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        خان بقازاده جورهبقازاده جورهبقازاده جورهبقازاده جوره

  ادبيات معاصر كوالب

 سمرقند و بخارا در طول - گر شهرهاي قديم تاجيكان يشهر باستاني كوالب در كنار د
هاي مختلف علم و فرهنگ و ادبيات خاستگاه شخصيتهاي بزرگ تاريخي  ها در ساحه قرن

 بااستعداد و هنرمند به گان و نويسندان شاعرامروز نيز از اين سرزمين ادبپرور. بوده است
از اين لحاظ سهم . رسند شمول فارسي و تاجيكي راه يافته و به كمال مي صحنة ادبيات عالم

در چند دهة . نظير است نمايندگان مردم كوالب از قديم در رشد ادبيات فارسي تاجيكي بي
استعداد نيز وارد  ان جوان و صاحب از نويسندگاي اخير از اين منطقه در كنار شاعران، زمره

به استثناي . اند عرصة ادبيات شده، در ژانرهاي مختلف آثاري جالب و خواندني آفريده
علي عبدالرحمان، اكثر  رجب، صفر رحمان، سيف رحيم، براتعبدالحميد صمد، مردان

ف، زاد، سعيد رحمان، مجيد سليم، ميراحمد اميرشاي كريم دولت، سپهر حسن(نثرنويسان 
از واليت كوالب در دهة اخير، در زمان استقالل تاجيكستان ) حنيفه محمدطاهر و ديگران
توان تصور  هاي اين اديبان نمي نثر معاصر تاجيك را بدون آفريده. وارد ميدان ادبيات گرديدند

صرف نظر از تفاوت سن و سال، تجربة حياتي و ايجادي، هنر نويسندگي و اديبان اين . كرد
اينان پروردة زمان . اند هكشيدتصوير به هاي روز را  ترين مسئله ر بديعي، عمدهحتي تفك

هاي مورد تصوير ايجاديات اين اديبان با  از اين لحاظ، موضوع و مسئله. باشند استقالل مي
امروزه . دهند، سخت در ارتباطند استقالل ما رخ مي جريانهايي كه در جامعه و كشور صاحب

توان يافت كه قلم اين نويسندگان در آن حضور   را مي  اجتماعي و سياسيهاي مهم كمتر واقعه
دهد كه برد و باخت اثرهاي نويسندگان نامبرده  متأسفانه حجم مقاله امكان نمي. نداشته باشد

بنابر اين نگارنده راجع به آثار دو نويسندة توانا . را مورد تحقيق و بررسي قرار دهيم
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، كه هر اثر تازة آنها حادثة ادبي در ادبيات تاجيك به شمار عبدالحميد صمد و سيف رحيم
  . دنماي رود، اجماالً ابراز عقيده مي رفت و مي مي

نخست آن كه در دو سه دهة اخير رشد نوعهاي حكايت و قصه در نثر تاجيك از 
ديگر اينكه سبك نگارش اين دو .  به آثار اين نويسندگان وابسته است بسياري جهات

سبك عبدالحميد صمد آميختة تصويرهاي رواني و انتزاعي و . از هم جداً تفاوت داردنويسنده 
  .كند محتواي تصويرهاي سيف رحيم را رمز و تمثيل تعيين مي

 به ميدان ادبيات قدم نهاد و از نخستين 20عبدالحميد صمد ابتداي سالهاي هفتاد قرن 
اولين . دي خود در نثر تاجيك شدها پيوسته در جستجو و معين كردن راه خاص ايجا حكايه
است كه سيماي پير زنان ) 1974(» دميد صبح مي«و ) 1972(» دو گسيل«هاي نويسنده  حكايه

در . را آفريد» چمن«و كمپير » ماه زِكه«شدة  اراده، توانا، از ضرب و شتم زندگي پخته قوي
در حكاية دوم . گردد هاي خود قهرمان عيان مي ماه و انديشه حكاية اول ماهيت سيماي زِكه

يعني . تجربة زندگي، حاالت روحي، طرز گفتار، رفتار و عمل قهرمان را معين نموده است
دو «در . تجربة روزگار يك نوع محكي در بها دادن به اين يا آن رفتار و عمل قهرمان است

در . بار خود است ماه راجع به حيات فاجعه هاي زِكه هم تصوير واقعه و هم انديشه» گسيل
نيز تصوير واقعه از نويسنده است، ولي دخالت مؤلف به روش واقعه » دميد صبح مي«حكايت 
اينجا هنر . كند نويسنده بيشتر به حالت روحي قهرمانان دقت مي. باشد كارانه مي احتياط

جايگاه پيدا كرده است، يعني تأثير سخن به وضع مشخص حالت ) سازي ديالوگ(محاوره 
نويسنده دو حكاية كوچك از حيات » دميد صبح مي«و » دو گسيل«هاي  هبين حكاي. انسان

