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 11/9/97؛ تاریخ پذیرش مقاله 97/ 9/5تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
کار  به ردهای گوناگونیمتن درون رویک تواند جهت خوانشِیشناسی یک روش خواندن متن است که منشانه

تواند از زبان می»ساختگرایی مدعی است که اگرچه پساساختگرا، واسازی است. رویکردِ  ترین مهمشود. گرفته 
 ، با به چالش کشیدنِ ادعایخواهدمی «واسازی» مقابل، ۀدر نقط ، اما«و معنا پشتیبانی کند انسجام، پایداری

« واسازی». افکنندو در تردید می کنندرا نفی می متن معانی روشن خودشاننشان دهد: زبان و  ختگرایان،سا
هایی مانند درون/بیرون، اند، تقابلای است که ساختار تفکّر غربی را تشکیل دادهمراتبیهای سلسلهنقدِ تقابل

در متن  و چگونگی سازوکار تولید معنا هاشناسی بررسی روابط نشانهبا توجه به اینکه نشانه حضور/غیاب.
و  ااساس رویکرد واسازی درید بر «کام دات مسابقه» رمانشناختی را از خوانشی نشانه ِرواست، پژوهش پیش

رهیافت نظریۀ و با  توصیفی-این پژوهش با روش تحلیلی در واقع، دهد.ارائه مینظریات روانکاوانۀ فروید 
در راستای  پردازد.میداستان ی ها، کنشهاگفتمانها، شخصیت انۀروانکاو ررسیبه ب شناسی واسازینشانه
ی تحلیل پساساختگراهدف های جدید در متن است، داللتف از نقد پساساختگرا ایجاد امکان هد اینکه
 های ناهشیارها و کنشای در گفتماناست: اول اینکه چه عوامل واسازیاساسی سه پرسش  به ِرو پاسخپیش

متن  مسلطِ ای متباین با خوانشِروانی، موجود و مُمِدّ دگرخوانینشانه ۀثاب، به ممذکور های داستانشخصیت
در جهت  ،هاچگونه نشانه ،انکاوی در فرآیند واسازی داشته استکه دریدا به نقش رو التفاتیبا  است؟ دوم،

و سوم اینکه  نمایند؟واسازی میـ نهاد  فراخود/ /ـ خودگانۀ فروید نهاد/فراخود را در سه تقابلِ ،ندگرخوانی مت
با نیکوالیوا ـ داستان کودک پیشاهبوطی/ کارناوالی/ پساهبوطی ـ  ۀگانمیان سهدر متن مذکور چه نسبتی 

و عدم  ایران نوجوان در وبیات کودک اد شناختیمطالعات نشانه زمینۀ در فقر پژوهشی شود؟واسازی دیده می
برای ِرو پیشپژوهش  .نمایدمیانکارناپذیر را لزوم پژوهش در این زمینه  ایرشتهلعات بینبسنده به مطا توجه

بار  نخستین و نیزارائه ایران  در نوجوان و ادبیات کودک ۀنی در گسترن بار خوانشی پساساختگرا از متنخستی
 .نمایدخوانشِ روانشناختیِ متن را واکاوی میپساساختگرایی با  رابطۀاست که 
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 مقدمه -0
و  کوئل، دریدا، کریستواتوان به سه گروه تقسیم کرد: گروه تلرا می 1پساساختگرایی»

« هاییسوم بودریا به تن ۀو فوکوی متأخر؛ گرو بارت متأخر؛ دلوز، گتاری
صادر  آمریکا که از فرانسه به ،شناسی پساساختگرااولین نسخۀ نشانه(. 11:1:11)هارلند،

 که این تقابلدادن اینیک تقابل، یعنی نشان 1واسازیِ». دریدا بود ژاک واسازی شد،
های متّکی بر آن گفتمان ۀای است ساختناپذیر نیست، بلکه سازهطبیعی و اجتناب

رویکرد »، را روش نزدیک شدن به متن بدانید «رویکرد»اگر  (.112:1997)کالر، «تقابل
فرضِ وجودِ ابزاری تلزم پیشسم «روش»دارای پارداوکسی درونی است. چراکه  «واسازی

قائل به  «واسازی» اما نظریۀ ؛)یعنی متن( است ای زبانیانی برای تحلیل پدیدهـفرازب
با تسامح از اصطالح  ِروپیشپژوهشِ  . لذاوجود هیچ موجودی در خارج از زبان نیست

مسلط  خوانشی متباین با خوانشِاین پژوهش هدف  .دکنمیاستفاده  «یرویکرد واساز»
 هارؤیاها، گفتمانن و بررسی عناصر واسازِ موجود در یافت ۀدر سای «کاماتدمسابقه» متنِ

ی، در پی ها است. در راستای همین دگرخوانهای ناهشیار هر یک از شخصیتو کنش
به ـ  و رؤیاها هاها، کنشپاسخ به سه پرسش است: چه عناصری از واسازی در گفتمان

کشد؟ طی چه را به چالش میمتن ش مسلط نشانه ـ وجود دارد که خوان مثابۀ
ای ؟ چه رابطهکنندرا واسازی می «فراخود / نهاد» دو سطح ها تقابلنشانه سازوکاری

 گسترۀشناختی در های نشانهپژوهش شمار با واسازی؟گانۀ نیکوالیوا است بین سه
این شناختی در تنها پژوهش نشانه تقریباًاست.  ناچیزدر ایران  نوجوان و ادبیات کودک

ای و هویت های نشانهتحلیل نقش»ای با عنوان نامهای است برگرفته از پایانمقاله زمینه
( که 1:92،)مجاوری و همکاران «مدرناهای تصویری پسکتاب در تصویرگرمؤلففردی 

 بزرگسال، ۀحوزدر به تصاویر سه کتاب تصویری التین از دیدگاه اکو پرداخته است. 
نشانه در »کتاب  در آنها را دارد کهواسازی  نجومیان مقاالت متعددی با رویکرد امیرعلی
ای یهال شناسیسجودی گاهی از نشانه ( به زیور طبع آراسته است. فرزان1:91« )آستانه

« ابرساختگرایی» ترجمۀاثر پساساختگرایش،  ترین مهمزند. به پساساختگرایی نقب می
 شناسی فرهنگی است.و نشانه معناشناسینشانه( است. تمرکز سایرین بر 1:11)هارلند،

 

 مبانی نظری -8
 واسازی و نشانه -0-8
از خودش داللت  به بیان ساده، نشانه عبارت است از هر چیزی که بر چیز دیگری غیر 

دادی که مورد رنشانه دارای دو منش است: از یک سو دارای منشی اجتماعی و قرا کند.

                                                           
1. poststructuralism.   2. deconstruction. 
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توجه ساختگرایان است و از سوی دیگر غیر اجتماعی، سیال، و هنجارگریز که مورد 
گذارد ایی میهای دوتشناسی ساختگرا، بنا را بر تقابلتوجه پساساختگرایان است. نشانه

های تقابل یعنی تفوّقِ یکی از قطبـ  سازی، قائل به اصل تسلطدوقطبیو عالوه بر 
ترین رویکرد پساساختگرا، است. نظریۀ واسازی، به عنوان مهمـ  نسبت به قطب دیگر

م ـتوه»ها، این قابلـسلطِ تـش وارونگیِ تـند و با نمایـکق تقابلی را انکار میـمنط
به « دگرخوانی»ها، ایجاد سازی تقابلاژگونهدف از و کند.را واسازی می« محورسخن

ای است که از طریق ایدئولوژی بر منظور نمایش سستیِ ساختار سلسله مراتبی
در  «حرکت» :1منش انتشارناخودآگاه )نه الزماً بر خودآگاه( تحمیل شده است. 

 ۀرساختگرایی از دال به مدلول است اما در پساساختگرایی از دالی به دال دیگر. زنجی
د. دریدا نانجامنمی( 1استعالیی) غایی د اما هرگز به مدلولندهداللت می ۀوعد ها دال

قطعیتی هیچ : :تعویق و تفاوط نامد.می« منش انتشار»معنا را  پایانِاین عدم تحقق بی
تغییر  شاکنونیاست با رسیدن دال بعدی، معنای  دال نیست و ممکن یِدر معنای کنون
کنار گذاشته  موقتاًکه  یکنون تعویق است و معناهای غایبِدر  ارههمو کند. لذا معنا

 مادیت .بعدی های دالتظار جریان یافتن در اند و در انالوقوعهمچنان محتمل ،اندشده
است و به هیچ چیز جز خود  که نشانه خود گاهی فقط نشانهمادی به این معنا » :نشانه

 خود اصرار دارد. به متنیّت و برساختگیِ صرفاً و (17:1:91)نجومیان،« داللت ندارد
محوریت که  شودثابت متوسل می 5یک لنگرِبه  در هر متنساختگرایی : 1مرکززدایی

و  استمرکز متن  «نویسنده» ،ژنو پدیدارشناسی در مکتب مثالً. معناییِ تمام متن است
اما ؛ دیانجامیدارشده در ذهن نویسنده بمعنای پد با به قرابت ه معناسازی بایدهرگون

با مرکز و تفوّق حواشی است. لذا  به جایگشتِقائل  ،ثابت جای مرکزبه ،پساساختگرایی
 های فرعیدید شخصیتزاویۀ و حاشیه در نِاکمابه ای، یت دادن به عناصر حاشیهزکمر
 ۀشدطراحی پیش ازتحمیلی و و ساختارِ  یابددر متن دست می ایههای تازداللتبه 

دریدا هر متن را تکرار متون پیشین  :تکرار با اندکی تفاوت د.نمایمیاسازی متن را و

 به :2رمتافیزیک حضو نقد. «بینامتنیت»ۀ ن را زادومت ۀهمو  داندتفاوت می کمیبا 
 ،یخواهد بگوید. از سویداند چه مییم سخنور از پیشاینکه یعنی  «حضور»، ساده یزبان

 واضح نمایشو برای انتقال  شفافیک ابزار  مثابۀبه  «زبان» اعتماد دارد به قابلیت
به اعتماد  ترکیب اعتماد به حضور و دریدا .دارد دنیای بیرون خصوص درکه  نشیدا

توهم » را آنو است تحمیل شده  سوژه بر ناخودآگاهِکه  ددانمی کذبی راقابلیت زبان 

                                                           
1. dissemination.   2. transcendental signified.   3. Difference.   4. decentralization.  
5. ancher.  6. metaphisics of presence. 
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 مِتقدبه توجه  با سنت غربی نوشتار:تفوّق  د.ناممی «متافیزیک حضور»یا  «حضور
آن و در  پیوستِو نوشتار را  دانستمی سطح زبانترین حقیقی زیربنا و را ، گفتارپیدایش

 1و آوامحوری 1محورینسخقائل به  ؛ یعنیانگاشتمیبرای گفتار  یک روساخت حکم 
نوان به ع، «نوشتار» تفوّق قائل به محوریسخن :اپیستمِ سازیِوارونه اما دریدا با ود؛ب

نیز  نظریۀ واسازیاز  حتی پیش :(سلب) غیابتفوّق  .، شدترین سطح زبانحقیقی
 دانستمیسلب را تعیّن  لهگ ،مثالً واسازی شده بود. «ایجاب»نسبت به  «سلب» تفوقِ

