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چکيده
مقاله حاضر به تحلیل رمان زن در ريگ روان اثر کوبو آبه نويسنده پیشگام قرن بیستم ژاپن
ميپردازد .او نويسندهاي ست متعهد که تأثیرات جنگ ،جامعه مدرن و سرگشتگي انسان در
رويارويي با اين مسائل را در آثارش گنجانده و از اينرو با خوانش آثار او با مفاهیمي مانند
بحران هويت و از خودبیگانگي برخورد ميکنیم .او هر کدام از شخصیتهايش را در موقعیتي
ناب و استثنايي قرار ميدهد؛ تصمیماتي که توسط آنها گرفته ميشود و تغییراتي را که در
زندگيشان تجربه ميکنند ،نمايانگر بحرانهاي واقعي موجود در جامعه آن روزگار است که
نويسنده ميکوشد آن را در قالب رمان ،شعر يا تئاتر بیان کند .حالآنکه اين تغییرات بر اثر چه
عواملي صورت ميپذيرد و چه روندي را طي ميکند ،در آثار گوناگون او با هم تفاوت دارد.
در اين مقاله تالش کردهايم تا با تحلیل اثر زن در ريگ روان روند تغییرات احساسي قهرمان
داستان ،نیکي جومپي را با رويکرد نشانه -معناشناسي عواطف بررسي کنیم تا بتوانیم در انتها به
الگويي از اين روند دروني تغییرات احساسي که در واقع نشأت گرفته از دنیاي خارج و
فشارهاي بیروني است دست يابیم.
واژگان کليدی :کوبو آبه – جنگ – بحران هويت – نشانه – معناشناسي عواطف
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 -0مقدمه
جنگ جهاني دوم و بحرانها و معضالت جوامع درگیر با آن ،موضوع آثار بسیاري از هنرمندان
بودهاست .آنها با به نمايش گذاشتن فضاي جامعه و توصیف حال و روز انسان پس از جنگ،
با شیوه و بیان خاص خود ،نقشي تأثیرگذار در معرفي آن مقطع از تاريخ براي نسلهاي بعد
ايفا کردهاند.
در اروپا که به طور مستقیم درگیر اين جنگ بود ،پس از اين واقعه ،جنبشهاي ادبي و هنري
گوناگوني متأثر از آن به وجود آمد«.نیمه دوم قرن بیستم شاهد ظهور گروهي رمان نويس بود
که در جستجوي شکلي نو،قالب هاي پیشین داستان نويسي را زير و رو کردند و در بسیاري از
جنبه هاي آن دست به نو آوري زدند(».سلیمي کوچي و اعاليي )12:4109،ولي فقط اين اروپا
نبود که جنگ را با تمام گوشت و پوست خود حس کرد ،کشورهاي خاور دور نیز اين وقايع
را از سر گذراندهاند .ژاپن از جمله سرزمینهايي بود که لطمات زيادي از جنگ ديد .در اين
کشور نويسندگان و هنرمندان کوشیدند تا تلخيهاي آن برهه زماني را به طور مستقیم يا گاه به
شکلي استعاري به نمايش بگذارند .از آن میان ،کوبو آبه ،نويسنده و منتقدي است که با
حساسیت و موشکافي بسیار به جهان پیرامون خويش نگريسته و او هم مانند نويسندگان
همعصر خود،کوشیدهاست تا اين بحرانها را با شیوهاي نو در آثار خويش بیان کند« .هر
خوانندهاي که با داستانهاي نويسنده و منتقد مدرن ژاپني کوبو آبه آشنا باشد متوجه ميشود که
کارهاي او از خود بیگانگي ،پوچي و فقدان هويت را به نمايش ميگذارند و ديگر اينکه
بسیاري از داستانها و تئاترهاي او اصوال با شخصیتهايي سروکار دارد که خود را در
موقعیتهاي کابوس مانند گرفتار ميبینند و به مانند داستانهاي کافکا ،بکت و يونسکو
نميتوانند از آن بگريزند( ».ماروم)22 :8992،
مضمون بحران هويت و از خودبیگانگي در آثار او نمودي جالب توجه دارد ،درکتاب او با
عنوان چهره ديگري ،4راوي داستان ،دانشمندي است که طي حادثهاي چهرهاش به شدت
سوخته و سعي ميکند ،نقابي براي خود بسازد تا اين نقص را پنهان کند .يا در اثر ديگر او به
نام نقشه تباه شده ،8کارآگاهي که به دنبال فردي گم شده ميگردد ،خود در شهري بزرگ گم
ميشود ،اين ماجرا به نوعي به کالنشهر توکیو و گمگشتگي انسان مدرن ميپردازد .و حتي
__________________________________________________________________________
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ميتوان اين مضمون را در نمايشنامه مردي که عصا شد 4که يکي از سه نمايشنامهاي است که
در کتابي به همین نام چاپ شدهاست ،يافت .اين نمايشنامه بیانگر سه مرحله از هستي يعني
تولد ،زندگي و مرگ است.
شايد به علت اين دگرگونيهاي ظاهري يا دروني است که در دنیاي نويسندگان ،وي را به
عنوان کافکاي ژاپن ميشناسند و بسیاري از منتقدين هم آثار وي را الهام گرفته از جنبشهاي
غربي آن عصر و زمان ميدانند .حتي افکار اگزيستانسیالیستي نیز در آثار او قابل بررسي است
که مي توان پرداختن انتزاعي او به رنج زندگي انسان در دوران جنگ جهاني دوم و تنهايي
انسان در جامعه را تحت تأثیر عقايد فلسفي سارتر دانست .اين نکته در اينجا قابل ذکر است
که «بسیاري از منتقدين آبه سعي کردهند آثار او را در بافت جنبشهاي هنري غربي از قبیل
تئاتر آبزورد ،رئالیسم جادويي آمريکاي التین و رمان نو فرانسه طبقهبندي کنند .به طور قطع،
تأثیر اين جنبشها در پیشرفت آبه به عنوان يك هنرمند غیر قابل انکار است( ».چیمنتي:8941،
)6
آبه که در منطقه منچوري تحت اشغال ژاپن ،دوران کودکي و نوجواني خود را سپري کردهبود،
مانند پدرش پزشکي آموخت ،ولي هرگز آن را به عنوان پیشه خود انتخاب نکرد و با اينکه
بعدها به عضويت حزب کمونیسم ژاپن درآمد ،هیچوقت به طور کامل با عقايد آنها همراه
نبود و در هر شرايطي موضعگیري منحصر به خودش را داشت.
او يك منتقد خستگيناپذير و موشکاف و دقیق درباره اعمال قدرت جامعه استبدادي برفرد
بود .هر سیستم بنیادي انساني ،از زبان تا انديشههاي منطقي تا علم و دانش با نقاط تاريك آن،
تا فرقههاي اجتماعي و خانوادگي ،تا میهنپرستي و تعصب فرهنگي و تا مراحلي که افراد
ميتوانند هويت خود را حفظ کنند ،همه در تحلیلها و نقدهاي آثار آبه به چشم ميخورد.
(آيل)4 :4002،
8
او در ابتداي کار نويسندگياش ،يك مجموعه شعر به عنوان اشعار يك شاعر ناشناس منتشر
کرد و سپس با انتشار رمان در تابلوي انتهاي جاده 1در ژاپن به عنوان نويسنده شناخته شد .ولي
شهرت جهانياش را مديون رمان زن در ريگ روان 1است که در سال  4068انتشار يافت و به
__________________________________________________________________________
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سرعت به بیست زبان ترجمه و اقتباس سینمايياش 4در جشنواره کن  4061با اقبال گسترده
مواجه و برنده جايزه ويژه هیئت داروان شد.
داستان درباره نیکي جومپي 8معلم مدرسه و حشرهشناسي است که به دنبال کشف گونهاي
جديد از سوسكهاست تا آن را به نام خودش ثبت کند ،از همینرو وي در تعطیالت آخر
هفته راهي سفري کوتاه به سمت ساحل ميشود و به دلیل از دستدادن آخرين اتوبوس
بازگشت به شهر ،پیشنهاد سپريکردن شب در يکي از خانههاي روستايي کنار ساحل ،از سوي
پیرمرد ساکن آنجا را ميپذيرد .
او ازچالهاي که توسط شن ايجاد شده پايین ميرود و در آنجا با خانهاي فرسوده و زني بیوه که
نسبتا جوان است برخورد ميکند .روستايیان او را در اين گودال به دام انداخته و او را مجبور
ميکنند که مثل باقي ساکنین آنجا هر شب مشغول جمعآوري شنها شود تا گودال و کلبه
نابود نشود .زيرا کلبه در مسیر جريان شن قرار گرفته و اگر هر روز تخلیه نشود محکوم به
نابودي است .او از اين پس درگیر جهاني تکراري ميشود و در فصل فصل کتاب مراحلي از
عصبانیت و اعتراض ،همراه با شکست و ناامیدي و سرانجام سازش و امید را تجربه ميکند.
