
  
  
  
  

  
  

آن شب شيفت شب* 
دربارة مجموعة داستان «شيفت شب» نوشتة غالمرضا معصومي  

  
ضياءالدين وظيفه شعاع  
  
بيمقدمه بگويم اينکه در مجموعة «شيفت شب»، «غالمرضا معصومي» به جز در يکي دو 
داستان، از شگردهاي کمتر معمول داستاننويسي استفاده نکرده است و نخواسته با تکنيکهاي 
غريب سعي در متفاوت جلوهدادن کار خود کند، بيانگر اين است که نويسندهاش ميتواند به 
سبکي درخور روايت خود برسد و در اين راه قدمهاي بزرگي برداشته است. براي تحليل اين 
مجموعه، تأويل خود را از هر داستان به صورت جداگانه نوشتهام و بهتر ديدم که در هر بند به 

هر يک از آنها بپردازم.   
داستان «سرباز فراري» داستان آن سرباز فراري نيست که راوي بايد به دنبالش برود. اين داستان 
خود راوي است که در هفتخوان رسيدن به هدف مأموريت خود، دچار تحولي ميشود که الزمة 
يک داستان کوتاه خوب است. راوي در آن بلبشوي گير انداختن سرباز، نگران از دست رفتن هويت 
نظامي خود است: «من سرباز نيستم... من دو تا ستاره روي شانههايم هست» (ص14) هويتي که با 
تکيه بر نفوذ آن توانسته است به درون زندگي يک خانواده وارد شود. اما در ميان اين ورود ناگهاني، 
او مصمم و خشک در مقابل توجه مثبت دختر خانواده نسبت به خودش ميايستد و او را با لحن 
سردي پس ميزند. اما جلوتر با استفاده از نقطة ضعف سرباز ـ عشق به دختر همسايه ـ او را گير 
مياندازد: «خب بهتره مثل دو تا عاشق با هم حرف بزنيم» (ص15) و همين حرفزدنهاست که 

سرباز فراري را رام و در نهايت تسليم ميکند.  
                                                 

نوشـته شـب شـيفت * سايت مجله ادبي والس؛ يازدهم مرداد 1389. اين مقاله نقدي است بر مجموعه داسـتانهـاي کوتـاه
غالمرضا معصومي، تهران: افراز، 1388.  
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«چرخ و فلک» داستاني است با الگويي دايرهوار، هم شکل عنوان داستان که روايتگر زماني 
کوتاه از زندگي زني روسپي و دختر اوست که در دنياي کودکانة خود تنها به چرخ و فلک 
فکر ميکند. درخشانترين بخش داستان زماني است که دختر اسکناس مچالهشدهاي را به 
دست دارد براي سوار شدن به چرخ و فلک، و مخاطب ريزبين ميداند که اين اسکناس از 
جنس همان اسکناسهايي است که زن براي دستمزدش دريافت ميکند. اين موضوع کليشهوار 
با مهارت نويسنده به شکل اليهاي پنهان و زيرين به وجود آمده است که آن را از سقوط در 

