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يادداشتي بر رمان روز گراز محمد ايوبي

*

فرشته نوبخت

هر انساني جهان مفهـومي و انتزاعـي مخـتص خـودش را دارد .و ايـن مفـاهيم در هـيچ چـارچوب و نظـامي

نميگنجد ،بلکه به درک انسانها از جهان بازميگردد".

»ژرژ پوله«

نظرگاه

بسياري از نظريهپردازان معتقدند که حقيقت دريافت در هر اثر هنري ،در رابطـة دو سـويه ميـان

مفسر و اثر نهفته است و اين در حاليست که مهمترين وجه اثر که غالبا وجهِ پنهان آن نيز محسوب

ميشود ،بعد بينامتني آن است که از يک سو در پيوند و تداعي با متون ديگر قرار ميگيرد و از جهتي

ديگر به برداشت و خوانشهاي متفاوت به اثر مربوط ميشود؛ که به واسطة بازتابِ مفهومِ چندصدايي

يا چندآوايي و تنوعِ زباني يا ناهمگوني زباني ،چنانکه باختين شرح ميدهد ،محقق ميشود.

در رمانِ روز گراز ،ما با چنين کثرتآرايي مواجه هستيم .مخصوصا که اثر با نوعي از روايـت بـه-

صورت چرخشِ زاويه ديد پيش ميرود که به نظر ميرسد تمهيدي بـوده تـا بـه واسـطة آن ،زوايـاي

تاريک و پسله کاويده شود و اطالعات بيشتري به متن وارد شود.

داستان با روايتِ اولِ شخص از زبان حبيب آغاز ميشود و همان اول کار مخاطب درمـييابـد کـه بـا

راويِ غيرعادي مواجه است .کسي که کم حرف ميزند و بيشتر با خودش صحبت مـيکنـد؛ و کسـي کـه

نيروي تعقل در او اندک و قدرت بدني او زياد است .هرچند که به تدريج جايگاه اين دو صفت در شخصيت

حبيب به تعادل ميرسد و در نهايت تصويري که از حبيب در انتهاي داستان داريم ،همـاني نيسـت کـه در

ابتدا به دست داده شده؛ و اين اتفاق موازي با شخصيت پردازيِ حبيب در متن اتفاق ميافتد.
* وبالگ داستان و مقاله.
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و در واقع و از همين شکاف و دوگانگي شخصيت حبيب هم هسـت ،کـه واقعيـتهـاي معنـايي

خودشان را نشان ميدهند .و شغل عجيب حبيب و فضـاي پرهيـاهوي زنـدگي خـانوادگياش ،خـرده

روايتها و زندگي مادر و ازدواجِ حبيب با اختر که به صورتِ نمادي از جبري خودخواسته در زندگي او
وارد شده ،و جدايياش از فرزند خواندهاي که برايش مظهري از محبت بوده ،معني پيدا ميکند.

اما راوي سوم شخصِ داناي کلي هم هست به صورتِ نمادي از تعقل ،و به صورتي نظاممنـد ،در

داستان سرک ميکشد که با همة نظاممندي در جاهايي احسـاس يـک مـزاحمِ ناخوانـده را در ذهـنِ
مخاطب ايجاد ميکند که گاهي به جاي صداي مؤلف هم در اثر مينشيند ،و گويا مولف ابايي از ايـن

جانشيني نداشته است.
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با اينحال ويژگي اين دو راوي که به طور موازي داستان را روايت ميکنند ،در هم سـطح بـودن

آنهاست و اين باعث شده که در اثر ،عليرغم وجود آواهاي مختلف ،صدايي به صورت غالـب در مـتن
نداشته باشيم.
زبان

باختين معتقد است که آنچه در کنار منطق گفت و شنودي ،و چنـد آوايـي اهميـت زيـادي دارد،

اليهگونگي دروني زبان است که به سبکهاي مختلفِ بيان در رمان ،تعبير ميشود .به اين معني کـه
همانطور که صدا و پژواکِ شخصيتي نظيرِ ايرج را به عنوان انساني فرهيخته در اثر داريم ،بايد زبـان

و گويش او را هم داشته باشيم ،يا اگر صداي حبيب را به عنوان يک انسان با هوشبهر پايين داريـم،
بايد زبان او را هم داشتيم ،ضمن اينکه در کنار هر دو اينها ،لحنِ شخصيتها را بايد داشـته باشـيم.

