شده است و زن، سال دهمعشوق مر
. كنـد  ماجراي عشقي خود، در رؤيايي دربرابر اين كودكستان، خاطرة او را در ذهن مرور مي

  :عشقي كه سرانجامي جز بدبختي براي زن ندارد
 كـي بـه   بردم؟ ميپناه  بايداست؟ به كجا  بدبختيو  ويرانيچرا عاقبت عشق، همه نكبت و 

  )32همان، ص ( .را نداشتم كسيمن كه  گفتم؟ مي

  :شما، نه تنها نماد معشوق بلكه نماد عشق و رنج عشق است/ از نظر نويسنده، او
. محبوب است، نماد عشق اسـت  بسياردارد،  شيريني بسيار چهرة فارسي، ادبياتفرهاد در 

  )124ن، ص هما( !بميربرو : به فرهاد نگو كس هيچهرگز از قول 
  

  گيري نتيجه. 3
حقيقت  ها مرز مشخصي ندارند و در ، شخصيتپيكرِ فرهادطور كه اشاره شد، در رمان  همان
) ـ مرد زن(هاي متعدد وجود يك نفر هستند؛ كسي كه هرمافروديت  ها جلوه شخصيت همة
اهميت دارد، توجه به وجوه متعدد  پيكر فرهادپردازي رمان  اساساً آنچه در شخصيت. است
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ـ  ةظـاهر متفـاوت، ايـن جنبـ     نويسنده با خلق اشخاصي با هويت به. شخصيت است  ةدوگان
در اثر او، همچون بسياري از آثار مـدرن، شخصـيت   . خوبي نشان داده است شخصيت را به

گاه حتي بـا  ماند و خواننده  ديگر ساده و تام نيست و هويت او گاه تا پايان داستان پنهان مي
با  يگاه: شود شخصيت دچار ترديد مي ةآشكار شدن حقايق، باز هم در داوري قطعي دربار

علت اين . كند كند و مواقعي به او احساس انزجار و نفرت مي شخصيت اظهار همدردي مي
 ييهـا  هاي متفـاوت و گـاه بـا مـنش     ديدگاه و واكنش متغير آن است كه شخصيت در قالب

همان است كـه پـردازش شخصـيت     ينو ا كند؛ يويدادهاي رمان ظهور ممتضاد با هم در ر
 يا لكاته ةدادن دو جنب براي نشان پيكرِ فرهاداز اين روش در رمان . شود دووجهي ناميده مي

در سـينما نمـود بـارزتر و     يدشا پردازي يتشخص ةشيو ينا. و اثيري زن استفاده شده است
، )1977(بزرگراه گمشده  يلمدر ف »ينچل يويدد«ثال، م يداشته باشد؛ برا يرتريكاركرد چشمگ

ـــ بـا دو    »آركت پاتريشيا«ــ  بازيگر يكزن، از  شخصيتمتفاوت  جنبةدادن دو  نشان براي
 گيـرد  مـي بهـره  ) بور موي مشخصةبا ( »رنه«و ) ياهس يمو ةبا مشخص( »آليس«نام متفاوت .

 ـــ زن  شخصـيت دادن دو جنبه از  نشان براياستفاده از تفاوت رنگ مو  يعنيــ  شگرد اين
در بخش » نواك يمك« يلم،ف يندر ا. كار رفته است به يزن يچكاكه) 1958( سرگيجه يلمدر ف
مـبهم   ميل يلمِدر ف نيز» بونوئل«. است ييبور و در بخش دوم زني با موي خرما زني مو اول

و آن اسـتفاده   شود ميدو جنبه استفاده  ايندادن  نشان براي ديگري، از روش )1977( هوس
  .ــ است »يناآنجال مول«و » بوكهارول ك«ــ  زن بازيگراز دو 

رمان نيز افـرادي بـا هويـت    ) معشوق( پردازي مرد عالوه بر زن، نويسنده در شخصيت
كنـد تـا رفتـار و     را در ذهـن مـرد وارد مـي    او راوي داستان .كند ظاهر متفاوت خلق مي به

را در ) هـدايت ( ويژگي معشوق را براي خواننده نمايش دهد و چون شخصـيتي تـاريخي  
هـاي   واسطة عهد ذهني، بـا بسـياري از جنبـه    دهد، گويي خواننده به قالب معشوق قرار مي

در  هـاي ديگـري چـون قـوزي نيـز      افزون بر اين، شخصيت. رفتاري او ازپيش آگاه است
ساالر  هستند و نمادي از جامعة مرد) تيپ(خورند كه بيشتر نمونة نوعي  چشم مي داستان به

هاي تاريخي بسـياري در داسـتان حضـور دارنـد كـه       همچنين، شخصيت. آيند شمار مي به
كنـد؛ و زبـان و نـوع واژگـان      خـوبي وصـف مـي    هاي ظاهري آنهـا را بـه   نويسنده ويژگي

هـا در   كه شخصـيت  ها است؛ اما از آنجا  او دربارة اين شخصيت اش، بيانگر ديدگاه انتخابي
هاي متعددي دارند، شايد خواننده در نگـاه نخسـت بـا ابهامـات      اند و جلوه نام داستان، بي

اين تسـرّي سـرگرداني بـه    . بسياري در شناخت شخصيت و حتي درك رمان مواجه باشد
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واسطة ضمير است، يـادآور ايـن    به ها و خطاب آنها نامي شخصيت خواننده كه ناشي از بي
بگذار اسم نداشته «: است» گريه آلن رب«) 1961( سال گذشته در مارين بادجمله در فيلم 

  .»!باشند، تا جاي بيشتري براي ماجرا بماند
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