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  دهكيچ

اصـلي بسـياري از روايـات ادبـي مطـرح بـوده و        يهمواره به عنوان يكي از ژانرهـا  ،وتاهكداستان 
در . يد همين مهـم اسـت  ؤم ،آن صورت گرفته ةها و عناصر سازند يژگيمطالعات فراواني كه در زمينه و

 ياما گاه. سازند يز ميدبي متمار انواع ايوتاه از ساك يها در داستان را تيه رواكند يها يژگين ويواقع هم
. سـازد  يار دشـوار مـ  يرا بس يادب يص ژانرهايخته و تشخين مرزها را در هم آميات معاصر فرانسه ايادب

چ يه خود را متعلق بـه هـ  كاست  يسندگانيآثار نو در زمرةژان ماري گوستاو لوكلزيو  يها اغلب داستان
بـرد و   يوتاه خود بهره مـ ك يها نوشتن داستان يبرا يهانات جياو از ادب .دانند ينم يا فرهنگين و يسرزم
حاضر به  ةمقال. دنك يرا ابداع م يسياز داستان نو ينيل نوكش ،وتاهكق افسانه و اسطوره در داستان يبا تلف

ل شـده  كيتشـ  يو از چه عناصر دامندك يسين داستان نويل نوكن شيپردازد كه ابعاد ا طرح اين مهم مي
ـ ادب ةگسـتر  يبـه بررسـ  ها،  ن پرسشير پاسخ به ارو، د از اين. است مونـدو و  در روايـت   يات جهـان ي
  .ميا پرداختهژان ماري گوستاو لوكلزيو با رويكردي تطبيقي  هاي ديگر داستان
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  مدآدر
  ه بود، ردكه كيتابخانه تكام بر  گهواره"

  قصه ها،  ،رمان، علم ,ه درآنكبابل 
  ، يونانين تا غبار يستر التكاز خا

  . گردد ينابود م ،ختنديآم همه در هم مي
  1)"صدا"بودلر، ( ".يبيجبا قطع  يتابكمن بلند قامت بودم همچون 

  
 يادبـ  يها ه گذاران جنبشيو از پا ي، شاعر فرانسوBaudelaireبودلر  ياستعار اشعارن يا
است  "علم و قصه ,رمان"ان يجاد ارتباط ميسنده در اينو ييانگر توانايسم و پارناس، نمايبولسم
اما در واقع منجر به خلـق   ،نندك ينم يرويپ كيه به ظاهر از اهداف مشترك يهمان عناصر يعني

ه بخواهنـد همچـون   كافت يرا  يسندگانيتوان نو يالبته به ندرت م. گردند مي يار ادبكشاه يك
ان بردارند، محصور و محدود به يباشند، مرزها را از م "يبيجبا قطع  يتابكبلند قامتي "ر به بودل
 يا سـنده يو خـود را نو يلزكگوستاو لو يمار -ا همچون ژانيخود نباشند و  يراثيفرهنگ م ةريدا

 ،1994، اليويه ژيسـبر -فرانز( "ستندين يچ فرهنگيندارند و متعلق به ه ينيچ سرزميه"ه كبدانند 
ن اسـتقالل و  يدر همـ  يسـندگان ين نويات چنـ يتوان و قوت ادب ةه همك د گفتيارا باكآش). 11

شـاخص   يهـا  و از چهرهيلزكهمچون لو يسانكبه عبارت بهتر، . استآنان نهفته نامحدود بودن 
 ياء و اغناي، سر چشمه و منبع احيفرهنگ هر ملت. برند يها بهره م همة اعصار و همه ملت يادب

 يبـه سـو   يا گـر و ارجـاع دادن بـه آنهـا روزنـه     يرا بهره بردن از متون ديز شود  ينها منوشتار آ
  .متعدد است يانكو م يزمان يها ر ملل در برههيسا ينيب جهان

ل شده يتحم يها سنده بتواند از چارچوب و قالبيشود تا نو مي موجب تهكنن ين ايهمچن
تـوان در   مـي  ن مطلب رايمصداق ا. نديافريبرا  يديل جدكابد و شي ييز رهاين يادب يبر ژانرها

و يـ لزكگوسـتاو لو  يمـار -اثر ژان Mondo et autres histoiresهاي ديگر  موندو و داستانتاب ك
را در ذهن خواننـده در   يفراوان يها ز است و پرسشيتامل برانگ ين اثر ادبينوع نوشتار ا. افتي
هـاي   موندو و داسـتان همچون  ياثر يراست به. ندك يا ژانر آن مطرح مي يل و نوع ادبكشنه يزم

                                                           