ورطة نتيجهگيري مستقيم اخالقي ميرهاند.  
داستان «شيپور حمله» داستان آشفتگي مردي است که از مرز فروپاشي رواني گذشته است. 
مردي که ذهنيت محدودش در خشونت منحوس حادثهاي تلخ، منجمد گشته و در همان 
احوال تثبيت شده است. جنگي که او از آن حرف ميزند ـ و گويا هرگز اتفاق نيافتاده ـ به سر 
رسيده است اما ذهن او هنوز در جايي سرک ميکشد که «جز چند لکة خون بر سنگها» 
چيزي ديده نميشود. او تنها به کشتن فکر ميکند و به کشتهشدن: «من آمادة کشتنم 
سرگروهبان!» (ص24). در قاموس او يا بايد کشت و يا کشته شد و اين است که زندهماندن و 
زندگيکردن در دنيايي بدون جنگ او را به خالء پريشاني فروکشانده است. دنياي جديدي که 
به آن «صلح نارنجي» لقب داده است و حاال که اسلحهاي واقعي در اختيار ندارد و حاال که 
سالح را از او گرفتهاند، کودکانه بر در خانة خود کمين کرده است و اين بار با تفنگ آبپاش 
شليک ميکند: «به طرفم شليک کرد و صورت و پيراهنم خيس آب شد. خنديد: خداي من! 
سرگروهبان، آمده بودي نجاتم بدهي» (ص 23) سرباز پيشين، در اين وضعيت صلح نارنجي 
روال عادي زندگيش را به کناري گذاشته و سبک جديدي را پي گرفته است. زن و بچه را رها 
کرده و در آپارتمان شيکش در «آن سوي شهر» روبهروي دشمنان جديد ايستاده و رو به آنها 
شليک ميکند: «اسلحهاش را رو به تلويزيون گرفت. تماشاگران کف زدند... صداي شليک 
گلولهها را از دهانش بيرون ريخت.» (ص 24). جايي در اثناي يک گفتگو، او خود به طور 
ناخودآگاه به اتفاقي اشاره ميکند که به طور واضح دليل اصلي آشفتگي اکنون اوست. او در 
اصل راوي داستان ـ سرگروهبان گروهان- را براي همين به خانة خود دعوت کرده است: 
«ازت خواستم بيايي يک چيزي ازت بپرسم.» (ص 27) و آن پرسش بيهوده که هرگز نميتواند 
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جوابي در پي داشته باشد اين است: «اون سرباز يادته توي حمام زد سرش را داغون کرد؟ بايد 
يادت باشه، مخش پخش شده بود روي ديوار...» (ص27). سوالي که سرگروهبان راوي هيچ 
پاسخ قانعکنندهاي برايش ندارد: «تو جنگ همه چيز ممکنه اتفاق بيافته» (ص27) و اين پرسش 
بيپاسخ او را آشفتهتر از پيش ميکند و او را به خندهاي جنونآميز ميکشاند. حادثه هميشه با 
او و در او زندگي کرده و همين مسئلة بهظاهر کوچک روند زندگي او را از هم پاشانده: «االن 
اون سالها است مرده... يعني هميشه توي ذهن منه... بعضي شبها ميبينم که مغزش پخش 
شده روي ديوار...» (ص28) او که ديگر حتي به «دخترهاي الغر اندام» توي تلويزيون هم رحم 
نميکند، در اين توهم دشمنانگاري نسبت به همه چيز و همه کس، به تدريج در طول روايت 
داستان، پا را از اين هم فراتر ميگذارد. در آخرين بند داستان، با دوربيني نظامي به دختري در 
خانهي روبهرو نگاه ميکند و ميگويد: «يک عروسک است... ميتوني خفهاش کني» (ص29).  
«اشک مو» قطعات پراکندهاي است از خاطرات راوي داستان که به ترتيب وقوع به دنبال 
هم نيامدهاند. همچنين وحدت موضوعي و رابطهاي علي ميان اين خاطرات ديده نميشود. اگر 
از ديدگاه شاعرانه آنها را تحليل کنيم، نميتوان از زيبايي شعرگونهيشان به راحتي گذشت: 
«دخترم ميپرسد: آسمان را چه رنگي کنم؟ ميگويم: آبي. زنم ميگويد: بهش نگو. بذار 
خودش پيدا کند.» (ص31). برخي از اين ترکيبها، نشان از تخيل نيرومند نويسندة آنها دارد. 

اما مشخص نيست که داستان کلي اين قطعات چيست.  
در «براي رفتن به گردش روز بدي است» راوي با پرسهاي سيال ميان خاطرهاي مبهم از 
کودکياش که به روابط پنهاني پدر ـ و گويا مادرش ـ با ديگران اشاره دارد، قصد رها کردن 
افسار غريزهاش را گرفته است. در ايوان خانهاش ميايستد و خود را در معرض ديد مردي از 
ساختمان روبهرو ميگذارد و اينجاست که ميفهمد انگار همهچيز آن طور که بايد، بوده است: 

«فکر ميکني همه چيز از اول درست بوده» (ص41).  
در داستان «فصل عروسي» زوج جواني براي گذراندن ماه عسل به هتلي رفتهاند. دختري 
که خود را سونيا معرفي ميکند و تأکيد ميکند که اين اسم واقعياش نيست، به عنوان اولين 
نفر به آنها خوش آمد ميگويد. او شخصيت کليدي داستان است و راوي ـ مرد جوان ـ دو 
بار با او برخورد ميکند. بار اول همراه نامزدش که سونيا آنها را به اتاقشان راهنمايي ميکند و 



460   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

بار دوم تنها در آسانسور. مرد جوان وقتي تنهاست به طرز ديگري با او حرف ميزند و قصد و 
غرضي که در ذهنيت او نسبت به آن زن کمين کرده در اين گفتگو نمود کامل مييابد: «شما 
چي؟ عروسي کردهايد؟» (ص 47) راوي از سويي ديگر نگران اين است که در اتاق هتل کسي 
يا کساني در حال فيلم برداشتن از آنها هستند و نامزدش در جواب تشويش او ميگويد: «به 
نظر من که اشکالي نداره. بذار بردارند. ولي فيلم کسالتباري ميشه» زن از اين مينالد که چرا 
همراه هم بيرون نميروند و مرد سر در جايي ديگر دارد. اينکه سونيا کيست و چرا به نوعي 
همهکارة اين هتل هست و چرا شخصيتاش اين قدر مبهم نشان ميدهد. و اينکه آيا اتاق 