در ابتدا . باشد مي» احتياط«، ديگري )1973(» خيال شيرين«جوانان آفريده است كه يكي 
ماً در درس ئشير لَندهور دا. دهد هاي قهرمان اساسي محتواي حكايه را تشكيل مي انديشه

اولين » احتياط«در حكايت . گيرد خود قرار ميصنفان  تربيت جسماني مورد ريشخند هم
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تجربة صياد توسط تصوير دوآوازه  نگار جوان و بي كوشش نويسنده در آفريدن سيماي روزنامه
ولي هنوز اين . هاي باطني قهرمان است يعني سخن مؤلف يك نوع ادامة انديشه. شود مشاهده مي

  .  نداده استاولين تجربة نويسنده در اين حكايت نتيجة دلخواه را
هاي نخستين عبدالحميد صمد جهان باطني، طبيعت انسان، نه تنها براي معين  در حكايه

در . باشند اند، بلكه وسطة ادراك نيز مي نمودن خصلت و رفتار و عمل قهرمانان خدمت كرده
انديشه و قسمت تلخ قهرمان و : اين چهار حكايه چهار طرز سيماآفريني استفاده شده است

، آميزش )»دميد صبح مي«(، تصوير مؤلف محاورة بين قهرمانان )»دو گسيل«( مؤلف تصوير
» من«، نقل از زبان قهرمان، يعني )»احتياط«(انديشة باطني قهرمان و سخن تصويري مؤلف 

هاي پيوستة نويسنده براي معين نمودن سبك خاص  اين حالت از جستجوي). »خيال شيرين«(
  .دهد جادي او گواهي ميخود در دورة اول فعاليت اي

» سفيد و سياه«، )1977(» نواي ني«، )1976(» قرض«، )1974(» نان گرم«هاي  در حكايه
. و غيره، جستجوهاي آرماني و بديعي نويسنده در مرتبة نو ايجادي ادامه يافته است) 1978(

ها  ن حكايهاز اين لحاظ، اي. ها در آدميت گويي بين خود نوعي مسابقه دارند قهرمانان حكايه
ها از نگاه بند  حكايه. نيت ايجادي مؤلف نيز روشن است. مانند هاي دلپذير زندگي را مي لوحه

نويسنده از امكانات ژانري، آهنگ و معني . و بست، ساختاري ساده و اسلوب بياني روان دارند
عالم معنوي تحتاني كلمه و عبارات و تعبيرهاي مردمي هنرمندانه استفاده نموده، ماهيت سيما، 

نان «يك مثال از حكاية . سازد هاي باطني قهرمانان را به غايت خوب آشكار مي و انديشه
ني، نان ... نهال خودت يا از پدرت؟ ميوة دست... زاده، دو كيلو نان بركش  ها، دهقان-«: »گرم

 اين چند جمله» !پول نخورده است اي بچه، اين بابات در عمرش چيز بي! پول تلخ است بي
در اينجا پيش از همه آهنگ مردمي و . اختصاراً از مكالمة باباي نَبي با فروشنده انتخاب شد

  .در بازار شلوغ اين طرز گفتار را پيش نظر آوريد. تكلفانة گفتار قهرمان جالب است بي
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نويسنده از چند هنري  جريان فعاليتهاي عبدالحميد صمد در آثارهاي دورة اول  حكايه
هاي  اوالً نويسنده به تصوير واقعيت و انسان از جنبه. رود  به شمار ميجهت مرحلة مهم

. اندرگذ شود و ارزشهاي اخالقي و معنوي او را از سنجش جدي زندگي مي گوناگون نزديك مي
هاي آرماني و بديعي و   جستجوجهتثانياً، اين حكاية حجماً كوچك براي معني كردن 

 خلق آثارهاي مرحلة اول  ديگر خصوصيت حكايه. ندك ساختاري و اسلوبي نويسنده كمك مي
ها رشد سوژه بر نقل واقعه و  از اين لحاظ، در حكايه. استنويسنده، نبودن قهرمان منفي 

اينجا اساساً نزاع باطني به . هاي گوناگون اساس نيافته است برخورد و تقابل تيز و تند خصلت
  .يابد  تغيير ميقهرمان بر اثر حوادث زندگي باطناً. رسد نظر مي

از اواخر سالهاي هفتاد در آثار عبدالحميد صمد ژانر قصه در كنار حكايه تدريجاً 
افزون بر اين، در اين مرحله ژانرهاي قصه و حكايه هم به اعتبار قالب و . يابد موقعيت مهم مي