1- "Mon berceau s'adossait à la bibliothèque 

Babel sombre, où roman, science, fabliau, 

Tout, la cendre latine et la poussière grecque, 

Se mêlaient. J'étais haut comme un in-folio." 
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حضـور  ه نـاظر  كـ رد يگ يقوت م يپرسش هنگام ني؟ طرح اوتاهكا داستاني يافسانه است  ديگر
سـت؟ آيـا   ينقـش آنـان چ   يبه راسـت . باشيمن اثر يت ايها در روا ها و افسانه قابل توجه اسطوره

كوشد تا تلخكامي دنياي واقعـي را   مي ،هاي كوتاهش در داستان ،لوكلزيو با گريز به دنياي تخيل
از جهان را بـه خواننـده    ينيخواهد با تلفيق افسانه و اسطوره، نگرش نو كه مي برنتابد؟ و يا اين

ابعـاد   پژوهشـي در شـناخت   ها، ن پرسشيا كوشد تا ضمن پاسخ به ميحاضر ةمقال د؟يالقاء نما
  .داشته باشد يسين داستان نويل نوكن شيا

  از داستان كوتاه تا افسانه : ي ديگرها موندو و داستان
 يطـوالن  يتوان به گردشـ  مي رمان را ": سدينو مي اتيادب يتئورتاب كتان تودورو در وتز
توان  مي زيوتاه را نكدارد؛ داستان  يمطمئن را در پ يه بازگشتكرد كمتفاوت تشبيه  يها انكدر م

ـ از ا ]...[. افـت ي يانداز مناسبرد تا بتوان از فراز تپه چشم كه يتشب يبه صعود از تپه ا  قيـ ن طري
بنـا   يا سـوء تفـاهم  يوتاه را بر معما كرا بهتر ساخت و داستان  يانيپا ةر منتظريع غيتوان وقا مي
  )208و  203 ،1965، تودورو( ".ندك يفا ميرا ا ينقش اصل ،تياكان حيه تا پاكنهاد 
ه كـ وتـاه پرداخـت و نشـان داد    كتوان به تقابل ساختار رمان و داستان  مي ن نقل قوليا با

رد، عناصـر  يـ گ مـي  ع صـورت يار سريبس ياصل يت ماجرايوتاه رواكبرخالف رمان، در داستان 
ان يه، پاك نيف شده و باالخره ايهمه آنها تعر يبرا كيدر آن جمع شده اند، نقطه مشتر يهمگون

از آنچه بـه  [تفاوت م يانيخلق پا "ه به قول تودورو كن روست يآن برخالف انتظار است و از ا
پـس آغـاز داسـتان     ]208همـان   [ ".ر در آغاز داستان استييجاد تغيا يبه معنا ]رفت مي تصور

مونـدو و   هـاي كوتـاه   مجموعـة داسـتان  . برخـوردار اسـت   يت خاصيآن از اهم انيپاهمچون 
ن يو آخـر  مونـدو ن آن داستان يه اولكاست از چند داستان كوتاه  يا ، مجموعههاي ديگر داستان

ـ به نام مونـدو را تعر  يداستان پسر ،ياول. است چوپانانآن داستان  ه بـه طـور   كـ نـد  ك مـي  في
 يواقعـ  يه از درك زندگكگران يوشد تا دك يهوده ميشود و ب مي مدرن ظاهر يدر شهر يناگهان

رغم تعلق داشـتن بـه   يه علكاست  يت نوجواني، روايانيداستان پا. رنديو آزاد عاجزند، او را بپذ
 يايـ شود به رو يشود، اما هرگز موفق نم مي وارد يآزاد چوپان ةو مدرن، به عرص يشهر يزندگ
ت جامعـه مـدرن و   يـ ق واقعيان تلفكانگر عدم اميان هر دو داستان بيپا. ابديدست  يستيساده ز
م بـرخالف آنچـه در   ينـ يب يان هر دو داسـتان مـ  يدر پا ن،يبنابرا. ش استيآال يب يزندگ يايرو
خـود   يشود، نـه مونـدو بـه آرزو    مي مطرح يات چوپانيا در ادبيو  يكرمانت يگراات آرمانيادب
 يهر دو داستان، نه تنهـا معمـا   ةر منتظريان غيپا. ابدي يش دست ميايرسد و نه گاسپار به رو يم
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. سـازد  يور مـ  از ابهـام غوطـه   يا ش در هالهيش از پيرا ب ه آنكبل ،ندك ينم ييرا رمزگشا يزندگ
در آغـاز بهـار ظـاهر شـده، در آغـاز       يه به طـور ناگهـان  ك يطور ستان هماندا يت اصليشخص