آنها در معرض ديد مخفي صاحبان هتل قرار دارد؟   
کنش داستاني در «گردشکار» زماني شروع ميشود که شخصيتهاي داستان، دو مأمور 
استانداري که براي نظارت بر حوزة رأيگيري به شهري کوچک عازم هستند به دليل «عدم 
هماهنگي الزم» براي مسافرت خود به خودروي خدمت نميرسند و باالجبار با خودروهاي 
عمومي قصد سفر ميکنند. همه چيز از اينجا آغاز ميشود و آنها در سر راه با رانندهاي آشنا 
ميشوند که در گزارش بازرسي، قاچاقچي ناميده ميشود. او سر راه آنها را به خانهاي ميبرد 
که بيوة رهبر حزبي سياسي در آن ساکن است. دختر آن زن سالها قبل طي يک درگيري کشته 
شده است و جسدش را در زيرزمين همان خانه دفن کردهاند. دو مأمور دولت در آنجا 
سيگاري توهمزا مصرف ميکنند و از حالت متعارف خارج ميشوند. يکي از آنها به زيرزمين 
ميرود و دختر مرده را زنده ميبيند که نشسته است و «آرام ترانهاي را ميخواند» داستان 
اينجا تمام ميشود اما در طول داستان نوري بر تاريکي اين ابهام تابانده نميشود که آيا 
ديدهشدن دختر مرده توسط مأمور تحتتأثير حالت تخديري او بوده است و يا نه. اين ابهام به 
پايانبندي داستان لطمه ميزند. اما زبان به کار رفته در اين داستان و ساخت روايت آن به شکل 
قطرهچکاني به روند شکلگيري آن که با فرم گزارشي نوشته شده است کمک ميکند و اين 

ميتواند نقطة عطف اين داستان باشد.  
«لکة خون بر الک ناخن» ساختار متزلزلي دارد. چند روايت موازي در چند فرم مختلف به 
وحدت موضوعي روشني دست نمييابند. از سويي روايتي تاريخي از تصرف شهر و تجاوز 
به زنان آن قرار دارد و از سويي ديگر، روايتي گزارشگونه از پروندة قتل مردي به دست زنش. 
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در تنة اصلي داستان هم قطعهاي از زندگي کينهورزانهي شخصيت اصلي ـ گيتي ـ با همسرش 
نشان داده ميشود. آنها بچه ندارند و گويا اين هدف شوهر است که نميخواهد داشته باشند. 
آيا گيتي همان همسر قاتلي است که به همين دليل شوهرش را کشته است؟ پس روايت 
تاريخي تهاجم و تجاوز براي چيست؟ همچنين نظرگاه سوم شخص مناسب اين داستان به نظر 
نميرسد. روايت از ديدگاه اول شخص ميتوانست گرههاي ناگشودهي فرم داستان را بهتر 

بگشايد.  
در «پردهي دوم زندگي» جزئيات داستان طوري کنار هم چيده شدهاند که در نهايت داستان 
داستان را تا مرز سردرگمي دچار تاويلهاي مختلف ميکند. آن جا صحنة تئاتر است؟ اگر اين 
چنين است چرا راوي اول شخص -که به نظر نميرسد انتخاب درستي براي روايت اين 
داستان باشد- بايد با اين طرز بسيار روشن، وسيلهاي براي تکنيک فاصلهگذاري باشد؟ و باز 
اگر اينگونه است، کاربرد اين تکنيک چه کمکي به روند شکلگيري داستان ميکند؟ قاب 
عکسي از خيابان مهزدة لندن سالهاي چهل روي ديوار خانه چه ميکند و در کل اشاره به 