هاي نثر  ها و حكايه بهترين و مؤثرترين قصه. هم از لحاظ مندرجه غني و رنگين گرديد
، )1981(» ها پرانچك«، »هزل«، )1979(» بعد از سر پدر«، )1979(» مرافعه«تاجيك، از قبيل 

عصاي «، )1984(» كاسة دور«، )1983(» گل نوروزي«، »پيالة شكسته«، )1982(» زادروز«
، )1989(» پا روده«، »ماه هواي تيره«، )1988(» اكة عاشق«، »شهستون«، )1986(» بابام

و غيره در همين دوره به طبع ) 1999(» سرلشكر«، )1996(» شهدريز صدا، )1992(» محبوس«
هاي مختلف حيات انسان، عالم معنوي و روحاني او،  ها جنبه ها و حكايه در اين قصه. اند رسيده

از » باباي شاهين«داستان (مسئلة اخالق و دين، برخورد انسان عادي و زحمتكش با جامعه 
اي صفتاً نو  هر يك از اين اثرها مرحله. اند  جالب تصوير يافتهبه غايت) »كاسة دور«مجموعة 

هاي تاجيك،  هاي اديب نه تنها در ميان خواننده اين آفريده. در كماالت ايجادي نويسنده است
هاي دور و نزديك شهرت يافت كه در مسكو و تهران به طبع  بلكه در بين خوانندگان خلق
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 Мечта - آرزوي جواني«هاي عبدالحميد صمد  و حكايهها  حجم قصه هاي كالن رسيدن مجموعه

молодости  «) هاست گواه اين گفته) 1999(» بعد از سر پدر«و ) 1986به زبان روسي.  
پيوندد،  اين اثرهاي از لحاظ مندرجه، قالب و ژانر مختلف را يك مسئله به هم مي

 مركز همة اثرها يك از روي اين هدف در. يعني ديد و نظر خاص نويسنده به عالم و آدم
مسئله آشكار ساختن ماهيت هستي انسان، سرشت انساني، آدميت و ناآدميت، به عالوه 

با وجود اين، هر اثر از نگاه ضرب و آهنگ و اسلوب از . رسد فلسفة هستي انسان به نظر مي
هاي مختلف تصوير، به استفادة  نويسنده ضمن به كار بردن شكل و واسطه. هم تفاوت دارد

در اين حالت بار اساسي . هاي مردم نايل گشته است نرمندانة از توانايي زبان، كلمه و تعبيره
  .كشند ها و تعبيرها بر دوش مي را نه معني اصلي، بلكه معني تحتاني و مجازي كلمه

. عبدالحميد صمد ديد مخصوص هم رمانتيكي، هم رئاليستي و هم غنايي شاعرانه دارد
 و  سبكهاي نگارش، گاه آميخته و در كنار هم، گاه با استقالل زبانيهاي او اين  در آفريده

) »جگرسوخته«، »گل نوروزي«، »توت مكتب شاه«(يا رئاليستي ) »اميد«حكاية (غنايي 
مند  اصول نگارش نويسنده به موضوع و مسئله، محيط، زمان و مكان و واقعه عالقه. آيند مي

هاي غيرعادي  و ناتكرار ميل دارد و در  وع و حادثهزيرا عبدالحميد صمد بيشتر به موض. است
از آنجا كه بنيش غنايي . حالتهاي ناگهاني قهرمانان او از رفتار و عملي غيرچشمداشت دارند

ها جنبة  يابد، قريب در اكثر حكايه حجم به طور مؤثر بيان تجلي مي بيشتر از همه در ژانر كم
  .شود غنايي خوب احساس مي

هايش  كند، حكايه چون به مسائل حياتي ملموس را بيان ميعبدالحميد صمد 
ها داراي اصالت بديعي و ژانري  حكايه. كند خصوصيت و تابش نو، طبيعيت و صميميت پيدا مي

ها از باطن  تصوير روشن و واضح پرگنجايش، معني اساسي و بار آرماني حكايه. باشند مي
ه و معنويات انسان روانه شده است، به دقت نويسنده به روحي. آيد شخصيت داستان بر مي
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نشين، اوستا،  بي خانه دانشجو، دوزنده، مادر و بي: انساني كه ظاهراً از ديگران فرق زيادي ندارد
  .كنند هاي طبيعي روزمره عمل مي اين قهرمانان بيشتر در حالت... پدر و پدربزرگ

 جالب بوده، راجع به »شهستون«، »پيالة شكسته«، »مرافعه«هاي  از اين نگاه حكايه
نويسنده نه تنها حالت روحي مادر، مراد . كنند ارزش و معني هستي انسان و زندگي بحث مي

، قاسم )»شهستون«(بخش  ، علي)»پيالة شكسته«(، كَمپير گلشن، ميرزاشريف، رستم )»مرافعه«(
هد كه توسط اين د و مانند اينها را نشان مي) »هزل«(پا، باباي سعيداحمد، باباي يونس  سپلْ