ه بـود؟ خوانـدن   كـ مونـدو   يبـه راسـت  : شود مي ن پرسش مطرحيپس ا. شود مي ديتابستان ناپد
چ يهـ  ": شـود  مـي  ن جمله آغازيرا داستان با ايز. افتن پاسخ ندارديدر  يريز تاثيداستان ن ةدوبار
به عبـارت  . داستان است يموندو معما ". جا آمده استكندو از ه موكد يتوانست بگو يس نمك
  .معما نهاده است يكداستان خود را بر  يو محور اصليلزكلو ،بهتر

هـم بـه صـورت دو گانـه قـرار       يگـر يد يها ، داستانيانين و پايان دو داستان آغازيدر م
دام كـ هـر   La montagne du dieu vivant وه خداونـد زنـده  كـ و  Lullaby يلـوالب :  انـد  گرفته
جامعـه   ةه پـا بـه عرصـ   كـ شـد  ك ير مـ يرا بـه تصـو   يدختر و پسـر  ياز دوران نوجوان يا برهه
ده يـ ا را نديـ ه هرگـز در ك يسكو  La roue d'eauچرخ آب  يداستان يها تيشخص. گذارند يم

، و آن را در اند يخوشبخت يز به نوبه خود در جستجوين Celui qui n'a jamais vu la merبود 
 Peuple امت آسمانو   Hazaranهزَران . ابندي مي يزندگ ةل شديط تحميود و شراياز ق ييهار

du ciel نـا،  يگـري ناب ينـا و د يبا چشـم ب  يكيه كشند ك مي ريرا به تصو ييها تيب شخصيبه ترت
  .نديجو مي مال مطلق راك

 يانكـ ودك يندگاز ز يا برهه ،هاي ديگر موندو و داستان ةمجموع يها در واقع همه داستان
ز يـ آنها افراد شگفت انگ. دنبزرگساالن گراي مادي ةورود به جامع ةه آمادكشند ك مي ريرا به تصو

 )114 ير اوبـر يـ پ-ژان( (archétypes) "يا هاي افسـانه  ين الگوهك" ير اوبريپ -ا به قول ژاني
ن در ه گـاه توسـط خبرنگـارا   كـ اسـت   يا آنان همان حوادث روزمـره  يستند و حوادث زندگين

 يـك ه محورشـان، فقـط   كـ اسـت   يوتـاه ك يهـا  شود؛ همان داسـتان  يف ميز توصيها ن روزنامه
ا يـ و و يچ جادوگر، اژدها، ديه ،انهكودكمعصوم و  يها تين شخصيدر مقابل ا. ت است يشخص

ب يـ آنها از نسل شاهزادگان و نج. وجود ندارد يا ا اسطورهيو  يا موجودات خارق العاده افسانه
چ قـدرت و  ياز هـ آنـان  . جا آمـده اسـت   كه مثالً موندو از كداند  نمي سكچ يه. تندسيزادگان ن

امـا در پشـت   . نـه ندارنـد  ين زميـ هم در ا ييچ ادعايه ،ستنديبرخوردار ن يا خارق العاده يروين
تاب كدر  ير اوبريپ -ژان. ز وجود داردين يگريچهره د ،وتاهك يها ن داستانيا ةار ساديظاهر بس

را در ورود بـه عرصـه بزرگسـاالن     كودكـ ه كداند  يم يتياك، افسانه را حوتاهكتان افسانه و داس
سـخت   ي، وارد نبرديا با قهرمانان افسانه يبا همذات پندار كودك) 105همان . ( دهد يم ياري

ز يهمه چ هكاست  ان افسانهيدر پا. سازد يشود و آنها را نابود م يم يالين با دشمنان خيو سهمگ
 يهـا بـا زنـدگ    ن افسـانه يـ ان اياما در عصر حاضر، مرز م. گردد مي باز يو عاد يعيبه حالت طب
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گـر  يد. رسند يار دور از ذهن ميخوانندگان خردسال بس يه براكپر رنگ شده  يروزمره به قدر
اسـت بـه    يپـر تالطـم بزرگسـال    ةبـا جامعـ   كودكـ ه همانا آشنا سـاختن  كافسانه  يهدف اصل
ه بـه  كـ از نوشـتار اسـت    ينيل نـو كازمند شيات نيادب ةعرصن، يابنابر. شود يسپرده م يفراموش
  .ز فراموش شوديده نيراث رسيه فرهنگ به مكآن يب ،تر باشد يكنزد يت جامعه امروزيواقع

  از افسانه تا اسطوره: هاي ديگر موندو و داستان
: دسـ ينو مـي  ،ليـ ر مابيـ بـه نقـل از پ   ،يليات تخيبر ادب يمقدمه اتاب كتان تودورو در وتز