ۀ رد رابط مطرح کرده بود.ناخودآگاه  با اهمیت دادن به تلویحاً غیاب راتفوقِ فروید  و
 وجودیِ ها، وابستگیِای نمایش واژگونی تقابلبه ج زواسا در خوانشِگاهی  :1)اثر(
 ردّپا یا اثری از یک سویه در سویۀ»گویی . شودمی نشان داده های تقابل به یکدیگرسویه

هگل هستی را وابسته به که  گونههمان ،(19:1:91)نجومیان، «شوددیگر یافت می
 .متقابل رسید ۀبه سویان توها میاز طریق یکی از سویه ،در واقع دانست.نیستی می

و در سطح ها...واژهای رد دیگر هر واژه»متقابل بلکه  دریدا معتقد است نه تنها واژگانِ
وهم ت نقد .(97:1117)برتنز،« های نظام زبان را با خود دارددیگر واژه نظری رد همۀ

ها که مدتای فروید مبنی بر تجربه 5تأثیر تأخیریِ ۀ: دریدا با اتکا به نظریمطلقحال 
 مفهوم پدیدارشناختیِ شودشود، مدعی میآشکار می آگاه ضمیرپس از رویداد واقعی بر 

و  غیاب پذیرش تفوّق :فاصله تفوّق .(1:11::11هارلند،) توهم استمطلق  حالِ لحظۀ

عنصرِ  :2افزودهتفوّق  .است فاصلهپذیرش تفوّق  ارزهم نوعیبه  عدم پذیرش حضور
به طبیعت الحاق شده، زیربنای طبیعت است  بعداًکه  فرهنگ مثالً .ستازیربنا  انضمامی

حالت )تفوّق حاشیه(  مرکززدایی گفتار است، نه برعکس.نای زیرب نوشتار نه برعکس. و
ای میان درون و عنوان نقطه آستانه به: »7آستانتفوّق  .خاصی از تفوق افزوده است

رون تقابل درون/ب این ترتیب آستانه شود و برون از تعبیرهای مهم دریدا محسوب میب
اری مرزها را به اعتببیها یا درگاهها آستان .(59:1:91)نجومیان،« کندیرا واسازی م
، «هاو پنجرهدر » دادن قرارمرکز با  ی معمارینقد پساساختگرا ،مثالً گذارند.نمایش می

 به نقش آستان ،متعلق به بیروناست و هم متعلق به درون  که همنوان نقاطی ع به
 ۀ وصل و هم فصل را با متن دارندهمزمان هم رابطکه به عناصری  .دکنتوجه می

متکثر هزارتو  خالف هرم،برهزارتو:  تفوّق هم زائدند و هم مکمل. .گویندمی «پیرامتن»

 تفوّق شکند.می هم در بیرون و تو در آنتقابل  «بطری کالین در ریاضی»مثل  وست ا
صورت بلکه به نیست قائل بر طرد شق ثالث واسازیمنطق : یمنطق پارادوکس

                                                           
1. logocentrism. 2. phonocentrism. 3. episteme. 4. trace. 5. nachtraglichkeit. 
6.supplement. 7. threshold 
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توجه به است.  «هم این و هم آن»یک تقابل قائل بر  میان دو سویۀ پارادوکسیکال
یکی از مصادیق این منطق  ،«هم درونی و هم بیرونی»نوان عناصری ها، به عآستان

متن بر  پدیدآورندۀ متن ناتمام است اما» پذیری:توهم تمامیت نقد پارادوکسی است.
 .(57:1:91)نجومیان، «تا متن را کامل و تمام جلوه دهدآن است 

 روانکاوینشانه -8-8
کند که روانکاوی ایفاگر نقش مهمی در فرایند ادعا می «ناقوس مرگ»دریدا در کتاب 

« نهاد» و فراخود. : شامل سه سطح است: نهاد، خودگانهسه روانی الگوی ی است.واساز
اصل لذت. صورت فردی موجود است. در پی ارضای آنی است و تابع تولد به از بدو

و تابع اصل اخالق است.  شودصورت ثانوی و افزوده، تحمیل میاز اجتماع، به« فراخود»
 طلب و تعدیل فراخودِعنوان میانجی بین فراخود و نهاد و در پیِ مهار نهادِ لذتبه« خود»

را سنتز « خود»یت. برخالف ماتریالیسم دیالکتیک که مالمتگر است و تابع اصل واقع
را « خود»زایشی نیست و سنتز و انگارد، واسازی قائل به هیچ می« فراخود»و « نهاد»

 داند. فروید بخش اعظم آگاهی را در غیاب هشیاری و بهآستان نهاد و فراخود می صرفاً
دهد. لت را به غیاب میدریدا اصا داند و همچونمی« کوه یخ پنهان در آب»مثابۀ 

 کند...و ناخودآگاه را مطرح می خودآگاهنیمهاش الگوی خودآگاه، فروید در آثار اولیه»
را با خود مقایسه کرد؛ اما این  خودآگاهنیمهتوان با نهاد و خودآگاه را و ناخودآگاه را می

فروید  :1روانیسازوکارهای دفاعی(. 59:1:11)هارلند،« ن عمقی نداردمقایسه چندا
داند سازوکارهای دفاعی را یکی از تمهیدات ناهوشیارانه در جهت کاستن فشار روانی می

جایی رانی )سرکوب(، جابهیابد: واپسکه در قالب تحریف واقعیت به اشکال ذیل نمود می
 تراشی )توجیه(.، انکار، دلیل)تظاهر( رفت، تصعید )واالیش(، وانمودسازی)انتقال(، پس

 و کودک آستانی داستانیبیات اد -3-8
 .و پساهبوطی لیا: پیشاهبوطی، کارناوه گونه داستان کودک استسقائل به  1نیکوالیوا
در  مثالًجدایی از دنیا   ۀتکر به لحاظ مکانی، د ::های کودک پیشاهبوطیداستان

 و الغبناها شخصیت .دهدرخ می .و.. پول، کار دور از مظاهر تمدنی چون و روستا، جنگل
و نگرانی غذا وجود  مرگ، میل جنسی نیاز.بی ترها بزرگو از  ندادر همین سنتا ابد 
و  مرگ ، بلوغ،پیری دور ازو  و در فضای شاد تابستان معموالًبه لحاظ زمانی،  .ندارند

یا پیشرفت خطی به  ندارد پیشرفت خطی یا دو حالت دارد: زمان .است هرگونه تغییر
چهار ، تمام سالِیک داستانزمانی  ۀباز ،مثالً .شودمیمنجر  ای()الگوی دایره 1کایروس

                                                           
1. mental defense mechanism.   2. Maria Nikolajeva (Nikolajeva,2002:111-136).     
3. Prelapsarian children’s fiction.   4. kairos. 
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در این پژوهش : (یآستان کودک های داستان) 1کارناوالی های داستان .است ،فصل
 کودکِ»است  جدایی از دنیای کودکی و ورود به دنیای نوجوانی ۀبه کودکی که در آستان

کودک داستان »کودک آستانی باشد  با موضوعو به داستانی که  شودگفته می «آستانی
 حفظتمایل به مهم این است که  مذکور سنی ۀرد ۀنویسند پارادوکس. «آستانی

های داستان .پذیر کردن کودکبه جامعه هم ناگزیرکودکی است و  ۀدورمعصومیت 
کنند. تسهیل میرا  ،کودکی به نوجوانی گذر از ، یعنی1اولیه سنت تشرفکارناوالی 

یک روز  فرودست، از طبقۀ یدلقک ،صطالحی است برای مراسمی که در آنا «کارناوال»
تنزل  اشبه جایگاه اولیه ،اما بعد از آن ؛اجازه دارد در جایگاه بزرگی مثل پادشاه بنشیند

 بزرگیِ به کودک اجازۀدر این است که  های کارناوالی نیزداستان تسمیۀوجهد. یابمی
 تشرف دومین: (یآستان های نوجوانداستان) :بوطیهای پساهمتن شود.داده می موقت

در  که شخصیتاست زمانی  ،بازگشتای و حرکت در مسیر بیخروج از مسیر دایره
و در  «نشینیبه تخت»پیش از  پراپ، در مرحلۀ اصطالحدر بزرگسالی است.  آستانۀ

  .است «خود»پیش از پیوند خودآگاه و ناخودآگاه و زایش  یونگ اصطالح
 

 داستان ۀخالص -3 
نامه  ۀعنوان فصل اول کتاب است که با فرمت نامه نوشته شده است. نویسند «نامه»

ی افراخوان مسابقه در پاسخِ کند. نامهساله معرفی میدوازده «پرستو حکیمی»خود را 
 شرکت در نام دارد. الزمۀ «گزارش اول»فصل دوم  .است آمده است که به ایمیلش
صورت بهبه سؤال مسابقه باید  پاسخ در جهتاست که  گزارش مسابقه ارسال هفت

. سؤال مسابقه این شود فرستادهبه مدت یک هفته(  زارش وز یک گ)هر رو ایمرحله
 که ـ اش رااعضای خانواده پرستو «شما چه رنگی است؟ برای ما بنویسید آیندۀ» است:
بزرگ و مادربزرگِ  پدر کند.معرفی می ـ دارندطبقه سکونت سه یساختماندر  همه

مادریِ خود   کند و پدربزرگ و مادربزرگِخطاب می باباجونجون و مامانپدریِ خود را 
این طبقات سکونت  . هر خانواده در یکی ازبابامامان، بابایی و والدین خود را مامانی و را 

خیلی پرخور ن جومامان خواهر هم هستند. همجون بااین، مامانی و مامان بر دارد. عالوه
 تر بزرگزمینی بزرگ، یک زمانی، یک سیب گویدمی جوناست و باباجون خسیس. مامان

یده که جون خودش د. ماماناست شان سبز شدهاز یک ساختمان، یکهو توی مزرعه
توجه به  با ند.اهردوخزمینی را ساختمان بودند، سیب اندازۀکه  همسترهای بابای پرستو

باباجون رنگ  ،«گزارش سوم»در . دانداش را زرد میجون آیندهامانزمینی، مسیب زردیِ
ش حقوق اندام است.خوش پدری پرستو ـ داند. باباجون ـ پدربزرگِرا قرمز می اشآینده

                                                           
1. Carnivalesque fiction.   2. first initiation.   3. Postlapsarian texts. 
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 روندسال مییکپرستو،  بابای زمان بچگیِ: گویدمیباباجون  کند.را زیر تخت پنهان می
یک ماهی قرمز  را زیر سر زمینی بزرگبـسیی ماجرا کارند.زمینی میو سیب روستا

ون اعتراف ـباباج .است تهـداش شی در ماجراـنق چه دقیقاً گوید ماهینمی اما داندمی
خواهد سه تا آرزو کند تا از او می قرمزماهییک گیری، موقع ماهی بارکند که یکمی

آرزوی او را با  روزز هر اما ماهی قرم ؛کندآرزو میسه روز باباجون کند.  اشبرآورده
من سه روز توان »کند: اعالم می هم با عذرخواهی نهایتاًاندازد و می عقبای وعده

اتاقکی  باباجون بین برکه و خانه «.شده تمام مروز سوم النااما  ؛داشتمبرآورده کردن 
ماهی پالستیکی از یک  ،چهارمگزارش  در آن منجمد کند. هایش راسازد تا ماهیمی

بابا . بوده است داده هدیه به پرستو سه سال پیش را آن ی پرستوکه بابا گویدمیکنترلی 
تواند است که وقتی بزرگ شد می« اهی قرمز آرزوهام»به پرستو گفته بوده که این 
. دارد وشوشستوسواس آبی است. مامانی مامانی رنگ آرزوهایش را برآورده کند. 