سيماها انديشه و نظر خويش را نيز راجع به رفتار و عمل آدميان، مناسبت آنها با حالتهاي 
نويسنده اساساً به حالت رواني، ماهيت . سازد خوش و ناخوشِ جامعه، به طرز موجز بيان مي
هاي  همين سبب شد كه با ايجاد قصه. كند واقعه و رفتار و كردار قهرمانان توجه مي

آيند، توجه  ها به تصوير مي آميزي جانبه و با رنگ حجم كه در آنها واقعيت همه گوناگون
زيرا عبدالحميد صمد در قصه و حكايه نيت ايجادي . نويسنده به ايجاد حكايه كم نگرديد
گرداند كه خصوصيت و امكان ژانري اين نوعهاي ادبي  مشخص را با قوة سخن بديع عملي مي

هاي ادبي  گردد، در ديگر نوع آن چيزي كه در نوع حكايه تصوير مي. ندهمين را تقاضا دار
  .امكان بيان و تصوير ندارند، زيرا هر ژانر خصوصيت و امكانات ژانري خود را داراست

هاي عبدالحميد صمد را معرفت اصيل و لطف و ظرافت نازك تشكيل  محتواي نوشته
 گويا از كناري ايستاده روش واقعه، مناسبت ايجاد نويسنده هر دفعه در هر اثر تازه. دهد مي

در عين حال، وي حتي اگر نسبت به روش . گيرد قهرمانان را با تمكين و آرامش به مشاهده مي
طرف نباشد، اما حسن توجه يا قهر و نفرت خود را آشكارا بيان  واقعه، رفتار و عمل قهرمان بي

، حالت روحي پيرمرد )»هزل«(عيداحمد به خاطر آوريم تصوير سرودخواني باباي س. كند نمي
از آنجا كه نويسنده به مسايل تصوير از ... و) »پيالة شكسته«(، رستم )»شهستون«(بخش  علي
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توان  هاي گوناگون حيات را مي  هاي آفريدة او اليه شود، از لوحه و صحنه هر زاويه نزديك مي
  .مشاهده كرد

 و نكوكاري، بدرفتاري، ، مهر و شفقتهمدردي: ها رنگينند در تصوير نويسنده، حالت
ها همچون ايجادكار اصيل انساني است كه دلي دردآشنا و   زيرا مؤلف قصه و حكايه...

سنده ياز اين لحاظ، همدردي و دلسوزي نو. مهرانگيز و حيات باطني و معنوي خود را داراست
ة اينها به عبدالحميد هم. گاه با لطف و ظرافت نازك، گاه با طنز، طعنه و تمسخر همراه است

ي را گاي كوچك، رفتار و عملي عادي يا در تصويري ساده، زند دهد كه در واقعه صمد امكان مي
بعد از سر «شناسي در ايجاديات نويسنده از قصة  اين بينش تازه معيار هنر بديعي زيبايي. ببيند
  .ظهور كرد» تون مكتب شاه«، »مرافعه«هاي  و حكايه» پدر

هاي نويسنده زمان و مكان واقعه و دايرة فعاليت قهرمانان، به استثناي  يهدر اكثر حكا
ها پيچيده، سوژه مركب و  واقعه» پيالة شكسته«در . نسبتاً محدود است» پيالة شكسته«

از لحاظ ساخت نيز حكاية . اي دارند انداز مؤلف وسيع بوده، قهرمانان عملكرد گسترده چشم
در اكثر . ها نسبتا ساده و روانند ي اكثر  بند و بست حكايهول. مذكور مركب و پيچيده است

د و موقعيت مؤلف در جريان شو  بيان ميراويموارد تصوير از مؤلف است يا واقعه از زبان 
  .شود سوژه احساس مي

تباري احساس  در اين اواخر، در جامعه سست شدن پيوندهاي خانوادگي، خويش و
بار . شود هاي نيك و حميدة انساني منجر مي صلتشود كه عاقبت به كاسته گشتن خ مي

اف سالهاي دهة شصت قرن گذشته به اين موضوع  محمدي. نخست راجع به اين مسئله استاد ف
هاي مشخص اين مسئله را تصوير كرده  هايش جنبه پرداخته بود و بعداً در حكايه، رمان و قصه

» سفيد و سياه«روز در حكاية عبدالحميد صمد نيز بار نخست به اين موضوع داغ . است
مهري يكي   بعدها مهر و بي. و حكيم را آفريده بود» سروماه«رو آورده، سيماي جالب ) 1977(
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بعد از سر «، »مرافعه«هاي  هاي اساسي آثار نويسنده قرار گرفت كه در حكايه و قصه از مسئله
يمة گاوجوش با پسرش مناسبت عظ(» پيالة شكسته«، )مناسبت اجيك با مادر و خواهر(» پدر