هدف از اين مقاله آن است تا هر يك از حالتهاي کنشگران را بررسي کنیم ،که در هرفصل
از کتاب به صورتي پر رنگ نمود دارند ،و در کنار ديگر مطالعاتي که درباره اين اثر صورت
گرفته ،احساسات وابسته به اين مراحل و نمودهاي خارجي آنها را شناسايي کرده و همچنین

روند تبديل احساسات منفي 1نظیر خشم و عصبانیت به احساساتي مثبت 1و يا خنثي 8نظیر
آرامش و سازش و امید و همچنین عوامل تشديدکننده و تقويتکننده آنها را واکاوي نمايیم.
سوال اصلي اين است که چه عواملي در ايجاد اين عواطف و احساسات نقش داشته و اين
عوامل کنشگر اصلي را به تولید چه احساسي وا ميدارد؟ فرض ما بر اين است که تالش
کنشگر اصلي براي فرار از گودال در مقابل اراده و اجبار روستايیان براي نگهداري او در اين
شرايط در بروز زنجیرهاي از احساسات در روند داستان نقش اساسي داشته و عواملي جانبي
نظیر حضور دائمي شن و رفتار بيتفاوت زن هم در تولید اين عواطف تاثیرگذار است.
__________________________________________________________________________
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ما قصد داريم تا با روش نشانه  -معناشناسي که به «ظهور معنا از طريق اشکال زباني گفتمان
ميپردازد» (برتران ،)2 :8999،به ويژه با ياري جستن از طرحواره عاطفي گفتمان که توسط
ژاک فونتني 4تبیین شده ،روند تولید اين احساسات و همچنین نشانههاي بدني و فیزيکي
مرتبط با آنها را شناسايي کنیم .از آنجايي که هر فصل داراي احساسات شاخصي است،
بنابراين ما به ترتیب فصول کتاب ،به شناخت اين احساسات ميپردازيم .اما در ابتدا روش
تحقیق را شرح داده و پس از پیشینه تحقیق ،متن واکاوي ميگردد.
روش تحقيق
.0.0
روشي که براي تحلیل پیش رو انتخاب کردهايم ،نشانه -معناشناسي مکتب پاريس ميباشد .اين
مکتب به عنوان روشي علمي از ادراک جهان ماده آغاز ميکند و دانش انسان را با کشف معناي
گفتمان و از طريق ساختارهاي معنايي مورد بررسي قرار ميدهد .هدف اين مکتب پیدا کردن
ارتباط بین فرم بیان و فرم محتواست که اين فرم محتوا در گفتمانهاي مختلف ،متفاوت است.
در واقع ،آنچه حائز اهمیت است« ،چگونه گفتن» و گفتهپردازي است ،که خود تعیین کنندهي
"چه گفتن" ميتواند باشد.
الزم به ذکر است که مدتهاي مديد صحبت از عواطف و احساس در گفتمان رايج نبود ،زيرا
در بحثهاي ساختارگرايي ،هرگونه ذهنگرايي و عناصر روانشناسانه در گفتمان به مثابهي
ويروسي مهلك تلقي ميشد.در واقع گرماس ابتدا ساختارگرا بود «او (گرمس)4در اين
دوره،ساختار روايت را نزديك به ساختار گرامري زبان دانست(».مطهري وناظرزاده
کرماني )481 :4101،از اين رو ،نشانهشناسان در انتخاب اين کلمه دچار ترديد بودند و
نميدانستند کداميك از واژههاي شور ،احساس ،وضعیت روحي ،عاطفه ،حالت عاطفي ،میل و
تمايل ،اخالق و خلق و خو و غیره را بهکار ببرند .گرماس ( )4004خود اعالم کرد که من
واژهي بهتري جز«احساس و عاطفه» نميتوانم انتخاب کنم .وقتي سخن از احساس و عاطفه
مطرح ميشود ،منظور احساساتي است که سوژه در متن تجربه کرده و درگیر آن ميشود .حال
بايد ديد که چگونه اين عواطف و احساسات در گفتمان به وجود ميآيند؟
در مکتب پاريس ،دو رويکرد در نشانه-معناشناسي عواطف وجود دارد .رويکرد اول ،بعد
عاطفي را از نقطه نظر «کنش» بررسي ميکند که در نحو کالم (يا بهتر بگويیم در نشانهسازي
__________________________________________________________________________
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روايي) نهفته است .اين الگو ،در اثر معروف ژاک فونتني و آلژيدراس ژولین گرماس 4به نام
«نشانه شناسي عواطف :وضعیت اشیا تا وضعیت روحي و عاطفي» )4004( 8به تفصیل مورد
بررسي گرفتهاست .رويکرد دوم ،بعد عاطفي سوژهي احساس را در تقابل با سوژهاي که قدرت
تشخیص و تمیز دارد ،قرار ميدهد و بر اساس شکلهاي هويت ذهني طرحريزي شده ،به
جاي احساس/کنش ،سوژه را در گروه احساس /منطق مورد بررسي قرار ميدهد .اين رويکرد،
از آن ژان کلود کوکه 1است که در کتاب «در جستجوي معنا» )4002( 1مفصل توضیح داده شده
است .همچنین کتابهاي ديگري در زمینه نشانهشناسي عواطف نگاشته شدهاست که از آن
جمله ميتوان به «قدرت همانند احساس»( 8هنو« ، )4001،تنش و معنا»( 6فونتني و
زيلبلبرگ« ،)4002،احساسات بينام»( 2الندووسکي« ،)8991،طبیعت و گفتار .پديدار شناسي
زبان»( 2کوکه )8992،اشاره کرد .الزم به ذکر است که در تحلیل پیکره مورد مطالعه از رويکرد
اول استفاده کردهايم.
بايد يادآور شد که روايتگري جايگاه ويژهاي در نشانه-معناشناسي دارد و تاريخچهي نشانه-
معناشناسي کامال وابسته به همین الگوي روايي است که نحو روايت ،برنامه روايي و طرحواره
روايي را توضیح ميدهد ،اما بعد عاطفي ،فضاي عاطفي ،رابطهي بین سوژه و اتصال آن به
ديگر کنشگران و يا کنشها به نوبهي خود پويايي را در درون متن به وجود ميآورد .بنا به
گفتهي ژاک فونتني ،عاطفه زماني به وجود ميآيد که در يك گزاره ،دو فعل وجهي( 0فعل
مؤثر) متفاوت به وجود آمده و بین آن دو ،نزاعي درگیرد( .فونتني .)62 :4000،در واقع ،بررسي
نشانهشناختي عواطف و احساسات براساس فعلهاي مؤثري رخ ميدهد که جايگاه فاعل و
مفعول (سوژه و ابژه) را تعريف ميکنند .براي مثال ،کنشگر طالب چیزي است ولي نميتواند
يا نميداند که چه کاري بايد انجام دهد و يا ديگران اجازهي انجام کاري را به او نميدهند .در
اين شرايط ،نشانهشناسان از واژهاي به نام «فوري» 49براي بیان حاالت کنشگر استفاده مي
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نمايند ،يعني هرگونه ارتباط اولیه اي که يك موجود زنده با محیط پیرامونش دارد ،روشي که
محیطش را حس ميکند ،يا آن را جذب نموده و يا دفع مينمايد و از آن نفرت دارد .اين واژه
از روانشناسي وارد ادبیات شده و به مفهوم قلب و مجموعهي عواطف و احساسات است.
حالت وجهي در واقع چگونگي و نحوهي رفتار سوژه نسبت به موضوع است.
بنا به نظر ژاک فونتني ،ما در متن با سوژهاي سر و کار داريم که داراي تن است ،موضعگیري
مي نمايد ،دچار تنش ميگردد و احساساتش را بروز ميدهد؛ سوژهاي که احساس ميکند ديگر
منطق ندارد ،نميتواند قضاوت کرده و به درستي موضعگیري نمايد ،اگر هم منطقي دارد،
منطقي ذهني است و نه عیني .سوژه احساسي مرتب در حال شدن و تغییر حالت است و
هويت احساسي سوژه تابع افعال وجهي يا مؤثر است.