ی به اتاقک رفته و دستش کند وقتی یواشککر میفکند چون احساس گناه می همیشه
همسترها  محلول روی زمین ریخته است و خورده،همسترها رنگ آبی داروی به شیشۀ

 ،پرستو مادریِ پدربزرگِیعنی  ،بابایی .اندرا نابود کرده هازمینیسیباند و تکثیر شده
رنگ تعمیر ساعت.  ۀآتلی جغرافیایی دارد و یک هایبااز کتپر ای منظم است و کتابخانه

ش بنفش چوبی ۀکه عقرب اشهای قدیمیاعتمعتقد است، یکی از سبنفش است. بابایی 
 را پیدا کند و با آنعقربه ۀ عین چوب اولی دقیقاًشکسته، ماشین زمان است. اگر چوبی 

بابایی مدام  .دسفر در زمان کن دتوانو می افتدن زمان به کار میماشی ،بسازد عقربه
شود، آنها را در کمدش تلنبار سازد و پس از آنکه ماشین زمان درست نمیربه میقع

وجود ماشین زمان  ۀای رمزی برای تنظیم عقربنوشتهدست ۀنقش ،توی ساعتکند. می
هر  که قرار دارد نیلی روی اهرم آکاردئونیچوبیِ  ۀیک پرند ،ساعت اتاقکِ توی. دارد

یک روز  .دهخراب ش سی سال است کهاما  است ردهکآمده و کوکو میساعت بیرون می
نیلی از اتاقک ساعت بیرون  ۀخوانده، پرندتوی اتاق شعر می مامان که کودکی ۀدر دور
ماشین  : اینبه مامان گفته ،مامان بودهکه همبازی  . بابای پرستواست کوکو کرده آمده و

 هااسم ایستگاه هر ساعتست که رباتی اپرنده اند و ساخته را آنها اییفض زمان است که
بابای پرستو . است او را باور کرده مان حرفماکودکی،  در عالمِ کند.اعالم می را به آنها

، است داده «خواهرادیسون» به مامان لقبو  «ادیسون» به خودش لقب که در آن روزها
زبان پرنده را به  ـ یعنی مامان ـ دهد یکی از شعرهای خواهر ادیسونبه مامان قول می

اما خواهرادیسون هر چه  د و توی ساعت بگذارد تا پرنده شعرش را بخواند؛ترجمه کن
ه به او توجه نکرده لجش از اینکه پرند شود.پرنده عوض نمی یکوکو، دمانمی منتظر

بیرون و تو  جا بینبرای همیشه همانپرنده . کشد بیرونپرنده را به زور می گیرد.می



 با رویکرد واسازی« کامداتمسابقه»رمان نوجوان  کاویروان-/ تحلیل نشانه00

های عقربه کند با ساختسعی می از آن روز مامانرای رفع احساس گناه، ب ماند.می رفتن
 خاطر پرندۀ، بهمامان رنگ آیندۀکمک کند. اندازی ماشین زمان راهچوبی به بابایی در 

 .پرسدچیزی نمی پدرش رنگ آیندۀ ازرستو پ ،در آخرین گزارشنیلی است.  ،توی ساعت
رسد به این نتیجه مینوشته، در کودکی می باباکه  اینهروزا یادداشت دفتربا استفاده از 

 لذا رنگ گذاشته بوده نارنجیرا  مامان یعنی ادیسون،خواهراسم  در دوران مدرسهبابا  که
 بوده است. اشمدرسه حقیقات تموضوعیکی از  . همسترهانارنجی است احتماال بابا

تصویر یک » موضوع آن، ساخته که برای تحقیق مدرسه بابا تصویر هولوگرام را هم
یک ماهی قرمز  ای بابامدرسه اختراعاتدیگر . از است بوده «همستر گنده وسط مزرعه

مقارن با تولد  ،جمعه پرستو .است هدکرزود باتری خالی می به بوده که زود نیز یکنترل
برای  رمان آغازشود. یک سایت می برندۀ نوان نفر اول مسابقهبه ع اش،سالگیسیزده

 این محدودیت، در پایان ،شدهوضع  فضای مجازی ه ازدر استفاد محدودیت رستوپ
 گذارد.را می نظراولین  سایت پرستو دربابا شود و برداشته می

 

 هادال ۀزنجیر واسازی و ها روایتخرده -6
بعدی  روایتخردهکه معنای آن تا ظهور  ی استدال مثابۀ به ها روایتخردههر کدام از 

 های دالنوان دال، معنای ع ، بهها روایتخرده متقابالًافتد و ی( به تعویق می)دال بعد
ی ماهی قرمز آرزوها ۀگزارش سوم، خاطر روایتخردهدر  :مثالً .کنندرا واسازی می قبلی

 «جونگرسنگی مامان»دیگر آن،  طبق که دارد به همراه ایضمنی های، داللتباباجون
 بلکه یک نیست مادی یک گرسنگی با مدلول آشنای گزارش اول روایتِخردهدر 

ورزی باباجون عشق است که ناشی از خساستِ و اروتیک عاطفی ناپذیرپایانگرسنگی 
قبلی را واسازی  های روایتخرده باباجون، کل خوانشِ روایتخرده بنابراین خوانش ؛است
و اروتیک  جدید داللتی هایی بانشانه «شلوار»و  «تخت»با این خوانش،  ،مثالً .کندمی

به کند، ولش را زیر تخت پنهان میپ جونبابا»: انجامندمیدگرخوانی  که به خواهند بود
 پول کلید صندوق ،. از طرفیخرج کند )محل همخوابگی( جای اینکه آن را روی تخت

گیری پی را الزمۀ ماهیـتی. در ادامه، باباجون خوش«وصل است به بندشلوار باباجون
از سوی  دارد؟ به صید ماهی دخلیتیپی چه خوشند. اولین سؤال این است که دامی

از پرستو  د.پی ببرقرمز  ماهیبین او و راز  جون بهترسد از اینکه مامانمی دیگر، باباجون
حرف بزنند و این مسئله چنان ماهی  بارۀدربروند پارک  ،خانه ناامنیِ دلیل بهخواهد می

 کوتاهِ امریِ ۀبا یک جمل ،سریار فوققر مثل تنظیم یک ،ت کهبرای باباجون امنیتی اس
 «ساعتت را تنظیم کن دیگر جلوی در! ۀپنج دقیق»گوید: می به پرستو پلیسی
پاسخ به این پرسش  دومین سؤال این است که چرا خانه امن نیست؟ .(:9:1:9:،)بکایی
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به  ایت معناییگیری وجود دارد، داللتیپی و شغل ماهیی بین خوشکه چه نسبت
  ،«غذا» ،«خساست» ،«گرسنگی» وقتِمکه مدلول افزاید قبلی می های روایتخرده

تواند ( میتا خوانش گزارش بعد فعالً) «قرمزماهی» کند.را واسازی می و... «زمینیسیب»
که باباجون را دچار عشق  جون باشدبرای مامان انگیزشهوت یک رقیب عشقیِدال بر 
هنوز  ،ماهی قرمز حتی بعد از خاطره شدنِ. برای همین است ش کردهخود اروتیک

امن نیست و باید  عشقی نوستالوژیِنقل آن  برای ،جوندلیل حضور مامانبه « خانه»
همیشه خانه نماد امنیت و بیرون ) .استجون مامان رفت به جایی مثل پارک که غیابِ

؛ یعنی خانه ناامن است و بیرون است شده اینجا وارونه تقابل در ۀسوی ناامنی بوده اما دو
بیرون صورت گرفته است و در  / بارت دیگر، واسازیِ تقابل خانهع . بهتوی پارک امنیت

ترین رنگ، یعنی قرمز، اروتیک(. ناامنی/  امنیت تقابلِ یک معنای متکثرِ ضمنی: واسازیِ
 ؛شودآشنا می از ازدواج پسآرزوها باباجون با ماهی قرمز رنگ مورد عالقۀ باباجون است. 

کنار  آوردغذا می برایش ،ای بودهمدرسهکه آن زمان بچه بابای پرستووقتی پسرش،  زیرا
حتی کنار  ،جون صبح و ظهر و شبکند. غذای مامانسر میبهزود او را دست، برکه

ا خانه ت ۀلــ)فاصرسد به باباجون می جونو مامان دور از خانه ۀفاصل یعنی دربرکه، 
 ۀفیزیکی نیست. یک فاصل ۀکند یک فاصلگیری میای که باباجون در آن ماهیبرکه

ی دیگری یغذایش را جا باباجون اما ،(این یعنی تفوق فاصله عشقی بین آنها ست؛
اما « غذای من را تو باید بدهی» گویدب کند به ماهیسعی می هر بار کند.جستجو می

هم هیچ وقت  نهایتاًافتد و ز ماهی قرمز به تعویق میو هر بار این درخواستش ا تواندنمی
( .گذاردمی بدون مدلول غاییرا  ها دال ۀزنجیر ،منش انتشار) .شودبه زبانش جاری نمی

 ییانرژی لیبیدوو  اروتیک ی مادی نیست. غذا پاسخ یک میلاین غذا یک مدلول آشنا
به ها طلب کند و همین نیاز ماهی آرزو راحتی ازتواند بهباباجون آن را نمی که است

 مقابل، ۀدر نقط و به گرسنگی بیمارگونه کشاندهجون را مامان غذای لیبیدویی است که
غذا، این ست آوردن الزمۀ به د .است گیر کردهماهیبرای به کام آوردنش  باباجون را

: بودنمی باباجون در این جملۀ ی«باید»ورت ص این غیر راکه درتیپی است چخوش
جون و شکم چاق مامان تقابلِ .(:11:1:9)بکایی،« تیپ باشندگیرها باید خوشاهیم»

به  ،غذا باباجون هم در راستای همین داللت معنایی است. اندامو خوش شکم کتابی
از خانه  ۀجون با باباجون )فاصلی بین مامانعاطف ۀعلیرغم فاصل ،جنسی پاسخیعنوان 

 سرد تا به برکه برسد فاصلهخاطر به سرد است. یغذای لیو رسدتا برکه( همچنان می
ماهی  قرمزرنگ  «گرمیِ»اما باباجون دوست دارد غذایش را از بیرون خانه و از  ؛شودمی

در متن تصریح نشده ولی  «گرمی رنگ قرمز»و  «سردی غذا»). آرزوها برآورده کند
عکس همیشه نامرئی  یک»گوید: غیاب استوار است. بارت می های پساساختگرا برداللت
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 1خوراک فکرغذا را  استروسلوی (.2:1911)بارت، «شود نیستاست. آنچه که دیده می
 ترتیب بهرا  گونهپز. این سه و آب بود: خام، تنوریغذا  دانست و قائل به سه گونهمی