، )سيماي پكَنه(» ها پرانچك«، )اش رستم ثروت، مناسبت غيرانساني مال يعقوب با برادرزاده
آورد و سيما و  به تكرار به اين موضوع رو مي... و» جگرسوخته«، »محبوس«، »جو درمان«

يرويي و روياهاي نويسنده اين مسئله در  اگر در قصه. آفريند هاي به ياد ماندني مي خصلت
ها   مورد بررسي قرار گرفته باشد، ولي در حكايهعقايد و خصلتهاي گوناگون شديد تقابل
زيرا در حكايه براي مؤلف پيش از همه درك فلسفة واقعيت، . دهد  جدي رخ نمياي هواقع

ماهيت رفتار و عمل، مناسبت اشخاص، آشكار ساختن جهان باطني انسان مهم است، نه سوژة 
اين خالصه برآيند ساختار حكايه، اسلوب خاص نگارش و انديشة .. انگيز شوقتيز و تند و 
  .يعني اساس درك ماهيت حيات و سرشت آدمي است. مؤلف است

اند، سيماي  ايجاد شده) پرستوريكا(هايي كه در دورة بازسازي  از مطالعة حكايه و قصه
توان  ختار شوروي را ميهاي خاص سا طلب، همچنين بعضي قانونمندي اشخاص خودخواه و جاه

و مخصوصاً » كاسة دور«هاي  چنين ويژگيهاي سبك عبدالحميد صمد از قصه. آشكار ساخت
شود كه به وضح يك  و مانند اينها آشكارا مشاهده مي» محبوس«، »پا روده«، »ماه هواي تيره«از 

يش است كه عبدالحميد صمد از آن در تشو. رود نوع تحول در ايجاديات نويسنده به شمار مي
صفات حميدة انساني، رسم و رسوم نيك نياكان از قبيل پاكدامني، دست حالل و دل و نيت 

دوستي و  پاك، باوجداني، احترام به كالنساالن، مهرورزي، دلبستگي به كسب و كار، محنت
خالصه به هر چيزي كه به انسان زحمتكش و زندگي انساني ارتباط دارد و به واسطة اين 

اين تشويش نويسنده را . گردد، مبادا فراموش شود الي از ديگر موجودات ممتاز ميخصلتهاي ع
نويسنده . توان احساس كرد روشن مي) 1983(» پيالة شكسته«هاي او  در يكي از بهترين حكايه

در اين حكايه ظاهر و باطن انسان را به غايت نازك ديده و درك كرده، آن را در لباس بديعي 
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) كمپير گلشن، ميرزاشريف، رستم، مال يعقوب، عظيمة گاوجوش(د ماندني و سيماهاي به يا
هاي عيان و ناعيان انسان را در سيماي قهرمانانش به  نويسنده همه نيرو. تصوير نموده است

وقتي نويسنده ظاهر و باطن، اسرار طبيعت، رفتار و ميل انسان را براي خود . آورد حركت مي
خصلت را در  تواند سيماي قهرمانان گوناگون ر بديعي او ميكند، هنگام ايجاد اث كشف مي

نيك را نيك و بد را بد تصوير . تقابل گذارد، مرام و فلسفه و ماهيت زندگي آنها را نشان دهد
  .سازد فطرتي را آشكار مي هاي رذالت و زشتي و پست كند و زمينه مي

خصلت را   گوناگونخالصه عبدالحميد صمد هنر وااليي دارد كه سرنوشت قهرمانان
هاي ناگهاني و  هاي او تقدير آدميان و حادثه در آفريده. دهد بغايت معتمد و مؤثر به قلم مي

هاي روز،  ترين مسئله كوشد كه عمده نويسنده مي. اند پيچيده روشن و واضح به هم آمده
لوحه و . دگذار طرف نمي خواننده را بي... هاي نيك و بد، خودخواهي آدميان و  برخورد نيرو

اند، انعكاس  هاي او تصوير يافته هاي بديعي، تقديرهاي گوناگوني كه در قصه و حكايه صحنه
  .اقعيت زندگي در ذهن خواننده استتدريجي و

شناس، بامعرفت و دانشمند به  شادروان سيف رحيم نيز از جملة نويسندگان روان
 لرزش تارهاي نازك قلب هاي نظررس و هم براي اين نويسنده هم خصلت. رفت شمار مي

وي دنياي تاريك و روشن قهرمانان، درد و غم، شادي و . انسان در كنار يكديگر اهميت دارند
هاي روحي و معنوي بسيار ماهرانه به  سرور، خوشبختي و بدبختي، گريه و خنده، خصلت