چنين کيفيتي در اين اثر ،تا حدي کمرنگ است .در حاليکه زبان در کنار عناصـرِ ديگـر در رمـان بـه

عنوان يک اثر هنري ،که محصول دموکراسي در تفکر است ،واجد گونهگوني و رنـگ و لعـابي اسـت
که به شخصيت کاراکترها و به فرهنگي که اثر در آن به نگارش درآمده ،گوشه ميزند .ويژگي ديگر

زبان در اين اثـر ،مخصوصـا آنجـا کـه راوي اول شـخص اسـت ،آن اسـت کـه در عـين سـادگي و

واقعگرايي ،ذهنپرداز و سيال است.

اما زبان در اين اثر ،به همان اندازه که کوشيده سبک و قالبي براي خـود بيابـد ،درگيـر اطنـاب و

پرگويي هم هست .بسياري از خرده روايتهايي که موازي با هستهي اصلي رمان ،روايت مـيشـوند

در انتها بيآنکه ارتباطي با درونمايه يا ساختار داستاني اوليهي رمان پيدا کنند و يا در مسـير و امتـداد
آن قرار بگيرند ،رها ميشوند و تنها به حجم اثر ميافزايند .پرگويي و اطناب حتي شـامل بخـشهـا و
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يا خرده روايتهايي که مرتب با ساختار داستاني اصلي هستند هم صورت ميگيرد .بـه عنـوان مثـال

ماجراي دختر سلطان به عنوان يک روايت طوالني و نامرتب با داستان اصلي درگير قلمفرسايي بيش

از حدِ نويسنده است ،و يا ماجراي خانة شهين...و حتي داستانِ موسي و شرح و تفصيالتِ مربـوط بـه

آن ،اگرچه که در امتدادِ درونمايه اصلي هم قرار ميگيرد ،به همين صورت درگير اطناب و پرگـويي و

توضيخاتِ اضافه و کسالت باري است که ميتوانست ،حذف شود.
ژانر

روز گراز يک واقعگراي اجتماعي است يا به قول »رنان« ،يک حقيقتِ اندوهبار؛ که اگرچه که به

صورت دو کتاب مجزا نوشته شده ،امـا فرمـي دايـرهاي دارد بـا دو راوي اول شـخصِ مفـرد و سـوم

شخصي که در جاهايي به داناي کلِ محدود تبديل ميشود ،و آنچه شکل ميگيرد ،در چـرخشهـاي

گاه به گاه و نظامندِ اين راويهاست.

به لحاظ فرهنگي ،رمان در بسترِ جامعهاي متوسط رو به پايين ميگذرد و در فضـايي بـومي کـه

دغدغة مولف ميباشد .روايت مدرن است ،چون دغدغههاي يک انسان مدرن را مطرح ميکند :يعنـي

تنهايي ،ارتباطِ مختل با انسانهاي ديگر و با جهان بيروني و همچنين جبر و تقدير.
بهرهگيري از نماد و نشانه

سمبوليستها معتقد بودند که هر اثري قبل از آنکه لذتبخش باشـد ،بايـد روح را مخاطـب قـرار

دهد و اين کار با اليه بخشيدن و معنازايي به واسطة بهکـارگيري سـمبل و نشـانه انجـام مـيگيـرد.
گرسنگي دائمي حبيب که نمادي از محروميتهاي او در زندگي است ،شـغلِ عجيـب او کـه مفهـوم

قرباني را هر لحظه در متن القا ميکند و کمحرفي و سکوت او به عنوان عکسالعملـي اعتـراضآميـز

به جامعة انساني و در عوض پرگوييهاي دروني او به نشانة تنهايي او ،گسترهاي از دريافت و معنـا را

پيش روي مخاطب فراهم ميآورد .و اين در حاليست که از ديدگاه هستيشناسانه ،کشف و شـهود در
ادبيات به معني دريافت اسرار و اعماق پديدههاست.
جهانبيني

بخش بزرگي از کتاب به صورتِ تکگويي دروني راوي با آبنه در کتـاب اول ،و در کتـاب دوم بـا

زني به نامِ اختر است که همسرِ حبيب بوده است .اين تکگوييها بازتـاب احساسـات درونـي راوي و
افکار او ،و انعکاس شخصيت او هستند و عليرغم اينکه به صورت سيال ذهن روايت ميشوند ،تا حـد

زيادي منطقي و ساختمند هستند.