 ؛(15:1:95 ژیژک،) دانستفرهنگ می طبیعت و میانۀو حدّ  با طبیعت، فرهنگمتناظر 
دو نوع  تقابل داند و قائل بهمی 1یغذا را خوراک انرژی جنسمفهوم  روش پیشِپژوه اما

ی را به یک پیوستارِ حرارت جنس دو سرِ «دهزیخ»تا  «داغ»که از  غذای گرم و سرد است
، تقابل مذکور واسازی شده است؛ چراکه البته با خوانش پساساختگرا گذارد.نمایش می

 وارونه شده است. اینجا این تقابلاما  ؛ای بیرون سردگرم است و غذ اغلبی خانگی غذا
کند؛ یعنی پول نیز واسازی شده است و بر متضاد خودش داللت می« پول»داللت    

گر عشقی اروتیک است، پولی که هر بار، به جای روی دارای ارزش عاطفی و داللت
گاهی به نام شناختی در جایز دیدگاه جایلیبیدو ا شود.تخت، زیر تخت پنهان می

 و خانواده: «فراخود» دهد تاو طبیعت می «نهاد»اصالت را به  باباجون، .واقع است «نهاد»
طوری نیست. یک جنگل گوشت بیشتر دارد یا یک قصابی؟ تازه توی جنگل همه چیز این طبیعت» 

اید با دم بشوند؟ آخورند و چاق نمیخب چرا ببرها غذا نمی .دهد برای غذامفت است. کسی پول نمی
 .(:11:1:9بکایی،) «باشد طبیعت قلب آدم باید با... طبیعت سازگاری داشته باشد

مزرعه را کاشته بودم و باید صبر » گرایی است:ها هم قائل به طبیعتزمینیدر مورد کاشت سیب

 .(:11:1:9)بکایی،« ها بزرگ شوندزمینیکار خودش را بکند و سیبطبیعتکردم که می

 اما است؛ «ماهی از پر ل خانه با برکۀتقاب» مانند «شکار از پر صابی با جنگلِق» تقابل  
 ، هر دو،ببر و شکارش وجود دارد. بین این دو تمایزی ،جنگل با برکه در عین همانندیِ

بنابراین  ؛اندگیر از دو ساحت متفاوت)خشکی( هستند اما ماهی و ماهی در یک ساحت
بین محل زندگی ماهی ـ آب ـ و محل زندگی وی ماهی و تمایز همیشه یک فاصله

عنوان یک مدلول ، بهماهی ۀابژ .()این یعنی تفوق فاصله گیر ـ خشکی ـ وجود داردماهی
، کامل صید کندگیر ماهی را اگر ماهیتر از آن است که به دست بیاید. استعالیی، لغزنده

 دیگرعبارت  یا به ؛روده مین ،شودنه صید میآرزوها ماهی . میردماهی برای همیشه می
 هم ماهی را)با همین منطق پارادوکسی( واهد گیر بخاگر ماهی همواره در تعویق است.

نیاز به  ،اش ادامه دهدزندگی توی آب بهاجازه بدهد که داشته باشد و هم  برای همیشه
ه اشد. هم داخل برکهم نب آرزوها در آن باشد،رد که هم ماهیدا «آستان»ساختن یک 
ن ــ. این آستان جایی نیست مگر ذهگیرخشکی پیش ماهیند، هم در توی آب بما

 ( و برکه )اقامتگاه جونمامان گاهاقامتبین خانه )را  گیر اتاقکیماهی پس .خودآگاهنیمه
در آن منجمد  ،خاطرهبه صورت در آینده را  یشهای آرزوتا ماهی سازدمی (معشوق

 .(:11:1:9بکایی،« )، ساختمبین آبگیر و خانهتم و یک اتاقک ته مزرعه، چوب گرف طبیعی از منابع» :کند

                                                           
1. food for thought.   2. food for libido. 
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 مثل ،ساختمانی لحاظ شکلِبه اتاقک مثل برکه از جنس منابع طبیعی است. از طرفی )
را در  «برکه/خانه»تقابل  هر دو سوی، ردّی از عنوان یک آستاناتاقک، بهلذا . استخانه 

بد نیست یادآوری دو استعاره: یکی  کند.(سازی میتقابلشان را وا بنابراین؛ خود دارد
کوه »تشبیه کرد و آگاهی را به  «برکه»را به  ناخودآگاه ضمیرمشهور فروید که  ۀاستعار

« خویشتنخانه: نماد » در مقالۀ« فراخود» به معنای «خانه» ۀو دیگری استعار «یخ
نهاد و از  ارهاستعبرکه ) آرزوها در ماهیبنابراین  ؛(199-11:1999:،)کوپر

 آگاه میرـضفراخود و استعاره از ) حضور دارد اما در خانه گیر(ماهی ضمیرناهوشیار
 اما بهگرایش دارد  (، ضمیرناهوشیار)نهادن به طبیعت اجوبابمیل  غایب است.گیر( ماهی

 ضمیر را از این میل ناگزیر ،جونمامان ( و مریضیهوشیار ضمیر، اطر خانواده )فراخودخ
در قالب رؤیا در اتاقک ذهن  یش راماهی آرزوها و کندوب میسرکواپس رانده؛  یارهوش
 :منجمد تا همیشه هوشیارنیمه

 اصالًکرد، زندگی من، آن سالی بود که مزرعه داشتیم. اگر مادربزرگت مجبورم نمی های سالبهترین »
دیم شهر و اینجا پاگیر شدیم. من گشتم اینجا؛ اما بعد از آن ماجرا مریض شد و مجبور شدیم برگربرنمی

هم مزرعه را فروختم و خیال برگشتن را مثل دندانی که بکشی و از دهانت بیرون بیندازی، از فکرم 
 .(:11:1:9)بکایی،« مبیندرآوردم. فقط توی رؤیاهایم هنوز مزرعه و ماهی قرمز را می

خوانش  وۀش پساساختاری، کافی است به شیدر خوان «اتاقک»برای اهمیت نقش 
است که برخی قطعات  اینمتن  خوانشدریدا در  معمولعادت » نظر شود: ۀدریدا مداق

ای اشارهیا  ،تکرارپر اهمّیتیا تصویر کم س، عبارتای متن، مثل یک پانویحاشیه ظاهراً
متن  بر های حاکمجدّی کار کند که اعتبار تقابل نانآن چو روی  بگیرد دست اتّفاقی را

 توجه با «اتاقک»واژگان فروید، با  (.112:1992،ایگلتون« )شودواقع  تهدید مورد تماما
برخالف  کند.ایفا می )برکه(نهاد مهار را برای  «خود»نقش  )خانه(،  به الزاماتِ فراخود

پدید  «برکه / خانه»زایش تقابل از  )خود( «اتاقک» ، در پساساختگرایییونگی دیدگاه
 / )فراخود «برکه / خانه»ای است که ساختار تقابلی آستانهن عنوابه  صرفاًبلکه نیامده، 

)برکه( دو سرِ یک « نهاد»)خانه( و « فراخود»دیگر  عبارت به؛ شکندیم هم نهاد( را در
 کند.اعتبار می)اتاقک( آستانی است که این تقابل قطبی را بی« خود»پیوستارند و 

انسان  داللت بیرونی ندارد و «دادگاه» (1111،کافکا)در داستان محاکمه  طور کههمان
خودهای  میان مسابقه، نیز «کام دات مسابقه» در، شودمحاکمه میدرونی در دادگاه 

 «من» داللتیِ تکثرِهای جلوه هر دو که نهاد و فراخوددو ساحت  ۀاست، مسابق درونی
 و دیگریرکه( )ب طبیعی استفردی و وجه  هااز این من یکی با این تفاوت که ؛ندباشمی

پیدایش  ق افزوده،بنا به اصل تفوّ از نظر پساساختگرایی .)خانه( تحمیلی اجتماعی و
نیز بعد از ساختن  متن مذکور راستا، در همین دراست و  ر از طبیعتتپیشینی فرهنگْ

پذیرش برای باباجون،  .کندمی را کشفطبیعت( ) و برکه روستا باباجون ،)فرهنگ( خانه
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 ۀار از یک دورگذاست برای ی و آستان «سنت تشرف»نوعی  و ازدواج وادهخان مسئولیت
ی است سالگی آستانبه سیزده برای پرستو ورود گونه کههمان ،ای دیگربه دوره زندگی

 از کندن دل باباجون مبنی بر ۀسالی. روایت عاشقانبزرگبه  کودکی ۀدور ر ازاگذ برای
 کندن دل تمثیلی است از (اصل لذت است تابع هک بازیگوش نهادِ بهشتِ عنوان به)برکه 

این دو آستان  ۀبا مقایس. پرستو نهاد و اصل لذت است ای که آن هم تابعِکودکی دورۀ از
ۀ رسد که در نقطـ به این نتیجه می تمثیلی باباجون و آستان حقیقی خودش آستانِـ 

 خاطرات ن به انجمادِتن دادو  نهاد از اصل لذتِ ن، دل کندسنت تشرف ۀگذار و آستان
 به سمت و رفتن پذیری، بهایی است که باید برای جامعههوشیار ذهننیمه در اتاقکِ

 .رداختپ (و فرهنگ )خانواده فراخود
یک قصه، : تودرتو است ۀاست که حاوی چند قص «هزارتو»یک  «امکداتمسابقه»
است که به قلم ایی هکام به قلم حسین بکایی است. یک قصه، گزارشاتدمسابقه رمان

 هایخاطره-قصه، بکایی قرار دارد. یک قصه ۀو داخل قص پرستو نوشته شده است
 دوعنوانی .استهای پرستو گزارش دروناست که  جون و...باباجون، مامان سوررئالیستی

 فصل مربوطه برای رمان ۀیک عنوان را نویسند به این دلیل است کههر فصل  بودنِ
ول و...( و یک عنوان را فصل اول: یک نامه، فصل دوم: گزارش ا، مثالً) است انتخاب کرده

ام کاتدمسابقه ی من زرد است(.فصل دوم: رنگ آینده مثالً) شگزارشرای ب هم پرستو
ن قصه، یعنی رمان تریبیرونی داستان است. یعنی داستانی دربارۀ ،«فراداستان»یک 

از نوع ِرو پیشپژوهش یا به زبان ) «اوالیکارن های داستان»، از نوع کامداتمسابقه
های میانی، . قصهکه تمهید ورود به دنیای نوجوانی است ( است«یآستانداستان کودکِ »

یعنی ها، قصه نتریدرونی .است «ق نوشتارتفوّ»تجلی  ،پرستو های نوشتارییعنی گزارش
به است.  «اهبوطیپیش»از نوع  ،و...( جون، باباجونها )مامانشخصیتخاطرات -قصه

دور از  سرزمینی تکهیعنی در ) کنار برکهباجون در روستا، مزرعه، با ۀخاطرلحاظ مکانی 
غذای مامان از یک سو  .دهد. وفور نعمت است. نگرانی غذا نیسترخ می (تمدن شهری

دوران طالیی و بهشتی است. میل . ماهی توی برکه زیاد است از سوی دیگر رسد،می
شدن ها بعد از کاشتهزمینیاز کار خبری نیست. سیب شود.نمی تصریح مستقیماًجنسی 

نوان گیری )نه به عماهی ،تا خودشان رشد کنند. هر روز ،اندبه امید طبیعت رها شده
ها تمام این مشخصهای است. شود، یعنی زمان دایرهلذت تکرار میعنوان به شغل( 
، درست استو پیشاهبوطی بودن روایتش  ونباباج ۀخاطر-بودن قصه شهری آرمانبیانگر 

منش »مفهوم  ماهی قرمز آرزوها شبیه به پیشاهبوطی بودن دوران کودکیِ پرستو.
ی اژهنوان سوع ، ماهی بهبار هر .گذاردبه نمایش می شودکنش خ را با «انتشار

 لیودهد را می گیرماهی «آتشین»تحقق آرزوی  وعدۀ های دُمشبا عشوه «خونسرد»
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 سلسلۀاین تعویق و  پایانیِبی« دیگر امتحان کنید بار یک» و تهیِ سرد با جملۀ انجامسر
 لحن ناگهانیِ دگرگونیِ گذارد.را به نمایش می ها دال و تهیِ و مادیتِ محضوارگی بازی

 هم در «بازنماییواقعیت/»تقابل شود می سبب و ماشینی سرد یماهی به لحن صمیمانۀ
به ماهی  ۀسوژ واقعیِ شود حضورِمذکور باعث میو تهی امپیوتری ک جملۀ کهچرا بشکند.