. كند  ميجانبه رعايت سيف رحيم در سيماآفريني معيار اخالقي را به طور همه. كشد تصوير مي
براي او ماهيت هستي انسان تنها از اداي قرض انساني در خانواده و جامعه و يا احساسات 

بنابر اين رفتار . انسان در آثار او، انسان باشعور و آگاه از حقوق انساني است. باشد عبارت نمي
قهرمان اساسي . كند و عمل قهرمانان سيف رحيم از معيارهاي اخالقي عمومي فرق مي

 هبده سال، يعني از سن - تا شانزده«: گويد ساله چنين مي جوان چهارده» هاي خوگَره ترانه وبهتَ«
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اكنون اميد بزرگي و جوانمردي ... سرشتند مان هر روز ادب غالمانه را در ذات ما مي گهوارگي
ساله بيان يافته  طبيعي است كه اين انديشه از مؤلف است كه از زبان بچة چهارده» !كنند مي

  . است
شود كه  چنين احساس مي. باشد قهرمان اساسي نويسنده مي» دروغ سفيد«در حكاية 

مند دير به دنيا آمده است، زيرا معيارهاي اخالقي جامعه و  اين قهرمان بسيار حساس و انديشه
هاي خانوادگي از قبل شكل گرفته و به حكم قانون درآمده است كه اين امر خالف  مناسبت

دل ! من آخر در بندم«: گويد قهرمان داستان مي. از اين رو، او تنهاي تنهاست. تطبع و رأي اوس
به . آزادي براي هدفي. خواهد، وي آزاد بودن مي. »!كنم من در بند است، بند را بايد بكنم و مي

اش مثل همة  اگر نيك بنگريم خانواده. شود انديشة قهرمان آزادي از درون شروع مي
سخت بدم بيني هم، سخت «: گويد زن مي: دارد هر و كودكانش را دوست ميزن، شو. ها  خانواده

بنابر اين . حضور او براي شوهر گران است. انديشه بود، دوربين نبود زن كم. ،»دارم دوستت مي
موضوع حكاية !  مغلوبم–بماندم ! بروم يا بمانم: در نزد قهرمان چنين مسئلة دشوار است

. هاي بديعي ديگر حل خود را يافته است تنها در شكل و واسطهنيز عيناً چنين است، » روف«
آرزوي . هاي ناهنجار خانوادگي است قهرمانان هر دو حكايه از فضاي ناسالم و مناسبت

  .خواهي قهرمانان خالف اراده و خواهش زنهايشان است آزادي
. شندبا هاي سيف رحيم تنها مسائل خاص حياتي و وقايعي تصادفي نمي زمينة آفريده

بيند، از آن الهام  بلكه يكي از آرمانهاي بديعي است و نويسنده زندگي را چنان كه خود مي
زيرا . »الهام از سرچشمة الهي است«آمده است كه » خاكستر سرود«در حكاية . گيرد مي

استعداد طلبات باطني و مشاهدة انتقادي حيات بوده، از . استعداد به تنهايي هنر نيست
بنابر اين، سيف رحيم در اثرهايش . هاي خود را تقاضا دارد ع نشدن از آفريدهايجادكار قان
از اين لحاظ، . تصوير نمايد» آن چنان كه بايد باشد«كند كه واقعيت، حيات را  كوشش مي
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هاي  قهرمان حكايه. كند نويسنده در سيماها درك خود را در بارة قهرمان نو ادبيات بيان مي
 صفر، فيض –،سيماي كودكان بدبخت »از رازها، از رازها«، »روف«، »دروغ سفيد«
هاي  ترانه توبه«( پدر، ميولي - ، خوگَره، بابا)»دادرك فرشته«(» قدم بچة شوم«، )»داغستان«(

  .به اين معني جالبند... و) »ها در باغ اسم«، »بشارت«، »خوگره
در ) 1976(» شك سفيدگنج«شناسي افسانه و نثر روايتي از اولين حكاية  عموماً نظم

در افسانه . شود هاي ديني نيز مشاهده مي ايجاديات او نفوذ دارد و به طور پراكنده روايت
ها  در چنين حالت. ديگر اينكه آرزو و اميد با فاجعه مناسبتي ندارد. فاجعه جايي ندارد

  .بيني مستتر است تواند درام باشد، زيرا ضمن آرزو و اميد يك نوع احساس نيك مي
همه، حتي پدر . اي است فاجعه» ها دادرك فرشته«از » شوم قدم«حيات بچة پنج سالة 

پا  ولي كودك به بي. بيند قدم مي در خواب نيز خود را شوم. شمارند و مادر او را بي پا و قدم مي
كودك به افسانة بعد از فوت به فرشته تبديل يافتن خواهرانش . و قدم بودن خود باور ندارد