 جـاد يدر مـا ا ها  و قصهها  ه خواندن افسانهك يجاناتي، و همه هياوكنجك، يتمنديفراتر از رضا"
از سـفر   ي، هـدف واقعـ  كا هولنـا ير و ي، حس دلپذي، فراموشياز به سرگرميند، فراتر از نك مي

تـان  وتز( ".اسـت   يت جهـان ياز واقع يتر املك كدن به دريهمانا رس ,]در افسانه[ز يانگ شگفت
متفـاوت بـه افسـانه     يازمنـد نگـاه  ين ،ميكـ سـت و  يبه عبارت بهتر، قرن ب) 62 ،1970، دوروتو

او . نـد يگز يرا بـر مـ   ينيار نوكو راهيلزكگوستاو لو يمار -ه ژانكروست  نياز ا. است يپرداز
دهـد، از   آمـون نشـان مـي   ، كلود لوي استروس، ميشـو و لوترِ هاي كه به آثار ميرچا الياد با عالقه
ها آگاه است؛ به طوري كه ژاكلين دوتُـن در ايـن بـاره     ها و افسانه و قدرت بيان اسطوره توانايي
ژاكلين دوُتن ( "هاي لوكلزيو احاطه دارد اسطوره به عنوان عنصري اساسي بر نوشته": نويسد مي
21.(  

وتـاه را از  كداسـتان   يليز افسانه و جهان تخيان جهان شگفت انگيدر واقع، لوكلزيو مرز م
ت يـ ن روايـ در ا. نـد يآفر يرا مـ  يديـ ت جديند و رواك يق ميهم تلف بردارد، آنها را  ين بر مايم
ه كـ هسـتند   يسـرپناه  يان بكودك هاي ديگر موندو و داستان يها تمام داستان يد نقش اصليجد

  : منحصر به فرد برخوردارند يژگياز دو و يا افسانه يها هيمانند شوال
ا يـ قدرت رو يگريم بر جامعه آلوده نشده و دكحا ياهيس ه هنوز باكروح آنان  كيپا يكي
فردگـرا   يمصرف ةه در جامعكوجود دارند  يمنف ييها تيشخص ،در مقابل آنان. شان استيپرداز
خـود   يز را بـرا يـ الن همـه چ كـ داران  هيان و سـرما كـ ه در آن مالك يا جامعه. شوند يف ميتعر
ن جبـر خـود   ين قوانيبه واسطه ا سازند و مي مكنفع خود در جامعه حا ن را بهيخواهند، قوان يم

ه كــن روســت يــاز ا. ســازند يهــا را در بنــد خــود گرفتــار مــ ل و انســانيــگــران تحميرا بــر د
بـه طـور    اينـان  .زاننـد يهمواره سـرگردان و گر  انندكودككه ها  ن داستانيا ياصل يها تيشخص
  .شوند يد ميناپد يند و به طور ناگهانيآ يم يناگهان

در نبـرد بـا آنـان     مونـدو داستان  يها هيشوال -كودكه ك يمنف يها تياز شخصگر يد يكي
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ننـد، سرنوشـت   ك يها را طلسم م انسان ياينده، رويآ ييشگويه با پكند يها شگويپ ،رنديگ مي قرار
  .رنديگ يآزاد را از آنان م يا ندهيد به آينند و امك يل ميرا بر آنها تحم يتوممح

هـا   اه طلسم شـده افسـانه  يو س كهولنا يها شهيها و ب جنگلداستان هر چند  يانكم يفضا
ده شـده توسـط   يشـ كر يبـه تصـو   يشهر مـدرن و امـروز  . متر از آنها نداردك يزياما چ ،ستين
 ر لُسـت يـ او در مصاحبه با پ. سازد ير مدو همواره هراس و دلهره را در ذهن خواننده متبايلزكلو
خـود را   ةوشند تا سـلط ك يد، و منگريديكدر نبرد با ه ك ييها م انسانكترا يعنيشهر  ": ديگو مي
نهـا مـرا   يا[...] ن سـلطه گـره خـورده اسـت    يات همـ يـ نند، نگاه من به جزئكل يتحم يگريبر د

ه بـه آن  كـ آورد  يرا در من به وجود م يا سازند و البته همان حالت دلهره يمضطرب و آشفته م
  ) 55-54ر لُست يپ( ".از دارمين

، ييهوا يها ، پليبرق يها هكنده از بتن و شبكه سراسر آك يو، جهانيلزكدر واقع از نظر لو
 يهـا  انكـ ه مكـ  است كند، همان قدر دلهره آور و ترسناياهويو پره يچ شهريچ در پيپ يها راه