ری پ» پارادوکسیکالِ آیرونی. شیزوفرنیک تقلیل یابد یذهن در یک ابژه «توهم حضورِ»
 و کودک های داستانی مورد توجه هاتیپیکی از  «آرزو سازیآرزویِ ناتوان از برآورده

 (،1:91)هاشمی، «م جوان بالدارخان»نوجوان مدرن است که نظیر آن در داستان 
شود. می دیده( و... 1:97فر،پژوهان) «غولی قوری» (،:1:9)رجبی، «کنسرو غول»

و منش انتشار  گیگونهر بازیبیانگکارکردی پسامدرن و ماهی آرزو  کنش آیرونیکِ
کند دالی است که از آرزویی که نتواند آرزویی را برآورده  ماهی ،واقع در .هاست دال
. اگرچه ( است51:1:95 )ژیژک،« واقعیتی مجازی» نیچه قول بهول تهی است و مدل

، چه در بار( برای تعداد آرزوهاتا یا سهحداکثر سه مثالًهمیشه محدودیت شمار )
ای هداستانچه در و  (:111 )بت، «پری ۀهدی»نظیر  کودک کالسیکهای داستان
عدم  روپیشِ در داستاناما ها، داستانخالف سایر بر بوده است، داستان اصلیگرۀ  مدرن،

در انتخاب  (شدن آرزو ناشی از محدودیت و ناتوانی شخصیت منفعل )باباجونبرآورده 
نوان یعنی فاعل، به ع ؛هایش نیست، بلکه ناشی از ناتوانی ذاتی فاعل )ماهی( استگزینه

یک دال، برای رسیدن به مدلول غایی دارای نقص ذاتی )و دچار منش انتشار( است. 
 ی از طبقاتکه در یکچرا .دارد نهاد و خود، فراخود ۀالی سه داللت بر طبقهساختمان سه

شدید به تأمین نیاز جنسی به ترتیب با تمایل  بارهجونِ شکمو مامان گرا طبیعت باباجونِ
دیگر مامانی  ۀ. در طبقباشندمی «نهاد»تمایالت اساسی  گرداللت د کهانو خوردن ساکن

 گناهِ احساسآن  با بودن و یزهحرام و پاکونسبت به حالل اشیشخصیت وسواس آن با
 شخصیت شگر است و در کنارمالمت «فراخودِ» گرداللت که کندزندگی می اشدائمی

نهاد  مقابل آنارشیسمِ نقطۀاو نیز که  ردهمزیستی دا افراطی بابایی منظمِ اهل مطالعه و
 و داماد نوان عروس، به عهمکف ۀساکنین طبق که آنجااز  .«فراخود»با  راستاو هم است

 آستانیِ ۀلذا این طبقه بر الی دیگرند ۀدو طبقعامل پیوند  ،ی باباجون و باباییهاخانواده
 بینمدام  ین طبقهر همضمن سکونت د نیز پرستو داللت دارد و از طرف دیگر، «خود»

 .برسد (خود)هویت به  آمد است تاودر رفت فراخود()نهاد/ فوق دو طبقۀ
به  در روایت باباجون «سه» بارۀ ماهی، عددتحت تأثیر نشخوار فکری وعدۀ سه 

های گونه از استعارهفروید این شود.تکرار می باال بسامدبا  تصادفاًاستعارۀ پرتابی،  صورت
 ۀشمار در مثابۀ پیرامتن،به ،سهحتی عدد  نامد.می ‘زبانی لغزش’ودآگاه را پرتابی و ناخ

آغاز گزارش چهارم و پایان  .پدیدار شده است باباجون نوشته که پرستو دربارۀگزارشی 
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پردازند. این اتحادِ آغاز و پایان، ، می«ماهی قرمز»ای همسان، ابژۀ گزارش سوم بر ابژه
اما همچنان ناقص و  یافته پایان ظاهراًباباجون علیرغم اینکه  روایتخردهدهد نشان می

گزارش چهارم با یک ماهی قرمز پالستیکی  :نیازمند ادامه بوده است )نقد توهم تمامیت(
با نام  را آن، برای تولد پرستو شود که بابا، سه سال پیشدور شروع می راه از کنترل

با این  شود.واسازی می قبلی روایتخردهارش، ابتدای گزداده است. « ماهی قرمز آرزوها»
 ۀبیرونی داشته یا با توجه به جمل ماهی قرمز آرزوهای باباجون مصداق آیا»سؤال که 

ناشی از تأثیر ماهی قرمز پالستیکی پرستو  ‘یک بار دیگر امتحان کنید’ نامتعارف پایانیِ
ناشی از  تکثر معناییِ ،اقعد. دروشوواسازی می «بازنمودواقعیت/»قابل ت «...؟یا ؟است

نمایش را  و مجاز واقعیت مرز تمایز ، عدم قطعیتِ«تفاوط و تعویق در» های دال ۀزنجیر
 مجازی در مسابقه مشارکت کرده است ییفضا اینکه پرستو در ،دیگر سوی از .دهدمی
 گانۀسهبین  ۀمسابق مجازی دارد در فضای واقعی ۀهمزمان در دل این مسابق اما

 ،زیمجا در این مسابقۀ. زدایدمیرا  «مجازواقعیت/»تقابل  ،یابدپرستو ادامه میهای خود
 متقابلِ سوی دوشود، وابستگی دیده می که رد یا اثر آن در فضای واقعی

به معرض  شوددیگری می تغییر یکی باعث تغییر اینکه به یکدیگر و «واقعیتمجاز/»
واسازی تقابل  ـیان گراه از پساساختـ سومین دست بودریا) .است نمایش درآمده

پرستو  پالستیکی ماهی .(کندمعرفی می «وانمودگی»با اصطالح  را جاز/واقعیتم
 اطرۀخیعنی داخلی ) مرز قصۀ درقصهقصه ۀشیو اشتراکات زیادی با ماهی باباجون دارد.

م ـه در ار (شاتو از ماهیـرسـگزارش پیعنی یرونی )ـب ۀصـش( با قاباباجون از ماهی
 است یا دو ماهی مستقل ی واحداابژه هر دو قصه در ماهی قرمز معلوم نیست .شکندمی

قرمز یک شخصیت  ماهی هم درآمده؟به  هایشان شبیهیژگیو همۀ تصادفاًهم که  از
 این قصه است هم توی آن قصه. هم تویکه  هر دو قصه «آستانِ» است در داستانی

کردن دو  اتصال کوتاهدلیل  .دناممی «اتصال کوتاه» را پسامدرن یوۀاین ش دیویدالج
یکی  مجزا دو روایتِ هایماهیآید به نظر میاینکه چیست؟  سوم و چهارمگزارش 

دلیلش این است ، شت کردهنَ قرمز از روایت باباجون به روایت پرستوهستند و انگار ماهی
از  گذارتانی )یعنی موقعیت را در هر دو موقعیتِ آس دلبستگی ترک خواهد نوعِکه می

 «سنت تشرفِ»یکسانی دو و  هم مقایسه کند دیگر( با یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ
ت قعیمو هر تر یکسانی هر سنت تشرف و هر گذری ازپرستو و باباجون ـ و در حالت کلی

 ـ در گزارش چهارم، مامانی ـ مادربزرگِ مادریِ پرستو ـ به نمایش بگذارد. آستانی را
 گرچهداند، می جون ـو بیماری خواهرش ـ مامان زمینیسیب صر حادثۀش را مقخود

برخالف ماتریالیسم، در کند. ، مامانی را تبرئه میناظر مزرعهمهندس روایتخرده
( غایی)مدلول  یمتناقض به هیچ سنتز های روایتخردهاین  پساساختگرایی دیالکتیکِ
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ی: افول فراروایت( )یا به اصطالح پسامدرنیست نمت اینکه چندصدایی بودنِ جز ،رسدنمی
 انسان بماهو طورکلی انسان )و بهرا  ها شخصیتهر یک از  یهویت و گسست چندپارگی

و   «رنگ آبی»بین  را «آبی» مدلول «من آبی استآیندۀ » عنوانِ .گذاردبه نمایش می را(
 و نی، در تعویقبه شخصیت بشوروبسابِ ماما توجه با ،«آب»منتسب به  صفت نسبیِ

 .(:21:1:9بکایی،« )آمد. رنگ دریای پر از آبآبی تنها رنگی بود که به مامانی می» :داردنگه می تفاوط
داشته  «زیر»زیر بوفه و هرجایی که  ،ها مبل زیر، در دماغ مامانی رنگبوی محلول آبی

  :است شده تثبیت باشد
 ورتم،ـتم، صـود. دسـششورم، پاک نمی. هر چی میاز آن روز بوی آن چیز آبی هنوز توی دماغم است»

های مامانی مثل برف مامانی به دستاش نگاه کرد. دست دهد.زندگیم بوی آن چیز آبی را می ۀهام، هملباس
کرد انگار که دنبال چیزی های آبی روی دستش دویده است. مامانی طوری به دستاش نگاه میسفید بود. رگ

 .(:25:1:9بکایی،) «اش را به هم مالید و بو کشیدروی آنها ست. بعد دست

شود چون مربوط به پاک نمی ست با هیچ آبیهاسفیدی دست که در ایآبی های رگ
ی ماماندر ناخودآگاه و  خودآگاهنیمهدر  هاست. رنگدست )زیرساخت( درونی الیۀ

یا  ارهوشی)ضمیر نیمه ها رگ نمایش کمرنگی از این رنگ آبیِو شده تاکسیدرمی 
 (عنوان روساختبه هوشیار ضمیر) مامانی کف دست در (عنوان زیرساختبه ناهشیار
 ضمیربر کاوی دال روان-به لحاظ نشانه «هر شیء زیرِ» معموالً) .مشهود است همیشه