بايد اذعان داشت که قابلیتهاي کنشگر با فعل «انجام دادن» تعريف ميشود که تمام
کنشهاي او را در بردارد .براي رسیدن به مرحلهي انجام ،سوژه داراي باري از افعال مؤثر
کمابیش پیچیدهاي ميگردد که گاه هماهنگ و گاه متضاد و متناقض جلوه ميکنند و قادر
هستند سوژه را در هر لحظه تعريف کنند :آنجايي که فاعل مثبت و کنندهي کار و داراي
انسجام است ،بايستن ،خواستن و توانستن انجام کار مطرح ميگردد .شرايطي هم هست که
کنشگر در جدال است و از حد خود فراتر ميرود و حتي گاهي تخطي و سرپیچي مينمايد،
درنتیجه افعال در تضاد با يکديگر قرار ميگیرند .براي مثال ،سوژه کاري را ميخواهد و
مي تواند انجام دهد ولي نبايد و اجازه ندارد .از بین افعال مؤثر (خواستن ،توانستن ،بايستن،
دانستن ،باور داشتن) ،فعلي که تعیین کنندهي اصلي تلقي ميشود و بقیه افعال وابسته هستند،
فعل «خواستن» ميباشد .از فعل خواستن است که دانستن و توانستن تعريف ميگردد .4فعل
«خواستن» ارتباط بین سوژه و ابژه را مشخص مينمايد ،در حاليکه «بايستن» سوژهي ديگري
را وارد ميکند که بر اولي تسلط دارد .در «باور داشتن» سوژه کامال خود را متصل به ابژه
ميبیند و يا به سوژهي ديگري ميپیوندد که او را به باور ابژه ميرساند .ارتباط بین سوژه و ابژه
حالتي است ،که اگر سوژهي ديگري در اين میان وارد شود که تغییري ايجاد کند ،کنش رخ
ميدهد.
__________________________________________________________________________

 1بنا بر نظر ژان کلود کوکه« ،دانستن» است که فعل موثر اصلي است و خواستن و توانستن انجام کاري را تحت

تسلط خود دارد.)Coquet, 1997: 24( .
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در اين میان ،سازماندهي نحوي افعال مؤثر و ترتیب قرار گرفتن آنها در متن ،نوع ،رده و
گونهي سوژه را مشخص ميکند .مجموعهي افعال مؤثر ،هرقدر هم پیچیده باشند ،مربوط به
جمالت يا گفتههاي حالتي هستند .به عبارتي ،فرض بر اين است که ارزشهاي ابژهها ثابت
هستند و فاعلي که در جستجوي چیزي است ،هیچ اشتیاق ،تأسف ،نگراني و احساسي ندارد و
برعکس سوژهي احساسي ،وضعیت و حالت خود را در هر لحظه به صورتي نشان ميدهد.
دومین حوزهي افعال مؤثر در قلمروي فعل «بودن» قرار دارد .نوع بودن و وجود شيء ارزشي
در ارتباط با سوژه توصیف ميگردد .ارتباط سوژه و ابژه از نوع وجودي و هستيشناختي است
و در نتیجه ،وضعیت سوژه حالتي را تعريف ميکند .براي نمونه ،فاعل خواهان چیزي است يا
از آن متنفر است ،يا آرزويش را دارد يا از آن وحشت دارد .بايد گفت وضعیت روحي سوژه
در حالتي است که وابسته به آن فعل مؤثري است که به ابژه تفويض شده است .اينجاست که
برخي از ساختارهاي معنايي شکل ميگیرند ،آن هم تحت قالب واحدهاي معنايي عاطفي.4
در ساختار معنايي ،فضاي عاطفي در رابطه با افعال مؤثر عمل ميکند و تغییراتي نه تنها در
وضعیت ابژه ،و به طور دقیقتر در ارزش ابژه به وجود ميآيد ،بلکه در ارتباط ابژه با سوژهي
حالتي هم تغییراتي حاصل مي گردد .ارزش در اين معنا داراي ساختار وجهي است که با
انتخاب يك واحد معنايي ،ارتباط وجودي خود را با ابژه تغییر ميدهد .از اينجا ميتوان درک
کرد که سوژه داراي يك وجود وجهي است که ميتواند درهر لحظه مشوش شود و حالت
روحياش درهم بريزد ،و اين يا به خاطر تغییراتي است که خود در ارزشهاي ابژهها پديد
آورده (خوش آمدن ،تنفر ،و غیره) و يا به دلیل تغییراتي است که کنشگران ديگر در همین
محیط ايجاد کردهاند (براي مثال تحريك حسادت) .بنابراين ،وجود افعال مؤثر ارزشها را به
حرکت و جريان مياندازد و آنها را پويا ميکند ،به نوعي که ميتوان گفت نبرد ارزشها رخ
ميدهد .در اين میان برخي سوژهها تحت تأثیر قرار ميگیرند و برخي ديگر خنثي باقي ميمانند
و در وضعیت بيتفاوتي و حتي با قابلیت صفر قرارميگیرند.
بنا به گفته ي ژاک فونتني ،براي اينکه از نحو عاطفه در گفتمان سخن بگويیم يا به عبارتي روند
عاطفه را در گفتمان نشان دهیم ،بايد دو خصوصیت را در متن شناسايي کرده و با هم جمع
نمايیم :يکي سازندههاي وجهي که هويت اثربخش سوژههاي عاطفي -احساسي را در هر
مرحلهاي که سپري ميکنند ،تعريف ميکنند و ديگري ،نیروهاي تنشي که ريتم و آهنگ اين
سیر عاطفي را نشان ميدهند .تنشهاي عاطفي انواع مختلفي دارند که تطبیق دو خصوصیت
__________________________________________________________________________
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وجهي بودن آن و حضور نیروي تنشي ،در هر گفتماني و براي هر داستان عاطفي متفاوت و
خاص آن داستان است ،که البته طرحوارهاي کلي براي انواع تنشهاي عاطفي وجود دارد که
عبارت است از (فونتني .4 :)62 :4000،بیداري عاطفي .8 ،4تمايل يا توانش عاطفي .1 ،8هويت
يا محور عاطفي .1 ،1هیجان عاطفي 1و در آخر  .8ارزيابي عاطفي .8در واکاوي پیکره مورد
مطالعه به تفصیل به تعريف آنها ميپردازيم و با مثالهايي در متن نشان ميدهیم .اما پیش از
آن بررسي پیشینه تحقیق ضروري به نظر ميرسد.
 .6.0پيشينه تحقيق
مطالعه ادبیات ژاپن بعد از جنگ محور پژوهش بسیاري از منتقدين و نويسندگان بودهاست .در
اين بین کوبو آبه نیز همواره به عنوان عنصري تأثیرگذار در ادبیات بعد ازجنگ ژاپن ،فصلي از
کتابهاي آنها را به خود اختصاص دادهاست .براي نمونه ميتوان به کتاب ايدئولوژي و
داستانپردازي در داستانهاي مدرن ژاپني  6از پژوهشگر ژاپني (فومینوبو موراکامي )4006،اشاره
کرد ،که مي کوشد تأثیرپذيري نويسندگان معاصر ژاپني از غرب را از دو جنبه فلسفي و زبان
شناختي مطالعه کرده و سیر مدرنیته در ژاپن را توصیف کند  .همچنین در بخشي از کتاب ،اثر
زن در ريگ روان را به عنوان اثريمعاصر و شاخص جامعه ژاپن مورد بررسي قرار ميدهد.
2
(رابرت متیو )4020،در اثرش با عنوان (داستان علمي و تخیلي ژاپني :نمايي از تغییر جامعه )،
به مدرنیته ژاپن اشاره کرده و ادبیات ژاپن را نمود اين مدرنیته معرفي و بیان ميکند که اين
تغییرات در جامعه ژاپن به صورت روايات علمي و تخیلي در ادبیات نمايش داده ميشود .به
گفته او زن در ريگ روان يکي از داستانهايي است که حال و روز جامعه مدرن ژاپن را به
خوبي به تصوير ميکشد.
درکناراينها (آرتور.جي.کیمبال ، )8946،در اثرش با عنوان (بحران هويت :و داستانهاي معاصر
ژاپني ،)2به مطالعه ده نويسنده برتر ژاپني بعد از جنگ جهاني دوم ميپردازد .کتاب او بر محور
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انسان در جستجوي هويت در جهان مدرن تکیه دارد .در اين کتاب در فصلي مجزا به بررسي
زن در ريگ روان پرداخته ميشود و مسئله هويت را در آن بررسي ميکند.
کتابها و مقاالتي اختصاصا به داستان زن در ريگ روان پرداختهاند که از آن بین ميتوان به
کتاب (ويمال ديساناياک )4009،با عنوان (خويشتن ،مکان و بدن :در زن در ريگ روان )4اشاره
کرد که ميکوشد تا مطالعه تطبیقي از کتاب و فیلم اقتباسي از آن ارائه دهد.