ان يـ در آن جادوگران بد و پر وخود را دارد خاص  يگره جادوك يجهان.  يا افسانه ةطلسم شد
 يجهـان . اند برق يها معرف همان المپ "جواهر خارق العاده"با  "تهيسيتركال يپر"خوب مانند 

. و امثـال آن ها  ردن در مغازهكد ي، آداب خرراندن ليآداب اتومب: ه آداب و رسوم خود را داردك
بـه بـن   هـا   راه ةهم. ستياز آن ن يزيچ گريه هكاست  ييبه مانند هزارتو يشهر يدر واقع فضا
از داستان  يبخشدر . سازند مي ررا در ذهن خواننده متباد 1اريكو اسطوره ا. شوند يبست ختم م

رونـد، تمـام    يگزاگ از تپه باال ميبه طور ز "هكند ك مي صعود ييها ه موندو از پلهكم ينيب مي اول
 يسـنگ  يوارهايد"نده از كسراسر شهر آ) 39 موندو( ".رسند يچ جا نميبه ه ييشوند و گو ينم

                                                           

ها در زمان پادشاهي شاه مينوس، هيواليي با كالبد انساني و سرِ گاوميش در مكاني به نام هزارتو  بر طبق افسانه -1
سه سال از هفت مـرد و هفـت زن   شد، هر سال و يا به روايتي هر  اين هيوال كه مينوتور ناميده مي. شود زنداني مي

شـود   شود و به كمك يارانش موفق مي سرانجام، روزي تزِه پادشاه آتن به اين هزارتو وارد مي. كرد جوان تغذيه مي
در اين ميان ددال يكي از ياران تزِه است كه براي نجات فرزندش ايكار از زندان هزارتو، . تا مينوتور را نابود سازد

به اين ترتيـب اسـطورة ايكـار، نمـاد گريـز از      . چسباند هايش مي سازد و آنها را با موم به شانه و ميهايي براي ا بال
سـپرد، در   هاي پـدر گـوش نمـي    آيد، اما به توصيه هايش بر فراز دريا به پرواز در مي شود و با كمك بال هزارتو مي

از ايـن رو فـرار ايكـار بـا     . شـود  ذوب مـي هايش به علت گرماي خورشيد  رود كه موم بال آسمان به قدري باال مي
نويسندگان مسيحي اعصار قديم تعبير ديگري نيز از اسـطورة  . رود شود و به اعماق دريا فرو مي شكست مواجه مي
دانند كه براي دسـتيابي بـه هفـت آسـمان بـر       اند، آنها سرنوشت تلخ ايكار را نماد روح انساني مي ايكار ارائه كرده

توانند چنين امكاني را بـراي او   هاي عشق الهي مي آيد، در حالي كه فقط بال ين به پرواز در ميهاي عشقي دروغ بال
  )518-517، 2004، كر. (مهيا سازند
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چ در يپ يها راه ةشهر با هم. شوند يت قهرمان داستان ميموقع صيه مانع از تشخك "است يبلند
 هـا  جـاده  ةه در همـ كـ سـياپكان  . شـود  مي ايدن به دريرس يچش سد راه قهرمانان داستان برايپ
ار يكـ همـان مينوتـور اسـطورة ا    ، در واقـع نـد ك يان و سگان ولگرد را جمع مكودكچرخد و  مي
 ،شـهر  ياز هـزار تـو   ييتنهـا راه رهـا  . ستيسرنوشت خودش ن يآقا ,س در شهرك چيه. است

 فيها تعر آن در قصه يها يژگيه وكبرسد  يپرواز و صعود است تا به واسطه آن به آرمان شهر
 ينيرا همچون بهشت بر سرخ يايز دريو شگفت انگ يير، جهان جادويگيژيوردان ماه. شود مي
عـت  يامل بـا طب ك يدر هماهنگ نار هم وكه مردمان آن در كند ك مي فيقهرمان داستان تعر يبرا
اي ويتنـامي را بـراي    د، تي شين افسـانه يگو يشهرش را م ةپرندگان آزاد ةر قصيددي پ. نديز يم

ه در آن كـ  ينيافتـد، سـرزم   يب اتفـاق مـ  يـ غر ينيه در سـرزم كـ  يا كند، قصـه  موندو بازگو مي
ه كـ وجـود دارد   يتوانـا يه در آن اژدهـا و ح كـ  ينيسـرزم . دارند يزيت كنوهاي  ها بام ساختمان