« هاکنجمعآشغال»شده، مانند داستان های سرکوبها عقدهاست و ناپاکی ناخودآگاه
بلکه هر چه هست  ،ذات وجود ندارندبهعنوان دالی قائم ا بههناپاکی .((1:17)کارور،

ناخودآگاه  ی را دراگذشته های داستانْشخصیت همۀ نه تنها مامانی، توهم حضور است.
. باباجون اندهوشیار خود جاودانه کردهنیمهدر  را آنی از منجمد و شکلخود سرکوب 
در  شدهکوبماتِ سرحرّمُ ،رویدبنا به نظر ف است. منجمد کردهرا  ماهی آرزویش

 «برکه» درنتیجه، یابند.ل مجوز حضور در خودآگاه را میناخودآگاه فقط با لباس مبدّ
)محل  در زیرتخت «صندوق پول»یک  صورت به با لباس مبدل )معشوق و نماد زنانگی(

 برکه 1ییجاهجابو با استفاده از مکانیسم حضور در خانه را پیدا کرده  زۀاجاهمخوابگی( 
 صندوقِ نمادینْ لذا در یک تظاهرِ ؛شده است جاهجاب «زیرتخت صندوقِ» استعارۀ با

 و لیبیدوی از طرفی کمبودهای عاطفی، بوسه .اندمترادفو ناخودآگاه  ، برکهزیرتخت
در . است جا شدههابج «گرسنگی فیزیکی»با  جونمامان «شخصیت دهانیِ»در  دهانی

که آنرا ماشین  است ساعتیتعمیر  دنبال بزرگ پدری پرستو ــ پدرگزارش پنجم، بابایی 
 :یعنی فینگلیش و برعکس نوشته شده صورت رمززمان به  در سفر نقشۀ. داندزمان می

                                                           
1. displacement defense mechanism. 
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م. اگر باهوشی این نامه رو بخوون. این یه ساعت معمولی نیست. یه ماشین زمانه. زور نزن فارسی نوشته»
، 11:11تونی در زمان سفر کنی:اینجا نوشته شده بچرخونی می های اون رو این طوری کهاگه عقربه

 .(:77:1:9بکایی،) «عبور کنند بار دوها نباید از یه نقطه فقط یادت باشه که عقربه 11:11و... 11:11
دوست  . او هم مثل باباجوناست شبین نهاد و فراخود در حال مسابقه نیزبابایی  

ماهی »برای بابایی همان کارکرد « شکسته عقربۀ» برگردد. گذشته شهرِدارد به آرمان
عشقی شکسته در » نشانۀ« قدیمی عقربۀ شکستۀ»باباجون را دارد.  برای« قرمز آرزوها

، هیچ ا هر چوب دیگری که سعی در ترمیمش داردباست و بابایی « زمان گذشته
نقشی را مد برای بابایی همان ک د.کنپیدا نمی اول )عشق اول( جایگزینی مثل عقربۀ

بود که در لباس  مکان عشق اروتیک باباجون «برکه» .برای باباجون پول صندوقدارد که 
ن جواطر حضور مامان، به عنوان مکانی که به خضور در خانهح اجازۀ «صندوق» مبدلِ

برای  یمبدل لباسِ نیز «کمدْ»مشابها، . یافت هبود، راقرمز قدغن برای نگهداری ماهی
ر مامانی قابلیت خاطر حضو که در خانه به استرمانتیک بابایی  ن نگهداری عشقمکا

 برای مخفیگاهیبه کمد  «جاییهجابمکانیسم »با استفاده از  و علنی شدن نداشته
عشق بابایی کمتر نشان اروتیکی و بیشتر . شده است تبدیل شکسته عقربۀ های بدیل

که قرار بوده  ای نیلیپرنده قی به رنگ بنفش و همراه با نغمۀعش نشان رمانتیکی دارد،
باباجون  است و خانوادۀ «فراخود»بابایی نماد  که خانوادۀ آنجا از .دمامان را بخوان شعرِ

تفاوت عشق اروتیک باباجون و رمانتیک بابایی ناشی از تفاوت ماهوی ، «نهاد»نماد 
، ردهبروز ک اختالل پرخوریورت جون که به صبرخالف مامان، سرکوبی میل .هاست آن

نسبت به ناپاکی بروز کرده است.  عملی-فکری وسواسِاختالل در مامانی به صورت 
 هاگنهم دچار احساس  مامان ،مامانی برداند. عالوه و ناپاک میخودش را مقصر مامانی 

 این نتیجۀ به قول الکانمحلول و دومی از شکستن عقربه.  ۀ، اولی از شکستن شیشاست
به  تر باشند،گناه: هر چه بیاست ستالینیستیاست که پیرو شعار ا شریری رخودِـَتأثیر اب

 ،در گزارش بعد .(111:1:95)ژیژک، ق بیشتری برای تیرباران دارندحقاهمان نسبت است
رزند )حتی وجود عشق فکند برای بابایی بسازد سعی می مامان پرستو هایی کهعقربه

 ،نیز پرستو مامان .( شوداولیه عشقبایی )با ۀشکست تواند جایگزین عقربۀ( نمیبرای پدر
خوانی شعر که عاشق گرایی داشتهمامان شخصیت بروناست.  تثبیت شده اشگذشتهدر 

 ساعت و شنیدناز توی  ناگهانی پرنده هر پرشِ با ،. برای همیندر جمع بوده است
ق تشوی همراهی باخودش را روی سن  کرده ومیپنداری همذات پرنده با ،صدای آن

 ،است شده رافکنها به صدای پرنده فتشویق )کمبود صدای. پنداشته استمیحضار 
های پرستو خوراکی-به جایزه ییغذاارضای  کمبود جونجور که برای مامانهمان

 با ـ هخواندسون میــادیکه خودش را  ـ بابای پرستو مقابل،در  .(است فرافکن شده
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یک داستان هم کردن  با سر پنداری کرده و، همذاتدهپرن عنوان مخترعِ ها، بهفضاییآدم
 که این ساعت یک ماشین زمان است:  ادعا کرده تخیلیعلمی
اما ما زبانش را بلد  ؛گوید هر ایستگاه مال یک زمان استها را میهپدرت گفت این پرنده دارد اسم ایستگا»

دانستم ربات چی هست. نمی اصالًات آن است. من اند و پرنده ربهای فضایی ساختهنیستیم. این ماشین را آدم
خواست میآورد، بلد بود. من فقط دلم بازی درمیرا پدرت که ادیسون ها حرفسفر در زمان یعنی چی؟ این 

آن  شد.ماند و زود قایم میپرنده هی بیاید بیرون و من ببینمش؛ اما آن فقط چند ثانیه بیرون از اتاقک می
« دیدیمها همدیگر را میط پنجشنبهما فقاش در شهر بود...تا بود. مدرسهسها پدرت در روسال

 .(:91:1:9بکایی،)

و  ستا پرستواستعاره از  یکی در تعویق است: باهم مرتبط دو تا داللتِ بین «پرنده»
آمده شهر و مامان بار میکی ایو هفته بودهروستا  باباپرستو.  دیگری استعاره از بابای

را  و همبازی شدن )پرنده( ت کوتاه )فقط چند ثانیه( فرصت دیدن بابافقط همان مد
. بابا مامان را به پرنده یاد بدهد تواند سخنرانیکه می . بابا ادعا کردهاست کردهپیدا می

 ترجمه کرده، ساعت( ینگلیشِف رمزی را به زبان پرنده )همان کاغذی از مامان اسروده
از که  پرنده را ،ناامید شده توجهی پرنده )بابا(از بی. هندید تغییری در صدای پرنده مامان

 :شده است شچوبی )غیرحقیقی( بودن ۀمتوج کرده لمس نزدیک
پدرت گفت: پرنده این شعر را » /(:75:1:9)بکایی،« ای که شکسته.چوبی؟ همین عقربه ۀکنی؟ عقربباور می»

آورد. هر چی منتظر شدیم، کوکوی پرنده عوض نشد. می اش را برای ماو نتیجه خواند میهای مختلف در زمان
دانست من چقدر منتظرش هستم. یک روز لجم کرد. مگر نمیگرفت. چرا به من توجه نمیام میداشت گریه

گرفت و در اتاقک پرنده را باز کردم و آنرا به زور بیرون کشیدم. دیگر طاقت نداشتم که صبر کنم. وقتی پرنده 
 «دیدم چوبی است. ولش کردم، برنگشت تو. هلش دادم ولی فنرش در رفت و ماند بیرون را بیرون کشیدم

 .(:91:1:9بکایی،)

ر دچوبی )بابا(  پرندۀ .است باباجون «قرمزماهی» ی متقارن بانقش در« چوبی ۀپرند» 
به تعویق هی دهد اما وعده خوانش شعر مامان را می هی وعدۀ« منش انتشار»چارچوب 

 متقارن دارد با نقشی نیز توی ساعت اتاقکِ .رسدهرگز به مدلول نهایی نمیافتد و می
 .هوشیار باباجون بودنیمه ضمیر انۀنش «بین برکه و خانه اتاقکِ». ن برکه و خانهبی اتاقکِ

آستانی  نیز داخل ساعت اتاقکِهی آرزوها در آن منجمد شده بود. آستانی بود که ما
 :است شدهمنجمد مامان در آن بین بیرون و تو رفتن  نیلی آرزوهای است که پرندۀ

خورد؟ معلوم نیست دارد تو بینی که چطوری ایستاده و دارد گیج میسی سال است که خراب است. می» 
  (:75:1:9)بکایی، «آید.رود یا بیرون میمی

همان  که صندوق پول برای باباجون دارد و کارگاه برای مامان همان نقشی را دارد
برکه را در  حضورِ که اجازۀ ول لباس مبدلی است. صندوق پی که کمد برای باباییشنق

 ناخودآگاه ضمیر که مجوز حضورِ دهد. کمد نیز لباسِ مبدلی استخانه می مکان ناامنِ
. دهدرا می اش در مکان ناامن خانهقدیمی عقربۀ شکستۀ های بدیلیی برای نگهداری بابا

ارّه، جارو و... . کارگاه، صندوق پول، کمد، اخودآگاه مامان استلی برای نلباس مبد کارگاه
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شان توهم حضوری بیش داللت بر غیاب دارند و حضورهمگی  قرینه هستند که هایی دال
ها تشویقناخودآگاه مامان با کارگاهش و « واالیش )تصعید(»از طریق مکانیسم  نیست.