(ماريان ماروم )8992،هم در مقالهاي با عنوان (شنهاي حبس ،انقیاد و قدرت ،)8خوانشي
فوکويي از اين اثر کوبو آبه انجام دادهاست .از میان مقاالت فرانسه زبان ،مقاله(آندره سیگانوس)
با عنوان( ،آبه کوبو :شیوه نگارش سنتي در زن در ريگ روان )1جلب نظر ميکند .او به اين
مقوله ميپردازد که چگونه روايت معاصر و جديدي از ادبیات ژاپن ميتواند داراي ويژگيهاي
سنتي داستاننويسي باشد.
بااينکه تا به امروز در غرب پژوهشها و نقدهاي بسیاري درباره اين اثر نوشته شده ولي
متأسفانه در ايران آثاري وجود ندارد که به شکل نظاممندي اين اثر را مورد تجزيه و تحلیل
قرار داده باشد و تنها ميتوان به مقاله لیلي مسلمي ،مترجم ايراني کتابهاي دوريس لسینگ
اشاره کرد که به نقد روانشناختي از داستان زن در ريگ روان و مطالعه شخصیتهاي آن از
ديدگاه روان شناسي کارل يونگ پرداخته است.
-6فصل اول :گودال ،زن و شن ،مولد خشم
فصل اول اختصاص دارد به آشنايي کنشگران و مواجهه با محور اصلي داستان يعني به دام
افتادن مرد ،ناباوري و انکار شرايط موجود ،شروع مبارزه او علیه اجبار و همچنین تالش براي
فرار.
هنگامي که نیکي متوجه ميشود آنجا گیر افتاده است ،دو الگو به ما معرفي ميشود ،الگوي
خارجي که همان روستايیان هستند و زور و قدرت را در دست داشته و اجبار و الزام از سوي
آنهاست .که اين يعني طبق الگوي فونتني «توانستن» و «بايستن» از جانب آنها بر نیکي اعمال
ميشود و از طرفي ديگر الگوي داخلي که خود نیکي است و ميخواهد از آنجا فرار کند ،او
ميداند که گیر افتاده و در چرخه تکرار قرار دارد؛ يعني «دانستن» و «خواستن» .تمام اين فصل
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صحنه درگیري میان اين دو الگوست .روستايیان در تالشند که نیکي را درون گودال نگه دارند
و نگذارند او فرار کند و چالش نیکي نبرد با اين نیروي خارجي است« .او مجبور به پذيرفتن
اين شکل از جامعه است که بر وي تحمیل شده .هستي او با نیرويي بسیار قويتر از حد توان
او در اين قالب قرار گرفته و او هیچ گزينهاي براي اينکه طور ديگري عمل کند ،پیش روي
خود ندارد(».ايل )26 :8999،وي در ابتدا به دلیل عدم توانايي در فرار و گريز ،دچار احساساتي
نظیر خشم ،عصبانیت ميشود و اين خشم ،سبب هیجاناتي است که او را به فرياد زدن و حتي
اقداماتي پرريسكتر نظیر فرار کردن ،تمارض و اذيت و اسیرکردن زن هدايت ميکند.
عالوه بر روستايیان دو عامل ديگر در اين فصل به ايجاد احساسات منفي او دامن ميزند که
يکي انساني است و ديگري طبیعي .يکي زن است که کمحرفي ،سکوت ،بيتفاوتي و تسلیم
بيچون و چراي او از روستايیان خشم نیکي را نسبت به او بر ميانگیزد .و ديگري شن ،که
بيشکلي ،عدم توانايي در کنترل ريزش آن و قدرت تخريبش ،عاملي ديگر در دگرگون کردن
حالت طبیعي نیکي است.
اکنون سعي داريم تا با استفاده از طرحواره احساسي گفتمان ،ساز و کار و مراحل تولید
عصبانیت و خشم او در اين فصل را نشان دهیم .اولین مرحله از طرحواره عاطفي گفتمان،
بیداري عاطفي است که در آن «سوژه چیزي را درون خود احساس ميکند ،در واقع
حساسیتش بیدار شده و حضوري عاطفي با تمام گستره و فشارهايش در او جاي ميگیرد .به
صورتي دقیق تر ،در اين مرحله ،تغییري کمي و کیفي در روند حرکت سوژه به وجود ميآيد،
همانند :هیجان يا آرامش ،آشفتگي ،اضطراب ،تعلیق يا شتاب( ».فونتني)20 :4000،
بعد از سپري کردن شب اول در آن کلبه و خوردن سوپ رقیقي که زن برايش آماده کردهاست،
فرداي آن روز براي نیکي بیل و سطل ميآوردند که او هم مثل همه به جمعآوري شن مشغول
شود .در اين بخش از کتاب مي توان بیداري عاطفي او در مواجهه با اين حالت جديد را
مشاهده کرد:
شن مدام ميريخت .مرد خود را پاک باختهبود .سرگشته بود ،انگار که تصادفي پا بر
سر ماري گذاشتهباشد که خیال ميکرده کوچك است ،اما بعد فهمیدهباشد که به طرز
حیرتانگیزي بزرگ است؛ وقتي اين را فهمیده که سر مار پشت گردن اوست.
(آبه)18 :4121،
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سرگشتگي نام احساسي است که در او بیدار شده و ناباوري او از اين وضعیت جديد به ماري
تشبیه شده که فکر ميکرده کوچك است ولي درواقع بسیار بزرگ و هولناک است .اين تشبیه
به افکار خوشبینانه نیکي اشاره ميکند؛ او گمان ميکرد که تنها يك شب مهمان گودال است
ولي حقیقت اين است که او قرار است در اينجا ماندگار شود و انگار طعمه ماري بزرگ است
که هیچ راه گريزي ندارد.
مرحله دوم طرحواره عاطفي ،تمايل و توانش عاطفي نام دارد .دراين مرحله «سوژه هويتي
مودال دريافت ميکند که براي بیان آن احساس و عاطفه به طور خاص ضروري است ،که در
واقع توانش عاطفي محسوب ميگردد» (فونتني .)2 :4000،در اين مرحله است که افعال مؤثر
(بايستن ،توانستن ،دانستن ،خواستن) بايد در تعامل با يکديگر قرار بگیرند و يك گزاره خاص
را تحت تاثیر خود قرار دهند تا احساس خاصي تولید گردد .اين گزاره در اين بخش ،صحنه
بحث نیکي و زن درباره امکان گريز از گودال است .در اين قسمت از پژوهش بايد به بررسي
الگوهاي داخلي و خارجي بپردازيم و تنش و درگیري آنها با يکديگر را بررسي کنیم.
در ادامه همان صفحه از کتاب مرد از زن ميپرسد:
اما اين يعني که هدف همه هستيات شده پاک کردن شن ،نه؟بله ،اما نميتوانیم شبها از زير بارش دزدکي در برويم ،ميداني که.مرد بیش از پیش آشفته شد .قصد نداشت درگیر اين جور زندگي شود.
چرا ،ميتواني .راحت ميشود در رفت ،نه؟ اگر دلت بخواهد ميتواني هرکاريبکني».
«نه ،اصال درست نیست ،چون هرگز از اين جور بیل زدن دست نميکشیم ،ده باقي
ميماند .اگر دست بکشیم ،سر ده روز زير شن دفن ميشود( ».آبه)18 :4121 ،
با کمي دقت در اين جمالت ،دو الگو را مشاهده ميکنیم :الگوي «اجبار و بايستن» و «توانايي»
که روستايیان از بیرون گودال اعمال ميکنند و همه چیز تحت تسلط آنهاست .جمله
«نميتوانیم شبها از زير بارش دزدکي در برويم» ،به روشني عدم توانايي در فرار کردن را
منتقل ميکند و نشان از کنترل شديد ،توانايي و اجبار روستايیان است .نیکي به دلیل تازهوارد
بودن «نميتواند» اين شرايط را باور کند و در نتیجه دست به انکار ميزند .در جمله «اگر دلت
بخواهد ميتواني هر کاري بکني» سعي دارد که با به کار بردن افعال «خواستن» و «توانستن»،
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درمقابل زن وانمود کند که قدرت و ابتکار عمل را در دست دارد و ميتواند اوضاع را کنترل
کند ،که زن با پاسخ «نه اصال درست نیست» ،مهر باطلي بر تمام فرضیات او ميزند .در اين
بخش است که الگوي خارجي «اجبار» و «توانستن» بر الگوي داخلي و ذهني «خواستن» و
«دانستن» نیکي پیروز ميشود ،چون او با اينکه ميخواهد از آنجا بیرون برود ولي به علت
عدم تسلط بر موقعیت و نداشتن اطالعات کافي از شرايط گذران ايام در آنجا ،در اين مرحله
شکست ميخورد .بعد از اين واقعه است که او سعي ميکند راهکارهايي به زن ارائه دهد تا از
اين کار تکراري خالص شود .