ند، ك يه موندو در ساحل مالقات مك يرمرديپ) 38-49 موندو. (نندكها گفتگو  توانند با انسان يم
ه در آن كـ بـزرگ   ينيسرزم ,ا واقع شدهيدر يه در آن سوكد يگو مي گانهيب ينياز سرزم يا قصه
. واهمه نـدارد  از مرگ يسكشود و  يدر آن حادث نم ينند، جنگك يم يبا و آرام زندگيز يمردم
  ) 63 موندو(

  هاي دروني گذر از جهان بيروني و دستيابي به آرمان
 يهـا  قهرمانـان داسـتان   يها به زندگ ن قصهيا ةر شده در هميتصو يا شهر آرمانيالدورادو 
ه كـ و تلـخ جامعـه    يمنفـ  يز از فضايتاب نك ةخوانند. بخشد يمعنا م هاي ديگر موندو و داستان

 يهـا  ها و اسـطوره  ز افسانهيشگفت انگ يايشود و وارد دن يخارج م ،برد يموندو در آن به سر م
پر واضح است كه استفاده از شيوة نوين بيان و نوشتار در اين مجموعـة داسـتان   . گردد يهن مك

از اين روست كه در كتـاب  . هاي كودكي دارد كوتاه رابطة مستقيم با كشف دنياي شيرين افسانه
هـاي   گويد كه واژه اش به اتخاذ زبان و بياني سخن مي وكلزيو از عالقه، لناشناسي بر روي زمين

لوكلزيـو  ( ".خواننده را تا فراز آسمان، فضا، دريا هدايت كننـد [...] فقط كلمه نباشند، بلكه "آن 
دست  "جهان روياهايي كه هر انساني در بطن خود دارد"تواند به  به اين ترتيب نويسنده مي) 7

هـاي هـويتي و فـردي بـه      و رسيدن به ريشـه  "گذشتن از مرز واقعيت"ا با يازد و خوشبختي ر
  ).163 آنون(تصوير كشد 

تنها مزيتي اسـت كـه بـه     ،به زعم لوكلزيو، اين ادعا كه برخورداري از زبان و سخن گفتن
هـاي بـالغ مطـرح     بخشد، ادعايي است كه فقط توسط انسان انسان بر ساير موجودات برتري مي
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بينند و همة چيزهايي كـه در   همة چيزهايي كه مي"ا كودكان چنين مزيتي را براي شود،  زير مي
هـا،   ها، حيوانات، ابرهـا، سـتاره   ها، سنگ درخت"از نظر آنها، . اند قائل "گيرند مقابلشان قرار مي

هـا دوران   اما هنگامي كه انسان) 14 ژَردن. (و از اين ويژگي برخوردارند "هيچيك بيگانه نيستند
دهنـد، و از   گذارند، هماهنگي با جهان پيرامونشان را از دست مـي  ي خود را پشت سر ميكودك

ضرورت محدود كردن زبان، كاربرد آن، نقشي كه در سازمان دادن و حكـم رانـدن بـر جهـان     "
تالش نويسنده براي بازيـافتن ايـن همـاهنگي از دسـت     . رانند سخن مي) همان( "پيرامون دارد

هـاي بزرگسـال گريـزان     دهـد و از دنيـا انسـان    ه دنياي كودكي سـوق مـي  رفته است كه او را ب
همـواره ذهنـي مشـوش     "علم، آگـاهي، تحليـل  "ها به واسطة   دنيايي كه در آن انسان. سازد مي
همة اين افكار درهم، ايـن تخـيالت تقلبـي، مشـغوليات     ") 240 ناشناسي بر روي زمين. (دارند

 كنند، چهـرة آن  تر مي  يافتنياند كه واقعيت را دست ن انيهاي زب فكري تقلبي، تعارفات، و دروغ
همـة اينهـا موجـب جـدايي،     . شـوند  سازند، و در نهايت موجب از بين رفتن آن مي را پنهان مي

هـاي خـود    هـا در دلزدگـي   به اين ترتيب انسـان ) 241-240همان . ("شوند تفرقه، و تنهايي مي
رو،  از ايـن . ماننـد  بهـره مـي   هان پيرامون خود بـي هاي ج شوند، از زيبايي و شگفتي ور مي غوطه

گيرد، دنيايي كـه در آن   پيراية كودكان بهره مي نويسنده براي مقابله با اين امر از دنياي ساده و بي
  . از پرگويي و خردگرايي بزرگساالن خبري نيست

شتياقات، ها، ا در واقع آثار لوكلزيو، خواننده را از نفس خويش، از فردگرايي، ثروت، لذت
نـام   موندو ،ها مجموعة اين داستانه كن روست ياز ا. كند هاي بيهوده و امثال آنها دور مي حرف
هـا،   با همة عناصـر آن اعـم از دريـا، آسـمان، پرنـده      "همة دنيا"تواند به معناي  گيرند كه مي مي
كـه بـا طـرح    شـود   موندو نام شخصيت اصلي داستان نيز مي. كمان و غيره باشد ها، رنگين فواره