فرافکن  ها در کودکی به صدای پرنده)صدای تشویق .جا شده استجابه اشبا صدای ارّه
استعاره  در کودکیِ مامان، پرنده جا شده است.با صدای ارّه جابه شده بود و در بزرگسالی

از  (کمبود. و در حالت کلی استعاره از شفرزند استعاره از اشو در بزرگسالی از بابا بود
از سوی  و عقربه بکاهد شکستن خواهد با صدای ارّه از احساس گناهِمامان مییک سو، 
لی )بابا( احیا شود و نی بار دیگر پرندۀعقربۀ ماشین زمان، یک بازسازیبا  خواهددیگر، می

برای مامانی و  «کشیدن جارو و دستمال»برای مامان مثل  «کشیدن ارّه» شعر بخواند.
اطر نشخوار فکریِ است که به خ «خودکارشده»جون حرکتی مامان «پرخوریِ»مثل 

رمان عالوه بر  جا شده است.جابه «لیعم-وسواسِ فکری»شکل ودآگاه به ناخ از عثمنب
 «بابل کتابخانۀ»در رمان  توانمی را« یکسانی با اندکی تفاوت»، اصل حاضر

در  جز بهاند یکسان یک کتابخانه های کتاب همۀ مذکور، ( دید. در رمان1921)بورخس،
تفاوت  اندکی بااند اما موازی یکسان های روایت کام هم همۀداتکلمه. در مسابقهیک 

« های دیگر دارداین ساعت فقط یک فرق با تمام ساعت» :(تفاوت/یکسانی)واسازی تقابل 

ی؟ بعد خودش درست کرد، بهتر کنهمه عقربه درست مینپرسید، بابا چرا این ]دخترم[» /(:75:1:9)بکایی،

ادیسون حکیمی  ۀپرستو دفتر یادداشت مدرس کهآخرین گزارش در  (:79:1:9بکایی،« )ازمن
وخی ـساعت ش ۀرمزگون آن یادداشتِ همۀآید که می نظربه  خواند،را می ـ ـ بابا

و سخت آن را  داشته نگهتا پایان کودکی پرستو  را آنای بیش نبوده اما بابایی کودکانه
است و  توخالیشدنی نیست.  عمالًداخل ساعت  رمز مکتوبِاز طرفی است.  جدی گرفته

 ؛«11:11،...،دقیقه دوو  دو 11:11دقیقه،  یک و یک 11:11» :نشانه یک مادیت محضِ
تواند نمی «11ۀ همنهشتی به پیمان» لحاظ ریاضی تقسیمات ساعت بر اساس زیرا به

)ساخت چنین ماشینِ مشروطی یادآور ماشینی است شرط داخل کاغذ را محقق کند. 
( اختراع کرد ولی شرط 1971)پینچن،« 11ریاد قطعه ف»که مکسول، شخصیت رمان 

 ها و جملۀواژه نویسیواژگوناز زبان فینگلیش و ناپذیر بود.( تحقق عمالًاندازی آن نیز راه
 یشیطنتآید که کل این یادداشت رمیمحال، ب و طرح یک مسئلۀ« نزن بخوونی!زور »

 خوانتابـکو  دیدههانـ، جعمیرکار خبرهاما جدی گرفتن آن، از یک تکودکانه است 
داده تمثیلی از مفهوم ساعت را به پرستو ارائه  یخوانش بابایی واقع، درنماید. میبعید 
پرستو تکرار که . چراای بدل کندتواند زمان خطی را به زمان دایره. پرستو میاست

ن اینکه در عی در ،تواندمی ست کهاو فقط .و...  ی است، تکرار کودکی مامانیکودکی بابای
 گونه، همانرا آنها های زمان گذشتۀباره تمام ایستگاهدوکند، می سیربه جلو زمان خطی 

 اینکه از یک بدون ،ساعت نوشته شده بود، تکرار کند تویرمزی  که در یادداشت
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 داستان پرستو در طول)این یعنی نقد توهم حال مطلق(.  ،بگذرد بار دو یزمان ایستگاهِ
 و... توانست تمرین بزرگسالیجون ، مامانباباجون  های یترواهای فانتزی هبارها از دریچ

 ۀاو هم باید کاری را بکند که هم اما در پایان ؛شابرگردد به کودکی مجدداًکند و 
از قهرمان  -یک کودکد. همیشه دهنانجام می« یآستانهای کودکِ داستان» قهرمانان

 شود و با امحاءمی دنیای دیگر وارد (1921)لوئیس، «نارنیا» ای فانتزی مثل کمدِدریچه
یا  هایی که منجمد، باعث آزادی و احیای زندگی پدران و سایر زندانیجادوی جادوگر

کام، پرستو باید بعد از گذر از داتمشابها، در داستان مسابقه. شوداند میشده سنگ
یای دیگری )دنیای وارد دنمجازی  یطی سفر دنیای مجازی )سایت مسابقه( ۀدریچ

و... را بار دیگر  بابا، مامان، بابایی ۀشدکه در آن آرزوهای منجمد و سنگ بشود واقعی(
ای به دنی آستان گذر از آنبا  پرستو که بود سایت مسابقه فانتزی، دریچۀاحیا کند. 

ای را واسازی کرد طی و دایرهمسابقه تقابل زمان خ .( پا گذاشتخیالی )فانتزی، مجازی
 ،از طرفی جمعه بود. مجدداًپایانش  و خطی پیش رفتشروع شد.  جمعه که از یکچرا
  «روز تولد»و  «روز جمعه» ختم شد. )آستان کودکی و بزرگسالی( سالگیتولد سیزدهبه 

 اند. زمانای دایره / خطیشکل واساز تقابل 
ی مسابقه اهفتهت یکدر مهل از یک سوکه  استخانواده نماد اعضای  «هفت»عدد 

و نوع  فراخوان ۀهفت جایزتعداد  ،ضمنی یطی داللتنمود یافته است و از سوی دیگر 
بر  دارد تلدال یخوردن ۀجایز: در تناظر است منش هر یک از هفت عضو خانوادهبا  جوایز

 ۀ، جایزاهل سفر سیاحتی به برندگی باباییِ ۀ، جایزناپذیرسیری جونِبرنده شدن مامان
، گرابرون به برندگی مامانِ ضای شهرتار ۀدوست، جایزپول باباجونِ یمالی به برندگ

سایت است.  حکیم یسرئیک جایزه هم برای  .ایثارگر مامانیبه برندگی  نیکوکاری ۀجایز
ی که به پرستو اولین نفر با توجه به اینکه در پایان کتاب، قبلی و ۀبا توجه به پنج جایز

توان پی برد که بابا می ،همیشه مدعی مدیریت شرایط بوده باباپیام داد بابا بود و اینکه 
و پرستو  دهش فرستادهاست و ایمیلی که برای پرستو سایت مسابقه حکیم  یسرئهمان 

دیگر از  بوده است. شخودۀ کام دعوت کرده، نقشدات را به شرکت در سایت مسابقه
دت یک نور سفید ز وحکمان است که در عین کثرت نشان اهفت، رنگینعدد  هایداللت

 های رنگکه  رنگی هفتاپتیک تشکیل شده از مجموع  نور سفید به لحاظ فیزیکِ د.دار
قبل را در خود دارد،  های رنگکه رنگ سفید ردّی از تمام است. )اینمامان، بابا، بابایی،... 

کنم. توی انتخاب می سفید را حتماًاگر باید یک رنگ را انتخاب کنم » (:کندرا واسازی می ها رنگتقابل 

 «شان هستمکردند که من آیندهآنها فکر می و... قرمز باباجون رنگ همجون هست، سفید مامان رنگ همسفید، 

کیب زرد و قرمز است. تر ترتیب به جون و باباجونمامان های آیندۀرنگ (:111:1:9)بکایی،
ندشان، بابا ادیسون، فرز صورت موروثی به رنگ آیندۀ این دو رنگ نارنجی است که به
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 و بنفش بابایی رنگ آیندۀمشابها از ترکیب رنگ آبی مامانی  است. تبدیل شده
پدر  های رنگانگار رنگ آینده نیز مانند رنگ چشم از  .یعنی مامان، نیلی شده دخترشان،

 .)این یعنی تفوق رد یا اثر( شودمنتقل میو مادر و حتی مادربزرگ و پدربزرگ به فرزند 
 سفید به شودمیتبدیل کمانِ خاندان پرستو، های رنگین، تلفیق همگرای رنگیانر پاد

حاصل  کند اما جبراًپرستو انتخاب می ظاهراًکه رنگ پرستو است. این رنگ را اگرچه 
اختیار را  / ش. الکان این واسازیِ تقابلِ جبرقبل های خانداناجتماع رنگ ث است وراوت
 ک،ـــورت گروتس، به صتوان پایان خوش داستان رامی الذنامد. می« اختیار جبری»

تکرار والدین پرستو  ۀسلسل ۀهم ِزندگیبه اینکه  توجه با گونه واسازی کرد کهاین
هم پایان خوش داستان  لذا است بوده فقط با اندکی تفاوت، ،های قبلنسل وردگیسرخ

و به رنگ سفید ه حکمت با رسیدن به بلوغ ب فریبی بیش نیست و علیرغم اینکه پرستو
گونه که ، همانبه او ارث خواهد رسید واردایره هاناکامی ۀزنجیر اما آمدهخوشبختی نائل 

س گناهِ یا احسا ردّ حسرتِ بابایی بود به دخترش ساعتْ چوبیِ ۀاحیای پرندحسرت 
رنگ توسط آبی بود از احساس گناهِ شکستن شیشۀ یشکستن عقربه در مامان ردّ

عنوان مدلول غایی، در اش، به د پرستو موقت و رنگ واقعی آیندهسفیرنگِ مامانی. 
 .ی در آینده استبه هر رنگقابل آغشتگی رنگ سفیدِ او  تعویق است.
دیگر یک نام کوچک  «پرستو»شود. واسازی می «پرستو حکیمی»نام  ،در پایان

های مامان دارد که نیلی آرزو ۀداللت بر پرند ای است کهنام شاعرانه« پرستو»نیست. 
 پرندۀ، داخل ساعت منجمد شده بوده و حاال بعد از حضور پرستو دوباره پویا شده است

زندگی ها به او بهعقر کردند با معرقِروز سعی میای که مامان و بابایی شبانهچوبی
چوبی دالی  ۀصدای پرند .چوبی ۀاره دالی است بر احیای صدای پرندصدای ببخشند. 
 قول به مامان که بابا است ایپرندهبه نام پرستو. پرستو  دیگر ایندهپراست بر 

 خانوادگی نام. اندبخوشعر  ش را داده بود و آن پرنده هرگز نتوانسته بوداخوانیشعر
داللت دارد  نوان مدیر سایت و خانواده،، به عادیسون بابا به ویژگی حکیمیِ «حکیمی»

پرستو ». لذا نقش ایفا کندتوی ساعت  ۀدر تحول پرند مخترعانه خواستکه می
دیگری  مثابۀبه  والدینش )والدین راندۀواپسست از رد یا اثر تمام عالیق  دالی «حکیمی

 یگری بزرگ(.د مثابۀ به )دیگران اندکه در داستان غایب یعالیق دیگرانتمام  کوچک( و
 

 عناصر واسازِ متن بندیجمع -9
 های تعویقیِ: وعدهمنش انتشار زدایند:تن را میخوانش مسلط م ،ذیل عناصر واسازِ

شعرخوانی  خصوص دربابا  های مکرروعده ؛انجامده تحقق مدلول غایی نمیب قرمزماهی
است باباجون از قرار  بار هرکه یی درخواست غذا ؛شودنمی محققهرگز پرندۀ چوبی 
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« آبی»: معنای و تفاوطتعویق  .هددگاه به زبانِ باباجون تن نمیهیچ قرمز بطلبدماهی 
تا نامی علَم از اسم « پرستو»نام  در تعویق است؛« آب»صفت منتسب به  وآبی بین رنگ 