اگر اين قدر پول دارند ،چرا درخت نميکارند تا پرچیني دائمي جلو شن بسازند؟وقتي هزينهها را حساب کني اين جوري ارزان تر تمام ميشود .اين جوري؟ به اين هم ميشود گفت روش؟ (آبه)18 :4121،بعد از اين گفت وگوست که مرد دچار حالت عصبي شده و تولید احساس روي ميدهد .اين
بخش از طرحواره ،که محور عاطفي نام دارد« ،مرحله اصلي اين طرحواره است ،مرحله ايست
که حالت عاطفي سوژه تغییر ميکند و خودش نه تنها معناي تمام آشفتگيهايي را که تا اين
مرحله داشته ،بلکه شناختي که از محیط پیرامونش به دست آورده و منجر به تولید دو مرحله
قبل شده را هم درک ميکند( ».فونتني )29 :4000،در اين بخش ،هويت احساسي خاص سوژه
قابل درک و مشاهده است .در قسمتي از ادامه همین مکالمه شاهد اين صحنه هستیم « :ناگهان
خشمي از درونش سربرداشت ،خشمش از چیزهايي بود که زن را پابند ميکرد ...و از خود زن
که ميگذاشت پابند شود)16( » .
احساس خشم و عصبانیت حاصل سرگشتگي و آشفتگي او در اين گودال است .ولي بايد
افزود که احساس خشم در اين داستان همیشه با بروز هیجانات و تنشهاي فیزيکي همراه
است .اين مرحله هیجان عاطفي نام دارد که «ما را به سوي تني هدايت میکند که احساس
ميکند :جهش ،انتقال ،لرزه ،تشنج ،تالطم ،آشفتگي و غیره»( .فونتني)24 :4000،
در موقع خشم ،لحن مرد تغییر ميکند که در چند سطر بعد شاهد آن هستیم.
چرا بايد به همچو دهي بچسبي؟ واقعا نميفهمم .اين شن که يك موضوع پیش پا
افتاده نیست .اگر خیال ميکني ميشود با اين روشها با آن دست و پنجه نرم کرد،
سخت در اشتباهي .مهمل است! بي معني است ! من که ول ميکنم .واقعا ول ميکنم،
هیچ هم با شما همدردي نميکنم( .آبه)16 :4121 ،
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تکرار جمالت و استفاده از جمالت کوتاه از حال غیر عادي او حکايت دارد .عالوه بر آن
حالتهاي فیزيکي خاصي بروز ميدهد که ناشي از عصبانیت اوست .براي مثال «بیل را روي
پیتهاي نفت که گوشهاي افتاده بود پرت کرد و فورا به اتاق برگشت ،حالت صورت زن را
ناديده گرفت( ».آبه ) 16 :4121 ،پرت کردن اشیاء ،حرکت سريع او در ترک محل و بيتوجهي
به اطرافش ،ميتواند حالتي از عصبانیت و خشم را به ذهن متبادر کند.
در آخر به ارزيابي عاطفي ميپردازيم که «در واقع شناخت عاطفي است که بايد محدود يا مهار
گردد .براي اين منظور به ارزيابي تولید عواطف و احساسات پرداخته ميشود ،آن هم از ديدگاه
جمعي که شاهد اين احساس بودهاند و آن را تحلیل کردهاند( ».فونتني )24 :4000،که در اين
مرحله ما اين ارزيابي را از زبان راوي داستان ميشنويم:
اين طور ايستادگي در برابر زن عمال ابراز حسادت بود به آنچه او را پابند ميکرد.
(آبه)16 :4121 ،
يا در جايي ديگر:
در حقیقت ،احساسات تند او ظاهرا خشم سادهاي در قبال حماقت زن نبود ،چیز
مرموزتري در آن بود( .آبه)16 :4121 ،
حال ميتوان در جايي ديگر از اين فصل ،عصبانیت و از کوره در رفتن نیکي را بازشناخت:
هنگاميکه متوجه ميشود نردبان طنابي را برداشتهاند و سکوت زن خشمي مضاعف در او
ايجاد ميکند ،اين نکته براي ما روشن ميشود که نردبان طنابي داراي معناست و نشان از
تقسیم قدرت در آن ساحل شني است« :اين واقعیت که نردبان در بعضي جاها رها ميشود و از
بعضي جاها برداشته ميشود نشانگر دو نوع از قدرت است که در اين جامعه شني وجود دارد
و زندگي روستايیان را شکل ميدهد .حضور نردبان طنابي ،همچون غیاب آن ،نمايانگر نظم
موجود در آن فضا و تقسیمبندي ساکنین آنجاست ،به آنهايي که از روي میل و رغبت در بیل
زدن شرکت ميکنند و به آنها آزادي داده شدهاست و دسته ديگر که به عنوان متخلف نامیده
ميشوند و بايد به زندگي بردهوار در حبس تن دهند( ».ماروم)04 :8992،
او زن را در برداشتن نردبان طنابي مقصر ميداند.گمان ميکند او با روستايیان در به
انداختنش سهیم است .به واقع به او به چشم شريك جرم مينگرد.

955

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان 955 0011

 ببین ،نردبان نیست! محض رضاي خدا بگو از کجا ميشود راحتتر باال رفت؟ ازهمچو جايي نميشود بي نردبان بیرون رفت.
زن روي دو زانو نشست و سر را به زمین گذاشت .اين که شوخي بردار نیست! اگر آن نردبان را نیاوري ،نميدانم چه کنم .من عجلهدارم! تو را به خدا کجا قايمش کردي؟ مسخرهبازي بس است .بدهش به من .فوري!
اما زن جواب نداد .در همان حال ماند و فقط سرش را به چپ و راست جنباند .مرد
خشکش زد .جلو چشمش تیره و تار شد و نفسش به شماره افتاد و کم و بیش
ايستاد ،بيدرنگ به بیهودگي درخواستش پيبرد .نردبان طنابي بود .نردبان طنابي که
خود به خود وانميايستد .اگر هم دستش به آن برسد ،از پايین که نميتوان نصبش
کرد .معنايش اين بود که زن آن را پايین نکشیده ،بلکه يکيديگر آن را از جاده باال
برداشته است .صورت نتراشیده شن آلودش ناگهان رقتانگیز شد( .آبه)81 :4121،
بیداري عاطفي به صورت شناخت موقعیت و آگاهي از وضع موجود در او ديده ميشود.
دانستن اين واقعیت که برداشتن نردبان از باال کار روستايیان است ،پاسخ معماي ذهني او به
عدم وجود نردبان طنابي در آن لحظه است.
مرحله دوم که افعال مؤثر در تعامل با يکديگر قرار ميگیرند ،در چند سطر بعد اين صحنه قابل
مشاهدهاست .
حرکات و سکوت زن معناي غیرمنتظره و هولناکي به خودگرفت .آن را باور
نميکرد ،اما دلش خبردار بود که آنچه ميترسید به سرش آمدهاست .شايد نردبان را
با اطالع او و بيشك با رضايت کامل او برداشته بودند .بيترديد زن همدستشان بود.
(آبه)81 :4121،
در اين بخش« ،باور نکردن» و «خبردار بودن دلش» از «دانستن» موضوعي خبر ميدهد.
باورنکردن از انکار او نشأت ميگیرد ولي نبود نردبان امري است غیر قابل انکار .و در جمله
بعدي اين حالت پذيرش شکست و بیهودگي مقاومت اين طور بیان ميشود:
مرد فريب سوسکي را خورده و مانند موشي گرسنه در بیاباني به دام افتاده بود که راه
گريزي نداشت .برآمدگي شني هر چه بلندتر فراز سرش خیمه زده بود؛ چهره
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پرجبروت آن انگار که بيمعنايي مقاومت را به عضالت و استخوانهاي او نشان
ميداد( .آبه)81 :4121 ،
نیکي در اين صحنه خود را به دام افتاده و فريبخورده ميداند و غیر از الگوي خارجي که
شامل روستايیان (زورگو) و زن (همدست) است ،شن نیز قدرت و جبروت خود را به رخ
ميکشد و بیش از پیش او را عصباني کرده و او را به سرحد جنون ميرساند که در مرحله
تولید احساس يا شوش ،هويت عاطفي او قابل شناسايي است:
انگار که ديوانه شده باشد ،بناي فرياد کشیدن گذاشت( .آبه)81 :4121،
سپس هیجان عاطفي که نمود فیزيکي اين احساس است ،درسطر بعد ظاهر ميشود:
نميدانست چه ميگويد ،کلماتش بيمعنا بود .فقط با تمام قوا فرياد ميزد ،گويي که
ميتوانست اين کابوس را سر عقل بیاورد و از کار زشتش بازدارد .و خود را از ته
گودال برهاند( .آبه)81 :4121 ،
بار ديگر چارهاي جز فرياد زدن در هنگام عصبانیت ندارد.