چيزي دارد؟   
در «شيفت شب» زن و شوهر داستان از فرط يکنواختي و تکراري که به آن دچار شدهاند 
دست به ابتکار عجيبي ميزنند. زن پرستار است و مرد او را مانند زني خياباني در جلوي 
بيمارستان سوار ماشين ميکند و ميخواهد او را به گردش ببرد. هر دو سعي ميکنند نقش 
خود را خوب بازي کنند و نقش طرف مقابل را هم جدي بگيرند. اما در ميانة راه ورق 
برميگردد. زن ميگويد: «ميخواهم آن طرف شهر را هم ببينم» و اينکه «... چرا بايد هر هفته 
زني را بياورند که خودش را آتش زده» (ص80). مرد در ابتدا در برابر خواستة زن مقاومت 
ميکند: «خوب فراموش کن. شام را ميخواهيم بيرون بخوريم.» (ص81). اما بعد به سرعت به 
طرف «پايين شهر» ميراند و به جايي ميروند که چند سگ در اطراف آنها ايستادهاند. مرد زن 
را تشويق ميکند که به طرف سگها سنگ بياندازند و سنگ اول را خودش پرت ميکند. زن 
هم شروع به سنگپراني ميکند. در پايان، زن به سگي ديگر هم سنگ ميزند و «زن سنگ 
ديگري برداشت و پرتاب کرد توي دل تاريکي که سگ و همه چيز در آن فرو رفته بود» 
(ص84). تصميم ناگهاني مرد براي اجراي اين مراسم سنگپراني هرگز باورپذيري داستان را 
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دچار لطمه نميکند. زن از او خواسته است که به پايين شهر بروند، جايي که «چيزي نيست جز 
بدبختي و خيابانهاي کثيف»، اما آنجا باالخره وجود دارد و زن ميخواهد آن را ببيند. جايي 
که در آن زنان خودسوزي ميکنند و زن، زناني از اين دست را «هر هفته» در بيمارستان ميبيند. 
مرد به خواستة او تن درميدهد، اما به شکلي ديگر و با طرزي ديگر. او زن را به «آن طرف 
شهر» ميبرد، اما نه براي ديدن خانههاي آن زنان «مچاله»، که براي انجام کاري غريبتر که هم 
بيرحمانه است و هم انتقامجويانه. بيرحمي براي لحظهاي تفريح و از ياد بردن تلخيها: 
«خوب بود ما هم بچه داشتيم» و انتقام از همان تلخي، انتقامي عبث و بيفرجام. چرخهاي که 
در آن فقط ضعيفترها پايمال ميشوند. جايي در داستان، صدايي از راديو خالصهاي از يک 
نمايش را ميخواند: «... گرگي در قالب آشپز به خانة آنها ميرود و بره تا چشم باز ميکند 

خود را در ديگ غذا ميبيند...» (ص81).  
«تک منار» در تحليل عشقي است که تجلي نمييابد. راوي با دختري باستانشناس ـ 
دانشجو ـ به ديدن بنايي باستاني رفتهاند و دختر در ميانة اين بازديد، پرده از ماجرايي برميدارد 
که در نگاه اول بياهميت مينمايد، اما مرد داستان بايد ناکامي پاياني خود را در همين گفتگو 
جستجو کند: «...من مثل او نبودم... يعني چطور بگم، عاشقشدنشو دوست داشتم نه خودشو...» 
(ص87). دختر يک بار، جايي در اعماق قناتي در کرمان، اجازة بوسيدن به آن عاشق بخت 
برگشته را داده است چون «دلم براش سوخت» (ص87)، اما در قنات اين بناي تکمناره، او را 
تنها گذاشته و رفته است. بايد در بخش پاياني داستان توضيحي دربارة آن «ته سيگارهايي که 
ماهها قبل با هم کشيدهايم» و بقاياي آن در پلههاي باالي مناره داده ميشد؛ چرا که اگر راوي 
قبلترها هم همراه دختر به آنجا رفته بوده، هيچ دليلي براي تعريف و تفسير صفحة اول 
داستان از زبان آنها در مورد بناي تکمناره وجود ندارد. نشانهگذاريها طوري به وجود 
آمدهاند که گواهي از اين ميدهد که راوي و دختر بنا را براي اولين بار ديدهاند. همان سطر 
اول داستان گوياي اين نشانههاست: «نگاه کن، همين طور ساخته و رفته باال، واقعاً که چه 

معماري داشته» (ص85).   
«اندوه تهمينه» شتابزده نوشته شده است و بسط جريان اتفاقافتاده ميتوانست داستان را 
متکاملتر جلوه بدهد. موضوع آن، آنطور که بايد در متن داستان پرورانده نشده، اما داستان در 
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همين قد و قوارة کپسولشدة خود، با تکيه بر موضوعيت خاص خود، حرف زيادي براي گفتن 
دارد. انتخاب جايگاه داستان آشنازدايي بکري را در بر دارد. شناوري که روي دريا شناور است 
و شناور بودن جريان داستان در دو جريان اصلي روايت ـ موضوع نمايش و اتفاقات بيرون از 
آن ـ ماهيتي همذات دارند. پايانبندي داستان در فضايي شاد با مرکزيت ديالوگ دختري که 
روايتگر آن خبر بد بوده است، تکنيک ماهرانهاي است براي ايجاد تضاد حسي در مخاطب که 

اثرگذاري حسي آن را بيشتر کرده است.  



  