دهد كه با صداي بلند دف  روز دفن آخرين خواهرش دف را به زور به مادر مي. باور نداردنيز 
اينجا خشم . يك دنيا معني داشت اين رقص«. پسر به جهيدن آغازيد. اي نواخت مادر ترانه. زند

  .»رقصيد زاده براي زندگي مي اين كودك، اين آدمي... باكي و دلتنگي بود و نشاط، اندوه بود و بي
كاري تصنع محض احساس  ر تصويرها و خياالت بديعي نويسنده نشاني از ساختهد

در اين تصويرها هر كلمه، . شود، بلكه يك نوع هماهنگي هست، همچون رمز زندگي نمي
بنابر اين، تصورات نويسنده به قانون ايجاد بديعي  .  همه رمزند–ها  مفهوم، آهنگ تصوير لوحه

ي نشان دادن رفتار عمل قهرمانان و فضاي ناسالم پيش از همه زمينة نويسنده برا. مباينتي ندارد
هاي عجيب و غريب كه  اي و روايتي حادثه هاي افسانه از اين لحاظ واقعه. سازد رواني فراهم مي

دهد، اساس تصوير رئاليستي را سست نكرده است، زيرا آنچه كه در واقعيت  با قهرمان رخ مي
شناسي افسانه  كند، توسط نظم  ممكن نباشد، يا عقل سالم قبول نميو در روابط افراد رخ دادنش
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از رازها، از «، »عيادت«هاي   ناقالن حكايه-قهرمانان. گردد تواند عملي  در آرزو، در خيال مي
در . باشند اي مي هاي عجيب و غريب افسانه واسطة حادثه كنندگان بي شاهد و شركت» رازها

 –ها اهميت ندارد، زيرا در افسانه خرد ديگر  ليل براي  حادثهها منطق و د اين قبيل حكايه
مثل  هاي بي براي اين حقيقت قهرمان كارنامه. كند خرد اخالقي، خرد حقيقت اخالقي عمل مي

مهم آن است كه قهرمان توسط . شود دهد و در يك وقت به مانعي ناچيز درمانده مي نشان مي
ها بعد از رسيدن  در دنياي افسانه قهرمان حكايه. رسد دانش و فراست به حقيقت مطلوب مي

به حقيقت اخالقي  تدريجاً از دنياي افسانه، خياالت و از هستي ديگر به زمين و واقعيت فرود 
ست، و بايد بفهميم كه اين دنيا پر از رازها... «: گيري قهرمان اين است نتيجه. آيد مي

  .»بحث اين حقيقتي است بي. م كه رويمآمدي. اجابتي نيست در اين دنيا. هاست آزمايش
در اثرهاي سيف رحيم خواب و رؤيا جايگاهي مهم دارند كه آن از طلبات بديعي نوع 

ولي معيار استفاده از خواب و رؤيا در هر اثر وابسته به نيت . افسانه و نثر روايتي است
بيداري نازكي ميان خواب و » روف«و » دروغ سفيد«هاي  در حكايه. ايجادي نويسنده است

زد، بعد از  بيند كه پدر به دوش زنش مشتي مي وقتي خواب مي. شود روحاني و رواني تأكيد مي
افزون بر اين، روح پدر عزم قهرمان . نالد بيند كه زن در حقيقت از درد سخت مي بيدار شدن مي

رمانان ها خواب و رؤيا براي معين كردن حالت روحي قه در اين حكايه. گرداند را قوي مي
  .خدمت كرده است

هم در تصوير : شود در اكثر اثرهاي سيف رحيم يك نوع آهنگ محزون احساس مي
قهرمانان : عالوه بر اين، اكثر قهرمانان بيمارند. محيط، هم در حالت روحي قهرمانان

 ديوانه -سكتة قلب، كودكان بيمار و گرسنه، ميولي» روف«، »دروغ سفيد«هاي  حكايه
براي نويسنده، بيماري قهرمان . و مانند اينها) »بشارت«، »داغستان«، »هاي خوگره نهترا توبه«(

چنين درك بديعي واقعيت در اثرهاي دورة . همچون رمز، عالمت چيزي يا حالتي مهم است
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اين . شود نيز مشاهده مي... و» رؤيا«، »پيغام و پدرود«، »ها ريشه «-اول ايجاديات سيف رحيم
جنون ميولي نه تنها باعث . ليت انسان استاعيت زندگي روزمره و فعحالت يك شكل واق

آزار در چند اثر  ايجاد بهترين و مؤثرترين حكاية نويسنده شد، بلكه سيماي اين ديوانة بي
عقل ميولي هيچ تيره نيست، بلكه اندك خيره «به گفتة خوگره . شود ديگر نيز آفريده مي