رمان با ضربآهنگي تند آغاز ميشود:
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"اين طاعون...اين بدتر از طاعون....که اصال نميتواني راست و محکـم وايسـتي مقابلش!...مثـل

همان نخلِ تکافتادهي آخر باغِ شکاره و خيره بشوي به آنهمه چشمِ تيز و برنده و سريع کـه.....گيج

و کورت ميکنند و "....

اين آغاز ،صرفنظر از اينکه يک احساس هولناک را همان ابتدا ،به مخاطب منتقل ميکنـد ،ايـن

پيام را هم ميدهد که راوي چيزي را ميبيند که ديگران نميبينند احتماال؛ً مثـل نـوري کـه گـيج و
کورش ميکند و ميتواند تعبيري از حقيقتي باشد که رفتهرفته در اين اثر رنگِ جبر و تقدير ميگيرد.
َ
"اصال هر کسي پيشوني نوشتِ خودشو داره")ص (217

نمونة چنين ديالوگهايي که اگرچه يک کليشه است ،اما نمايشي از نگرش و جهانبيني است ،در

کلِ اثر وجود دارد؛ چنانکه در ابتداي اثر و در پيشاني اثر مؤلف ،احتماالً ،از زبانِ يک فيلسـوفِ قـرنِ
بيست و چهارم ميآورد:

"شايد زماني اميد واقعي را به کف آوريم که تمام اميدهامان را از دست داده باشيم"...

از همينجا ،زير ساختي فلسفي از نوعي که گادامر به آن معتقد بوده ،يعني گفـت و شـنودي بـين

مخاطب و متن پديد ميآيد و روايت عليرغم واقعي بودن به شکلي اسرارآميز دريافت ميشود .واقعيت

زندگي مردي که جهانبيني بهلولوارش در تقابل و تضاد با آنچيزيست که در واقعيت ميبينيم.

و اين دوگانگي در ساختار داستاني روايت هم اتفاق ميافتد؛ يعني واقعيتي مستقل از آنچه روايـت

ميشود ،در رابطة حبيب با جهان پيرامونش احساس مـيشـود و همـانجاسـت کـه فقـدانِ تعقـل و
استدراک حبيب که روي آن پافشاري هم ميشود ،به محلي از پرسش تبديل ميشود.
بينامتنيت

بر اساس آنچه نظريهپردازان مدرنيته ،معتقد هستند ،آثار مدرن عليرغم همة تالشـي کـه بـراي

دگرگونه بودن دارند ،وامدار آثار کالسيک هستند ،از اين منظر روز گراز هم به نوعي وامدار آثار بزرگ
و مطرحِ ادبيات در ابتداي قرن بيستم است .ردپاي کارامازوفِ پدر و آليوشـا ،در شخصـيت سـلطان و

حبيب ديده ميشود؛ به هماناندازهاي که بنماية قرباني بودن و محکوم بودن.

اگر بخواهيم از منظر فرويدي به اين رابطه بينامتني نگاه کنيم ،درمييابيم که رد پاي انسان رنـج

کشيدة مبتال به بيماريهاي روحي و انسان مستاصلِ مسـتغرقِ در خـويش ،کـه نـاتوان در برقـراري
رابطه عاطفي قوي و سالم با پيرامونش است ،چنانکه در آثار داستايوسکي ديده ميشود ،تا حدي ،در
اين اثر هم وجود دارد .يا دستکم تالش شده تا ديده شود.

يک حقيقت اندوهبار /فرشته نوبخت □ 443

به ديگر سخن ،بايد گفت که روز گراز يک واقعگراي اجتماعي است و به لحاظ محتوايي مدرن؛

که با فرمي دايرهاي و به صورتِ تکهتکه ،به روايتي از زندگي يـک انسـان از کـودکي تـا کهنسـالي

ميپردازد .البته با يک زيرساختي فلسفي و با نگاهِ تقـديرگراي غالـب کـه مثـل اغلـب آثـار مـدرن و
معناگرا ،در ساختار معنايي خود ،نياز به ضلعِ سومي به نامِ مخاطب دارد تـا در کنـار مولـف و مـتن ،و

خوانش سطور سفيد به عمق برسد.