 بهزمینی را ماجرای سیب روایتخردههر  ؛استتعویق  در چوبی استعاری برای پرندۀ
 نشدۀبیان روایاتخرده قبلی را واسازی و روایاتخردهکند و میبیان متفاوت  نحوی

توجه به  باسفید است اما  فعالًپرستو گرچه  رنگ دارد؛الوقوع نگه میرا محتمل یبعد
  بر تشکیل خانواده ها روایتخردهتمرکز  تعویق است؛در  همسرش آیندۀنامعلوم رنگ 
 تفاوط است. چراکه با بزرگ ۀنظر دریدا خانواده مصداقی از واسازی و عرص از ) است

 خانواده در فروپاشی آن است( گفت حقیقتِ توانیفرزندان م جداییِ و شدن، ازدواج
 به« بار دیگر امتحان کنیدیک» جملۀ :مادیت محض نشانه (.111:1991 )کریچلی،

 بر صرفاًفاقد محتوا و  یادداشت رمزی ساعت شود؛می بیانشده ضبط یمثل نوار سردی
 مرکززدایی:. تناپذیر اسامکان ریاضی لحاظ بهای کودکانه است و وارگیبازی اساس

ل ماجرای جای عناصر اصلی و مسلط )مث )مثل اتاقک( به ای حاشیه عناصرتمرکز به 
تمرکز به کودکی بابا و مامان، به سردی و گرمی غذا، به  زمینی(؛اصلی و مسلط سیب

و  ایحرکت دایرهتفاوت:  اندکی باتکرار  به کمد، به صدای ارّه. اش،عقربه و شکستگی
عدم تکرار  عین دریکسان در ماشین زمان  ا و عبورشان از روی اعدادِهعقربه تکراری

زمینی از زبان اشخاص ها دربارۀ سیب روایتتشابه خرده؛ در واقعیت خطیِ همان زمان
با کمی تفاوت؛ یکسانی  ی بدیلهایکسان بودن تمام عقربهاندکی اختالف؛  متفاوت اما با

تکرار کودکی باباجون، بابایی، زئی؛ ج یتفاوتر در با ماشین زمان بابایی مگ ها ساعت تمام
 شدۀآرزوهای سرکوبهمان  حفظ با فرزند آیینۀجون، مامانی، مامان که در بابا، مامان

 هابرای تمام شخصیت گذشته در زمان تثبیتاختالل سایکوتیکِ  به ارث رسیده؛قبلی 
واده، به بر خان ها روایتدهخرتوجه تمام  شدگی؛وجود اندکی تفاوت در نوع تثبیت ولی با

عیاری از تکرار نظام تمام ۀخانواده نمون»نظر دریدا  به بناچراکه  .عنوان نمادی از تکرار
نقد متافیزیک  (.111:1991)کریچلی، «ای است که خودش مشمول در آن استهگلی

جزو  نویسدفصل اولی را که دارد می آیا خواهد بنویسد وداند چه میپرستو  نمیحضور: 
شفاف زبانی و  لفۀؤنوان مبه ع« گزارش»خیر لذا نه به واژۀ شود یا محسوب می ها گزارش

تفوّق اهیمی که در ذهنش حضور دارند.ابزار انتقال مفهوم اطمینان دارد و نه به مف
 ؛است روایاتخرده آشفتۀپازلِ کوالژهای  آخرین تکۀ کودکی بابا یادداشت دفترنوشتار: 

ه و شروع کتاب با نام ؛کلید معمای ماشین زمان استتوی ساعت  نگلیشیادداشت فی
 های گزارشنوشتار و  ۀاز مقول است؛ مسابقه مجازی پایانش با یادداشتی در صفحۀ

مجازی( مایۀ  هایها )نامهایمیلاست؛  نوشتن در سایت جایزۀ نهایی اجازۀ مکتوب است؛
صندوق، کارگاه، وسواسِ  کمد،تفوّق غیاب: هایش است.  تفاخر پرستو و همکالس
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انده، ـوام دۀـسته، پرنـشک ۀبرکه، عقرب برای یابـهای غانهـنش ، پرخوریوـوشستــش
نارنجی  رنگ آیندۀ :رد )اثر( ۀرابط اند.محلول آبی شکسته ۀو شیش زمینی معدومسیب

موروثی ها نسبت سایر رنگ همین بهو  استقرمز و زرد والدینش  های رنگبابا ردی از 
ردّی از احساس گناه مامانی احساس گناه مامانِ پرستو  ؛ویژه رنگ سفید پرستوبهست ا

 ؛ماشین زمان ربۀمحلول و دیگری از شکستن عق شیشۀ یکی  ناشی از شکستن است:
کند(  درستبابایی )که نتوانسته ساعت را  هایناکامی ای از ردّانتقال حرفۀ معرق  نشانه

برکه را همزمان ۀ متقابلِ خانه/ردّ هر دوسوی اتاقک ؛است به دخترش یعنی مامانِ پرستو
نقد خاطر همجنس طبیعت بودن(. ری را بهخاطر شباهت ظاهری و دیگدارد )یکی را به 

شود تکرار زمان : زمانِ حالی که روی ماشین زمان نشان داده میتوهم حال مطلق
 روز جمعه ابتدا و انتهای روز تولد و نده؛ای و تکرارشواست یعنی زمانی دایره گذشته

و دنیای  ـ  کیـشـخ گیرـیـبین دنیای ماه وّق فاصله:ـتف. نداشونده تکرار ایِزمان دایره
دور نشانۀ فاصلۀ ذاتی سوژه از  از کنترل ماهیِ ؛ای همیشگی استـ فاصله آب ـ ماهی

افزوده شده نقش بین برکه و خانه  بعداًاتاقک )فراخود( که تفوّق افزوده:  .استاش ابژه
اتاقک تفوّق آستان: های آرزوها دارد. مدکردن ماهیای در نگهداری و منجمحوری

ترتیب آستانی بین سال روز تولد پرستو و روز جمعه به  ه؛آستانی است بین برکه و خان
«  نامه»فصل نخست کتاب با نام  ند؛این ابتدای هفته و آخر هفتهقبل و سال بعد و ب

 حالت درچوبی  پرندۀ ؛بودن و نبودن قرار گرفتهه بین جزو مسابقه است کرامتن پی
باعث متفاوت  روایتِخردهماهی قرمز در آستان دو  بیرون رفتن مانده؛ و آستانی بین تو

عنوان آستانی برای ورود به واده به بر خان ها روایتخردههمۀ تمرکز  اتصال کوتاه شده؛
 داند(ی انتقال از اخالق فردی به اخالقیات جمعی می. )دریدا خانواده را لوالاستجامعه 

و  ها ازدواج سلسلۀ ؛ها روایت درقصۀقصه شیوۀتفوّق هزارتو:  .(111:1991 )کریچلی،
باباجون به  روایتخردهماهی قرمزی که از  پرستو؛ خاندانفامیلی تودرتوی  های نسبت
مصداق  ،نشت کردهست( ا توتولد پرس هدیۀ خصوص درفصل بعدی )که  روایتخرده

 شود؛شود هم نمیآرزوها هم صید میماهی تفوّق منطق پارادوکسی: هزارتو هستند. 
مسابقه هم  غیرواقعی؛ اشماشینی ۀبه جمل توجه باماهی قرمز هم در واقعیت است هم 
 ر فضای حقیقی )بین خودهای پرستو(؛دهد و هم ددر فضای مجازی برای پرستو رخ می

رئالیستی  لحاظ بهچوبی  پرندۀ دگی خود راضی است هم نیست؛ز زنمامان پرستو هم ا
 پرستو مستعارمنهِ و لذا بابای پرستو به مامان دروغ گفته هم اینکه پرنده خواند نمی شعر

داستان با  ظاهراًپذیری: توهم تمامیت .خواندمی حیات شعراستعاری  به لحاظست و ا
 ه تغییر رنگ آیندۀب توجه باسفید است اما پرستو  و رنگ آیندۀ شده تمامپایان خوش 

تغییر رنگ پرستو این داستان ادامه خواهد داشت و  در جهتوالدینش همچنان  ۀسلسل
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 درباباجون  روایتخردهنیز  نیست؛ ها روایتخردهاین  ۀداستان پرستو پایان سلسل
-د بهبع فصل درآن  آید اما ادامۀمیشده تمام نظر بهفصل  پایان درماهی قرمز  خصوص

زمینی و سیب خصوص درجون مامان روایتخرده مشابها شود؛ای دیگر واسازی میگونه
  .رنگمحلول آبی خصوص درمامانی  روایتخرده

 را« نهاد/فراخود»ه تقابل د ککنننوان آستانی معرفی میا به عر «خود»های ذیل نشانه   
برکه )نهاد( و خانه و تقابل  است« خود» نشانۀ انهاتاقکِ بین برکه و خ :کندواسازی می

ساکن است  آن دری که پرستو اطبقهطبقه، ر خانۀ سهد کند؛یم )فراخود( را واسازی
قهرمان  ؛ و نیز«فراخود«/»نهاد»به مثابۀ دو سطح ، دیگر و دو طبقۀاست « خود»نشانۀ 

ی و بابایی، و مامان« نهاد»جون، است باباجون و مامان« خود» داستان، پرستو، نشانۀ
 است. اش، واسازیِ این دوقطبیسالگیسیزده در آستانۀ مأموریت قهرمان«. فراخود»

 پیشاهبوطی کایروسی است و تقابل گذشته/حال را واسازی های داستانزمان در 
 مورد درباباجون  روایتخردههای پیشاهبوطی در نشانه کند لذا با توجه به اینکهمی

گونه که کند هماناش زمان حال و گذشته را واسازی میخاطرهقصه ،روستا مشهود است
 .کندرا واسازی می نوجوانیکودکی با  بلِ دورۀتقاکام داتا، مسابقهنیکوالیو وفقِ تقسیم

 

 نتیجه -0
هستند « آستانی» هایی داستان، نوجوان وهای کودک بیشتر داستان به لحاظ روانکاوی،

کنند. این فراهم می کودک یا نوجوان «سنت تشرف»تمهیدات الزم را برای یعنی، 
به « خود»رود، یعنی بر تقویت سطح پیش می «گرامن»نظر روانکاوان  تمهیدات وفقِ

 بررسیاین پژوهش ضمن اصرار دارد. « فراخود»و « نهاد»عنوان واسازِ دو سطح 
، چگونگی «یکودک و نوجوان آستان»های ها در داستانچگونگی فرایند معناسازی نشانه

به  توجه با. دهدمیرا نیز مداقۀ نظر قرار « خود»توسط « نهاد/فراخود»واسازی تقابل 
پذیری است، کودک جامعه قیدِپایگاه  «فراخود»کودکی و قیدیِ بیپایگاه  «نهاد»اینکه، 

. این پژوهش بدتقابل این دو پایگاه دست یا واسازیتواند به می« خود»با تقویت سطح 
 .کندتبیین میآستانی را های پایگاه، چگونگی خوانش داستان واسازی این دودر جهت 
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