وسرانجام مرحله ارزيابي عاطفي در او در اين جمله قابل مشاهده است:
اما صدايش که به فرياد کشیدن عادت نداشت ،شکننده و پوک بود .وانگهي شن
کلماتش را جذب ميکرد و باد آن را ميبرد؛ و راهي نبود که بداند آن را تا کجا
ميرساند( .آبه)88 :4121 ،
از اين دست انکارها و نفي موقعیت موجود از سوي نیکي ،در صفحات ديگر اين فصل به
کرات چشم ميخورد که با توجه به تکراري بودن مراحل به بیان جمالتي از آن بسنده ميکنیم.
مثال در شرايطي که اقدام به فرارش به شکست انجامیدهاست به فکر فرو ميرود و ميپندارد
که اشتباه شدهاست .باز همان عدم پذيرش وضع موجود و عدم باوراست که ميتوان از وصف
حال او درک کرد.
آيا روا بود مردي که بیمه خدمات درماني داشت ،کسي که مالیاتش را پرداختهبود،
استخدام شدهبود و مدارک خانوادگیش نقصي نداشت ،درست مثل موش يا حشرهاي
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به دام بیفتد؟ باورش نميشد .شايد اشتباه شده بود؛ حتمااشتباهي در کار بود .کاري
نميشد کرد جز اين فرض که اشتباه شده است( ...آبه)88 :4121 ،
در انتهاي اين فصل و صفحات آغازين فصل دوم شاهد اقدام به فرار او و تالش براي کندن
ديواره شني و باالرفتن از آن هستیم.
-5فصل دوم :فرایند نااميدی
در اين بخش ،وقتي اقدام به کندن شنها ميکند ،از شدت خستگي از حال ميرود .دو روز
اول دو درجه تب دارد و مدام استفراغ ميکند و در روز سوم تب فروکش ميکند و اشتهايش
قدري باز مي شود ،علت اصلي بدي حالش تقالي دراز مدتي است که به آن عادت نداشت.
اولین تصمیمي که در اين فصل ميگیرد اين است که وانمود کند بیمار است و به بیاني ديگر
تمارض کند .در واقع اقدام او به تمارض از بیداري عاطفي ديگري ريشه ميگیرد .
اگر آفتابزدگي نبود ،کار را از پیش ميبرد .اما اکنون شن بیش از آنچه تصور
ميکرد خستهکننده بود .الزم بود از روش کاراتري استفاده کند ،به همین دلیل خود را
به بیماري زد ...پیدا بود که دهاتيها قصد همدردي با او را ندارند .اين موضوع را
درک ميکرد ،اما نظرش تغییري نکردهبود .آنها وخامت حالش را دست کم گرفته و
برايش پزشك نیاورده بودند .کاري ميکند که پشیمان بشوند .شب که زن کار ميکند
ميگیرد تخت ميخوابد و برعکس روز که ميخواهد استراحت کند ،با ناله و
شکايت مبالغهآمیز مزاحم خوابش خواهد شد( .آبه)20 :4121 ،
او ميفهمد که وخامت حالش براي روستايیان اهمیتي ندارد چون اگر مهم بود براي او پزشك
ميآوردند .اين بیداري عاطفي در او حس تنفر و انزجار نسبت به روستايیان را بیش از پیش
بیدار ميکند .پس سعي ميکند تا با تمارض ،زن را عاصي و درمانده کند تا از شنروبي دست
بردارد وکاري کند که خانه و گودال را به ويراني بکشاند تا روستايیان او را رها کنند .ولي
وانمود به بیماري به اندازه خود بیماري براي او دشوار ميشود و ديگر تحمل تظاهر کردن را
ندارد.
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در مرحله دوم ،با کمك بررسي افعال مؤثر با دشواري ادامهدادن اين تمارض از سوي نیکي
مواجه ميشويم:
بيشك تمارض کار سادهاي نبود .درست مثل اين بود که فنر فشردهاي را توي
دستت بگیري .تا ابد که نميشد تاب آورد .نبايد اوضاع را به حال خود ميگذاشت.
بايد واقعا وادارشان ميکرد به مسئولیت خود در قبال او پي ببرند .همین کار را هم
ميکند و از همین امروز و به هر ترتیب که شده نميگذارد زن به قدر چشم بر هم
زدني بخوابد.
(نخواب ...نبايد بخوابي!) (آبه)21-21 :4121 ،
درباره افعال مؤثر بايد گفت که اين دفعه الگو به شکل وارونه است ،يعني افعال مؤثر «بايستن»
و «توانستن» از جانب نیکي اعمال ميشود و ميخواهد به هدفش دست يابد ولي با توجه به
جمله« :تمارض کار سادهاي نیست و تا ابد نميشود تاب آورد ».در اثر گذشت زمان ،فشار
خستگي بر او افزايش مييابد و از اعمال زور و اجبار او نسبت به دهاتيها و زن ،کاسته
ميشود .زيرا که دهاتيها با بياعتناييشان ،نقشه او را نقش بر آب ميکنند و تمارض به
نتیجهاي مثبت براي نیکي منتهي نميشود .ميتوان اينطور گفت که تمارض به حالتي
فرسايشي براي او تبديل ميشود که جز خودش کسي را در رنج و زحمت قرار ندادهاست.
از بابت تمارض تیرش به سنگ خورده بود ،چون رفتارش کمتر به مردي ميمانست
که مهرههاي پشتش جا به جا شدهباشد .کاري که بايد ميکرد اين بود که وادارشان
کند بفهمند به درد کار نميخورد – و به هر حال آنها را از حالت گوش به زنگ
بیرون بیاورد( .آبه)22-20 :4121 ،

اين شکست دوباره او را به عصبانیت ميکشاند و حس منفي و ناخوشايند ديگري را در او
زنده ميکند .درست مثل اينکه در سلولي با قفل بدون کلید را به روي ببندند .حتي اگر اهالي
محل خودشان با زنداني کردن کنار آمدهباشند ،پس ديواره شني برايش موضوع خندهداري نبود.
کارد به استخوانش رسید و سرسختترش کرد)20( .
کارد به استخوان رسیدن نشان از بيصبري و ناراحتي بسیار اوست .و در ادامه به گفت
وگويي پر تنش با زن ميپردازد:
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حیرت آور است! اين خانه توست نه؟ تو که سگ نیستي .آزادانه رفت و آمد کردن
نبايد برايت مشکل باشد ،نه؟ آيا کار زشتي کردهاي که جرأت نميکني رويت را به
اهالي ده نشان بدهي؟
زن با صداي يکنواخت خجولش گفت« :ولي من قدم هايم را زدهام( » .آبه:4121 ،
)09
اين جمله زن که عدم اشتیاقش براي بیرون رفتن از گودال و قدم زدن در بیرون از آن را نشان
ميدهد ،باعث ميشود که مثل همیشه عصبانیت سراغ نیکي آمده و طبق مثالهاي پیشین ،گفت
وگوهاي بین آن دو به بحث و مجادله کشیده شود.
اين نگاههاي احمقانه را کنار بگذار! عصباني بود؛ دلش ميخواست حتي اگر به زور هم
شده  ،وادارش کند گناه خود را بپذيرد( .آبه)09 :4121 ،
در مرحله هیجان عاطفي اين جمله توجه ما را جلب ميکند:
اين فکر که به سرش زد ،موهاي تنش سیخ شد و پوست تنش مثل کاغذ خشك شد و به
خارش افتاد( .آبه)09 :4121،
سیخشدن موها ،خشکي پوست و احساس خارش ،همگي حاالتي است غیر عادي که بدن
نیکي در اين شرايط از خود بروز ميدهد.
ارزيابي عاطفي در جملهاي از راوي قابل بررسي است که مرحله سه چهار اين طرحواره را به
هم پیوند مي زند و اعمال زور بر زن براي پذيرش گناهش باعث خشکي پوست و خارش در
نیکي ميشود.
کلمه «زور» انگار برايش تداعيکننده « پوست » بود(.آبه)09 :4121 ،
بعد از شکست در فرار و شنروبي و سپس شکست در تمارض ،اين بار در اقدامي براي اينکه
روستايیان او را رها کنند ،زن را اسیر ميکند و دست و پايش را ميبندد ،با اسارت زن
ميخواست آنها را مجبور کند که او را از آن گودال بیرون بیاورند .درباره اين اقدام پیشبیني
نشده خود به زن ميگويد:
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ميداني که اين کار را به علت نفرت شخصي از تو نکردم .هیچ چاره ديگري نداشتم،
تو که ميفهمي ،نه؟ گويا بستن دست و پايت آدمهاي آن باال را قدري نرم کرده
باشد( .آبه)442 :4121 ،
ولي اين بار هم تیر او به سنگ ميخورد و روستايیان به جاي آزاد کردن او براي مدتي سهمیه
آب آشامیدني آنها را متوقف ميکنند تا از لحاظ رواني روي نیکي تاثیر گذاشته و او را مطیع
سازند .هنگامي که متوجه ميشود تحويل آب را متوقف کردهاند احساس يأس و ناامیدي در او
بیدار ميشود و بیداري عاطفي او درباره اين موضوع در اين مرحله قابل بررسي است:
نگاهي به سطل آب انداخت و از ناامیدي غیه کشید .