بـه  ] رهگـذران [از فكر كـردن  "مانع  ,)12 موندو( "اند هاي عجيب كه بيشتر معما گونه پرسش"
هـاي ايـن    شود و چشمانشان را به سـوي اسـرار و شـگفتي    مي) 52همان ( "خود و كارهايشان
پس موندو، از يك سو، نماد موجودي روشنگر با نگرشي باز نسبت به كيهـان  . كند جهان باز مي

هـاي   در انسـان   ود و از سوي ديگر بيانگر مبدلي است كه موجب بروز تغيير و دگرگـوني ش مي
، اعـم از  هـاي ديگـر   مونـدو و داسـتان  هاي  هاي مجموعه داستان تمام شخصيت. دگرد ديگر مي

، مسـتقل از هرگونـه   انـد  كودك و بزرگسال، كه عاري از هر گونه القـاب فرهنگـي و اجتمـاعي   
و خارجي مانند جايگاه اجتماعي يا شرايط خاص زندگي، از همـين   تعريف و وابستگي دنيوي

مانند تي شين ويتنامي كه همراه با موندو از . هاي جهان شگفت آور كودكي برخوردارند ويژگي
آيـد؛ پيرمـرد    لو ستارگان در شبانگاه به وجد مـي ام خورشيد در هنگام غروب و يا تألانوار زرف
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و  C ": گويـد  سازد و مي ابطة ميان حروف الفبا و اشياء آگاه ميساحل كه موندو را از پيمان و ر
D  [...] همچون ماه، به شكل هالل و نيمه پر، وO كه ماه كامل در آسمان تيره است [...] .M  به

 هزَرانقهرمان اصلي داستان كوتاه )  55-54همان . ("[...]هاست  براي نام Nمانند كوهي است؛ 
او فقيرترين فردي است كه در . ندك كه نقش بيدار و بيدارگر را ايفا مي فردي است به نام مارَتن

گـويي هـيچ   "كند؛ او از بند هر تعلق خاطري آزاد است،  فالكت بارترين منطقة شهر زندگي مي
هـاي جهـان    اما هم اوست كه به اسرار و شگفتي) 179همان ( "خواهد چيزي را براي خود نمي
سـازد،   كند و يا معماهايي كه مطرح مـي  راي كودكان حكايت ميهايي كه ب واقف است و با قصه

  . پردازد آنان مي يسازبه بيدار
ها خود را از بندهاي ديگر برهانند و  كه انسان ،دشو هنگامي امكان پذير مي يسازاما بيدار

رسـد كـه زبـان، سـبك      از اين رو، به نظر مي. ندببه آزادي و هماهنگي با جهان كيهاني دست يا
مل براي گذر از مرزهاي محـدود كننـده   بهترين مح هاي كهن ها و افسانه ق و ساختار قصهوسيا

موسـيقي  "كه ژوبا، قهرمـان داسـتان، مسـحور     هنگامي چرخ آبدر داستان . باشندزمان و مكان 
شـود، در آن   مـي ) 143همـان  ( "هاي آب، نفس چهارپايان، صداي قل قـل آب  يكنواخت چرخ

شكند و خود را در مقابـل زمـاني ابـدي     زماني روزمره را مي -نيلحظه است كه چارچوب مكا
: شـود  در همين هنگام است كه شهري از اعصار قديم در جلوي چشـمانش ظـاهر مـي   . يابد مي
در برابر ديدگان ژوبا بزرگ شـد،  . ها، يك بار ديگر، شهر يول ظاهر شد در موسيقي آرام چرخ"

) 144-143همـان  ( ".نمودنـد  هواي گرم لرزان مي هاي بلند آن را ديد كه در به وضوح عمارت
كـه پايتخـت    "جاي ديگر و سـابقاً "هاي شمال آفريقاي عصر كنوني با  ي دشت"اينجا و حاال"

آميزند و ژوبا خود را در هيئـت بـا شـكوه شـاه ژوبـا       موريتاني در قرن گذشته بوده، در هم مي
اتراي سـلنه ايسـتاده و بـه شـهري كـه در آن      و در كنار ملكه كلئوپيابد كه بر فراز معبد ديانا  مي

  . نگرد زيبايي و هماهنگي ابدي حكفرماست مي
. پايـد  بـيش نمـي   يري، دواضح است كه اين رهايي و آزادي مطلق از قيود زماني و مكاني