ميولي هم سيماي رمزي . »باشد  آن قدر هم ديوانه نمياست، كسي هستي خود را درك نمايد،
اندازد  كند و به وحشت مي غروب آفتاب او را غمگين مي. ترسد وي بيشتر از تاريكي مي. است

شد  جهاني مي«داد،  اش به دستش فانوسي مي بي وقتي بي. گردد و در نهايت باعث جنونش مي
  .»آميز و پرجاذبه فسون

جنونش تنها با فرا رسيدن تاريكي فروكش . ي منطق نيستدر رفتار و كردار ميول
اي است كه چيزهاي غيرممكن را آرزو  ميولي ديوانه. تاريكي رمز جهالت است. كند مي
وي دايماً محزون و غمگين . بنابر اين ديوانگي او جانب روشنايي نگرانيده شده است. كند مي

رفتار ميولي خصلت .  اول دارد و انجام نهبدبختي او. خندند درد به حال او مي مردم بي. است
آفريند، دنيايي رنگين و عادالنه  ديوانه است، ولي دنيايي كه او در خياالت بيمار خود مي

حقيقت .  سيما و واقعيت عبارت نيستتطابقبراي سيف رحيم حقيقت بديعي از . باشد مي
يقت قهرمان نويسنده باطني و بنابر اين، حق. آفريند اصيل را نويسنده در تفكر بديعي خود مي

  .كند جنوني در ذهن قهرمان خرد و معرفت عالي توليد مي. ذهني است
هاي  اگر در بعضي اثرها سيماهاي دردمند رمز بيماري جامعه باشد، در حكايه

هاي تنزل ساختار  بيماري و زمينه» ها دادرك فرشته«، »هاي خوگره ترانه توبه«، »داغستان«
اي آغاز  با منظومه» داغستان«حكاية . اند واسطه به تصوير كشيده شده بياجتماعي شوروي 

از زهرِ سيلتره جانزاد : آورد انگيزي را پيش نظر خواننده پديد مي يابد كه منظرة دهشت مي
آب و . در فضاي روستا نشاني از زندگي نيست. كنند جان تولد مي عالم مرده، زنان، كودكان بي
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سپس در چند لوحه اين صحنة مدهش را در سيماهاي مشخص . ودندزمين و هوا همه زهرآل
. نوشند خورند و مي كودكان دردمند كلوچه را به آب زهرآلود پنبه تر كرده مي. دهد نشان مي

هاي  ترانه توبه«در . كند زار كودك تولد مي در لوحة ديگر از جبر ارباب ظالم، زن در جوي پنبه
عدالتي، بيدادي، ظلم را  نويسنده بي. پاشد  چند بار زهر ميارباب به سر خوگره قصداً» خوگره

هاي خود را از زبان  اوالً انديشه. گردد دخالت نويسنده به دو طرز ظاهر مي. كند محكوم مي
هايش  واسطه انديشه ثانياً به اين هم قانع نشده، با اصول نگارش مقاله بي. سازد كودكان بيان مي

. ايم ما در جويك پنبه به دنيا آمده. زاريم ما كودكان پنبه«. دارد يعدالتي ابراز م را نسبت بي
... ميريم شويم، زود مي  زود مرد مي–ايم  ما نسل پنبه... رويم گاهي در جويك پنبه از دنيا مي

زار   يكي مزار و ديگري پنبه-دو جاي مقدس هست در ما. پيريم مير و پنبه مرگ و پنبه پنبه
ا را همچون حجت قاطع براي حقوق و آزادي انسان از جهالت ظلم و بيدادي اين قبيل اثره. »...و

 .توان شمرد مي

هاي مشخص، يك خصلت يا حالت روحي  بدين ترتيب، در هر اثر نويسنده در وضعيت
ولي درك و ديد خاص سيف ). »هاي خوگره ترانه توبه«به استثناي قصة (شود  انسان تصوير مي

گردد كه اگر همة   و مضمون هستي انسان همان وقت معلوم ميرحيم راجع به مسئلة ماهيت
بيني نويسنده شخصيت انسان  در جهان. هاي او را به طور كلي در نظر آوريم قهرمانان آفريده

كند،  اش را خود معين مي انسان تقدير خود را خود تعيين و راه زندگي: دو جنبه داشته است
؛ انسان در زندگي، در عمل و رفتار خود ...»قدم شوم«مثل خوگره، بچة . يعني تقديرساز است

روف، (باشد  آزاد نيست، بلكه مطيع قوانين نانوشتة پيرامون، انسانها يا ساختار اجتماعي مي
توان چنين نتيجه  هاي سيف رحيم مي از مطالعة آفريده...). باباي نادرخليفه، بوله، فيض، صفر
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