خدايا! ميبیني که خالي است ؟ خالي خالي! .دست توي سطل کرد و چرخاند .شن
سیاه که به ته ظرف چسبیده بود ،نوک انگشتانش را لك نکرد .هزار هزارپاي زخمي
زير پوست مأيوسش ميلولیدند( .آبه)481-481 :4121 ،
در اين جمله راوي سعي ميکند شدت اين ناامیدي را با اين جمله به ما نشان دهد که
احساس ناامیدي که مفهومي ذهني است به شکلي عیني به زير پوست او نفوذ کرده است.
در اين مرحله پي ميبرد که روستايیان اصال براي جان او ارزش قائل نیستند و فقط به
منافع خود ميانديشند.
«حرام زادهها تحويل آب را پشت گوشت انداختهاند .نميدانم ديگر آب ميآورند يا
نه».
فهمید نقشه پست فطرتها چیست .شايد ميخواستند ذخیره که تمام شد ،ديگر به او
آب نرسانند تا از تشنگي زوزه بکشد .خوب که فکرش را ميکرد ،فهمید از آن
قماش آدمهايي هستند که گرچه خوب ميدانستند کندن ديواره شني از پايین چه
خطري دارد ،گذاشتند به آن کار ادامه دهد .بيترديد همدردي چنداني با او نداشتند.
به طور قطع هرگز اجازه نميدانند کسي که به اسرارشان پي برده از اين مهلکه
بگريزد ،و اگر اين موضوع درست باشد ،ميخواستند تا آخر خط ادامه دهند( .آبه،
)481 :4121
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در اين بخش روستايیان قدرت را در دست گرفتهاند و نیکي به حدس و گمان متوسل ميشود
تا بتواند آينده را پیش چشم خود ترسیم کند ولي به علت عدم آگاهي از آينده و «ندانستن» رو
به شکست است .در جمله «نميدانم ديگر آب میآورند يا نه» عدم آگاهي از آوردن آب و زمان
تحويل آن ذهن نیکي را آشفته کردهاست.
در مرحله محور عاطفي و تولید احساس ميتوانیم از جمله زير به عنوان مثال استفاده کنیم.
سواي ترحم به او ميدانست که اگر الزم شود ،بدون عذاب وجدان زن را قرباني
ميکنند .شايد علت ترسش همین بود .شبیه جانوري بود که سرانجام ميبیند شکاف
نردهاي که ميخواست از آن بگريزد در واقع در قفس اوست .مثل آن ماهي که بارها
سر به شیشه ميکوبد و سرآخر ميفهمد تنگ بلورين ديواري بیش نیست .براي
دومین بار او را بيدفاع نهاده بودند .حاال جانب ديگر سالح برگرفته بود( .آبه:4121 ،
)488
شدت ترس او با کمك تشبیهات توصیف ميشود .ترس و ناامیدي توأمان ،کمکم جاي
عصبانیت و خشم را پر ميکنند.و هیجان عاطفي او در اين جمله قابل شناسايي است« :شکست
با ترس از وانهادگي شروع ميشود .عرق از نوک بینياش چکید» (آبه)488 :4121 ،
عرقکردن که معموال ناشي از گرماست وقتي پس از جمله «شکست با ترس از وانهادگي
شروع ميشود» بیان مي شود ،مي تواند عالمتي از ترس و وانهادگي او باشد .راوي اين بار در
مرحله ارزيابي عاطفي به کلیت احساس او ميپردازد و او را فرسوده و مستأصل نشان ميدهد
که هیچ تصوري از آيندهاش ندارد.
البته خوابش نميآمد ،اما حواس فرسودهاش مثل کاغذ خیسي شدهبود .چشمانداز
پیش رويش به صورت لكها و خطهاي کثیفي شناور بود .واقعا مثل پازل تکهتکه
بود .زن بود ...شن بود ...سطل آبي خالي بود...گرگي کف بر لب بود...و خورشید بود
...خداوندا ،حل اين معادله چند مجهولي را از کجا بايد شروع کند؟ (آبه:4121 ،
)486
در انتهاي اين فصل ،نیکي با پارچه و لباس طنابي درست ميکند ،به انتهاي آن قیچي
زنگزدهاي وصل ميکند و به بیرون گودال پرتاب کرده و دست آخر موفق ميشود از گودال
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خارج شود .سرانجام پس از تقالها و دويدنهاي بسیار در شن ،به علت گمکردن مسیر ،اسیر
سگهاي دهکده ميشود که با پارس کردنشان ،مردهاي دهکده را از فرار او آگاه ميکنند،
مردها او را دستگیر کرده و به پايین گودال ميفرستند.اين آخرين اقدام به فرار اوست که تا به
آن زمان چهل و شش روز را در گودال گذرانده بود.

 -0فصل سوم :فرایند اميد
فصل سوم ،دوران سازگاري است وسازش وسیلهاي است که مرد را قادر ميسازد شرايط
موجود را بهتر به کار گیرد .ميخواهد از سازگاري به عنوان وسیلهاي براي رسیدن به هدفش
سود جويد .به واقع مي توان او را به فرمانده ارتشي تشبیه کرد که وقتي در يك حمله شکست
ميخورد ،به سرعت تغییر تاکتیك ميدهد تا تلفات بیشتري ندهد و خود و سربازانش را نجات
دهد.
از ابتداي اين فصل شاهد اين موضوع هستیم که نیکي کارهاي متفاوتي را تجربه ميکند و
همگي آنها منجر به شکست میشود .براي مثال براي به دام انداختن کالغها تلهاي ميسازد و
نامش را «امید» ميگذارد .او قصد دارد تا کاغذي را به پاي کالغها ببندد و با اين کار خبر
اسارتش توسط روستايیان را به بیرون اطالع دهد ،ولي متأسفانه هیچ کالغي به دام نمي افتد.
در جايي ديگر از اين فصل به پیرمرد روستايي التماس ميکند تا او را آزاد کند و با آن پیشنهاد
بيشرمانه روبهرو مي شود که مخالفت زن را به دنبال دارد زيرا که او حاضر نیست جلو چشم
روستايیان به اين عمل تن در دهد و متأسفانه نیکي در آن حادثه نیز ناکام ميماند و درست در
اين مرحله و در اين جاي داستان است که همه امید خود را از دست ميدهد .ولي حادثهاي
ناگهاني حال او را دگرگون ميکند .روزي متوجه ميشود که در تلهاي که براي به دام انداختن
کالغها کار گذاشته آب جمع شدهاست .اين امر حال و هواي او را تغییر داده و احساساتي را
در او بیدار ميکند که در واقع مي توان از آن به عنوان بیداري عاطفي ياد کرد:
به زحمت توانست جلو هیجان دم افزون خود را بگیرد ...اگر در اين تجربه موفق
ميشد ،در صورتيکه دهاتيها آبش را قطع ميکردند ،ديگر تسلیم نميشد .اما مهمتر
از اين پي برد که شن تلمبه عظیمي است( .آبه)880 :4121 ،
افعال مؤثر ما را در شناخت احساس او بهتر ياري ميکنند:
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تا آنجا که وسیلهاش را داشت ،دهاتيها نميتوانستند به اين سادگيها مزاحمش
شوند .اهمیت نداشت که جیرهاش را قطع کنند ،چون ميتوانست به خوبي زندگي
کند( .آبه)819 :4121 ،
در اين بخش از «ناتواني» دهاتيها صحبت به میان ميآيد و« توانايي» نیکي .چون به گمان
خود وسیلهاي دارد که ميتواند با آن زندگياش را بگذراند .در اختیار داشتن آب براي او
داراي ويژگي استراتژيك است و عنصري نجات بخش محسوب ميشود .وانگهي ما شاهد يك
رويارويي مستقیم و واقعي بین افعال مؤثر نیستیم بلکه اين ماجرا چیزي است که در مخیله
نیکي ميگذرد و تنها در ذهنش خود را پیروز میدان ميداند .حال بايد بررسي کرد که بعد از
اين پیروزي چه احساسي دارد؟ طبیعتا احساسي که نمايان ميشود ،شادي و خوشحالي اوست:
حتي اگر ميتوانست موضوع امید را به سکوت برگزار کند ،پنهانکردن شادماني قلبش
محال بود( .آبه)819 :4121 ،
کشف آب باعث ميشود که او رامتر و آرامتر شود .به زن در ساخت کارهاي دستي کمك
ميکند تا راديو بخرند و از طرفي خود را مشغول جمعآوري آب و محاسبات آن کردهاست که
البته اين سرگرميها از شدت عصبانیت و خشم او کاسته است« .تغییر حال شن حال او را هم
تغییر داد .شايد همراه يافتن آب در شن ،خويشتن تازهاي يافته بود( » .آبه )814 :4121 ،و اين
احساس شادي در جسمش به اشکال گوناگوني نمايان ميشود:
ناچار شد لحظهاي بنشیند و نفسش را در اختیار بگیرد تا ضربان لگام گسیخته قلبش آرام
شود( ...آبه)819 :4121 ،
يا به صورتي ديگر :
اما نتوانست جلوي خنده طبیعي را که در درونش ميجوشید بگیرد .ناگهان فريادي
کشید و دستها را از پشت دور کمر زن که رختخواب پهن ميکرد گره زد( .آبه،
)819 :4121
افزايش ضربان قلب و همچنین خنده طبیعي که در متن ذکر شده و حتي فريادزدن و در
آغوشگرفتن زن که هیچ وقت با او همذات پنداري نداشت ،از شادي واقعي و بيرياي او
حکايت دارد .مرحله آخر که ارزيابي احساس اوست ،در مي بايم که کامال مثبت است
زيرا امید و شادي قلب او را چنان لبريز کرده که حس ميکند دنیايش وارونه شده و به
جاي بلندي رفتهاست.