را در ة كيهـاني  سناگزيرند تا اين حالت خل هاي ديگر موندو و داستانهاي  همة قهرمانان داستان
سرنوشـت   نويسـنده چنـدان تمـايلي بـه بـازگويي      امـا . پشت سر بگذارند يزمان يو ب يانكم يب

زيرا هدف اصلي او از نگارش اين هفت داستان كوتاه، شرح داسـتان زنـدگي   . قهرمانانش ندارد
هاي از خود بيخودشـدگي و   بلكه تالش كرده تا اين حالت ،هاي قهرمانانش نبوده و ماجراجويي

هـاي دوران كـودكي    حالتي كه بيش از همه از ويژگي. ه تصوير كشدوارستگي از همة قيود را ب
  .تواند به تصوير كشيده شود ها مي هاي كهن و اسطوره است و در چارچوب ساختار افسانه
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كوشـد تـا خواننـده بـه      به عبارت بهتر، لوكلزيو با بهره بردن از امتيازات دورة كودكي مـي 
پس با تلفيق نظام ارزشي داسـتان كوتـاه كـه    . دافق ديدش برس بينيحالت هوشياري، و روشن 

هاي كهن كه برگرفتـه از دنيـاي    برگرفته از دنياي واقعي معاصر و نظام ارزشي افسانه و اسطوره
از بـين  "دوران كودكي است،  باعـث   ةتخيل و به خصوص تخيالت بازمانده و يا فراموش شد

ميـان فرهنـگ عامـة مـردم و      ،جامعـه  ةشود كه به وسـيل  طبقاتي ميهاي  رفتن تقسيمات و اليه
سـازمان   "سـم و روح فرهنگ انديشمندان، ميان احساسات، اشتياقات و عقل و منطـق، ميـان ج  

هاي كهن موجـب شـده تـا     ها و اسطوره دستيابي به زبان مشترك افسانه). 205 سل(يافته است 
ي با ساليق متفـاوت و  هاي كوتاه لوكلزيو با رويكردي جهان شمول، مخاطبين آثار ادبي و داستان

  .هاي گوناگون داشته باشد فرهنگ

  جهينت
از دست رفته هاي  تمدن يايوتاه، به احك يها ق افسانه و اسطوره در داستانيو با تلفيلزكلو
توجه همگان را  ،قهرمانانش يها يال پردازياز خ يريپردازد و با بهره گ يم يا در حال نابوديو 

و هـا   سـنده بـه نقـل افسـانه    ينو ،بـه عـالوه  . دهـد  مـي  سـوق  يت فرهنگيبه سمت شناخت هو
 ينـد، او نگـاه خواننـده را بـه سـمت چگـونگ      ك يوتاه بسنده نمك يها ها در دل داستان اسطوره
ه كـ دهـد   ياو نشـان مـ  . سازد مي ره معطوفيها و غ وتكدها، سيترد ,ها ردن آنها، نگاهكت يروا
 يصـدا  يا حتيت آنها و يروا ةه نحوكند ا همها همان قدر جذاب و م ها و افسانه داستان يمحتوا
ـ به ا. شود مي دهيها در هر سه عامل مطرح شده د افسانه يجادو. يراو  يهـا  ب داسـتان يـ ن ترتي
ه بـا در نظـر   كـ بل ،شود يها م ها و اسطوره نه تنها داستان افسانه هاي ديگر موندو و داستانوتاه ك

را بـا   هـا  ناگفتـه وشد تـا  ك ياو م. نندك يجادو م شوند و خواننده را ين عوامل، افسانه ميگرفتن ا
 ينـ يفراموش شـده را بـاز آفر   يها فرهنگ: انه به نگارش در آوردكودكار ساده و گاه يبس يزبان
هـا را   ه انسـان يـ ت اولياد آور سـازد و اصـالت و معصـوم   يـ را  كيودكدوران  ييعصر طال. ندك

ق آن بـا ژانـر داسـتان    يـ ات جهـان و تلف يادب هاي و اسطورهها  از افسانه گيري بهره. ديگوشزد نما
و  مونـدو تـاب  كه در كـ  كيودكـ . را بسـازد  مونـدو نـد تـا افسـانه    ك مي كمكسنده يوتاه به نوك

شود، در آغاز هر  مي ستر خود دوباره زادهكاز خا ا قوقنوسيس يكفونهمچون  گريد يها داستان
ان هـر داسـتان   يـ د و در پايـ آ مي دفرو ينينو يو زمان يانكم يو در فضا يديبا نام جد يداستان
شـود و در دل   يز مـ يوتاه نك، افسانه و داستان موندوداستان . شود  يد ميسوزد و ناپد يدوباره م
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