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اين نکته که او هنوز هم مثل سابق ته گودال است تغییر نکرده بود ،اما احساسش
چنان بود که انگار به باالي برج بلندي رفته است .شايد دنیا وارونه شده بود و
تورفتگيها و برجستگيهايش جا عوض کرده بودند .به هر حال در اين ريگزار آب
کشف کرده بود(.آبه)819 :4121 ،
يا در جايي ديگر:
هنوز توي گودال بود ،اما انگار هم اکنون در بیرون است( .آبه)819 :4121 ،
بعد از سپري کردن تمام اين ماجراها ،در صفحات انتهايي فصل زماني که زن دچار حاملگي
خارج از رحم ميشود و وانت سهچرخي براي بردن او ميآيد ،براي اولین بار بعد از شش ماه،
نردبان طنابي پايین ميآيد و زن را باال ميکشد .نردبان سر جايش باقي ميماند و نیکي از آن
باال ميرود .وقتي از آن باال به داخل گودال نگاه ميکند ميبیند تله آب شل شده و گويا کسي
که پايین آمده بود تا زن را باال ببرد پا روي آن گذاشته است .و از همینرو با عجله از نردبان
پايین ميرود تا تعمیرش کند .در پارگراف آخر کتاب شاهد اوج تسلیم خود خواسته او هستیم
که به نوعي احساسي خنثي است .اين بار خود اوست که تصمیم ميگیرد بماند و هیچ اجبار و
فشاري در کار نیست.
هیچ لزومي نداشت در فرار عجله به خرج دهد .در بلیت دو سرهاي که حاال در
دست داشت ،مقصد و زمان سفر خالي گذاشته شدهبود تا مطابق دلخواهش پر کند.
بهعالوه پي برد دلش دارد ميترکد که با کسي از تله آب حرف بزند .اگر ميخواست
رازش را فاش کند ،شنوندههايي بهتر از دهاتيها پیدا نميشد .بالخره به يکي
ميگويد؛ امروز نشد فردا .همچنین ميشد فرارش را به آينده موکول کند( .آبه،
)811 :4121
جنس اين تسلیم با تسلیمي که در آخر فصل دوم داشتیم ،متفاوت است .استیصال وجود ندارد.
در کمال خونسردي و آرامش اين تصمیم گرفته ميشود .هیچ عجلهاي براي فرار ندارد .زيرا
ميداند که هر موقع بخواهد ميتواند فرار کند و از اين پس در ذهنش همه اجبارها و ديوارها
برداشته شدهاست .ميتوان گفت او به اين فرض امید دارد که اختیار حیاتش با کشف آب در
کنترل خود اوست و روستايیان ديگر تهديدي براي او نبودند .اين پنداشت با اينکه اتفاقي
دروني و مربوط به خود نیکي است ،اما اين تصور را در او ايجاد کرده که روستايیان هم با او
با سازگاري بیشتري رفتار ميکنند وحتي ميتوانند سنگ صبور او باشند.
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 -8نتيجه گيری
مسئله بحران هويت و از خود بیگانگي ،به مفهومي اجتنابناپذير در آثار هنرمندان در دهه 89
و 69میالدي تبديل شده بود .زيرا که انسانهاي پس از جنگ چه از جنبه رواني و چه از جنبه
فیزيکي (يعني گاه به سبب آسیب به اندامها يا نقص عضو) همان انسانهاي پیش از آن واقعه
نبودند .انسان قرن بیستمي آن روزگار ،با معضل ارتباط با اطرافیان و جامعه دست به گريبان
بود .گاهي انگار چیزي را در خود گم کرده و يا قطعهاي از وجودش را از دست دادهبود و
گاهي انگار اصال به فردي ديگر بدل شده بود.
کوبو آبه ،همانطور که در رمانها و نمايشنامههايش به اين مقولهها ميپردازد و آن مفاهیم را به
شکلي نمادين با تغییرات چهره و دگرگونيهاي فیزيکي منعکس ميسازد ،در کتاب زن در
ريگ روان اين تغییرات را اين بار نه در ظاهر پرسوناژ ،بلکه در احساسات او متجلي ميسازد.
تغییراتي از جنس نوع درک او از جهان پیرامونش.
آنطور که در داستان آمدهاست وي از نظر همکارانش و پلیس ،به واقع ناپديد شده ولي اين
تغییرات به همینجا محدود نميشود و خود او نیز دستخوش تغییرات دروني ميگردد که از
جنبه رواني و احساسي قابل بررسي است .داستان زن در ريگ روان ،داستاني است در آن
واحد از ناپديد شدن تدريجي يك فرد جلوي چشم جامعه و همچنین در مقابل ديدگان
خودش .قهرمان داستان نه تنها از جنبه فیزيکي از منظر کساني که او را ميشناسند ناپديد
ميشود ،بلکه چنان به شکل اساسي و ريشهاي به «من ديگر» تغییر شکل مييابد که به طور
کامل جاي «من سابق » را ميگیرد( ».سیگانوس)421 :4002،
درواقع کنشگر در طول داستان به خاطر نیروهايي که از بیرون بر وي اعمال ميشود ،در درون
خود روندي احساسي را طي ميکند که از منظري ميتوان اين تغییر و تحول رواني او را با
دگرديسي حشرات نیز مقايسه کرد .همانگونه که آنها چندين دوره تغییر و تحول را در طول
حیات خود سپري ميکنند و در هر مرحله شکلي منحصر به فرد دارند ،نیکي نیز در هر بخش
از داستان و در هر فصل آن رفتاري متفاوت را به نمايش ميگذارد و به مانند حشرات در
مرحله آخر دگرديسي ،به ثبات ميرسد .
ميتوان اين گونه گفت که او سه دوره اساسي را پشت سر ميگذارد .در ابتداي داستان و بعد
از به دام افتادن توسط روستايیان خشم و عصبانیت را بروز ميدهد و در قسمت دوم داستان
خسته از فرارهاي ناکام به ورطه ناامیدي کشیده مي شود و در پايان ،آن هنگامي که از همه جا
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 جرقهاي در دنیايش روشن،بريده و تسلیمي ظاهري را در پیشگرفته با کشف آب در تله امید
 «دلیل اينکه نیکي تصمیم. تولد دوبارهاي براي او رقم ميخورد،ميشود و به مانند حشرات
مي گیرد بماند و با قوانین مقرر شده روستايیان در آنجا ساکن شود به دلیل تولد دوباره او و يا
)498 :8992،» (ماروم.تغییر ماهیت قدرت است
 ميتواند درباره زن داستان،اين تغییرات که حول محور رواني و احساسات نیکي رخ داده است
نیز صدق کند و اين امر امکان رصد چگونگي تأثیر حضور نیکي و روستايیان را در تغییرات
 همچنین. اين انگاره ميتواند موضوع پژوهشهاي بعدي باشد.احساسي او به ما ميدهد
ميتوان آثار کمتر شناختهشده کوبو آبه را از منظر تغییر هويت احساسي و شناسههاي مرتبط با
آن بررسي کردهاست و درنهايت مطالعهاي تطبیقي از مجموعه آثار وي در اين مضمون به عمل
.آورد
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