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 " اثر محمدرضا صفدریآبیتیله "کتاب معرفی 

 صدیقه قانع

؛ پریون، تیله آبی، دلگریخته، دیدارخانه، دو بلدرچین و استداستان کوتاه  7رضا صفدری شامل ی محمدنوشته آبیکتاب تیله 

 . درخت نخستین

راوی سوم شود. غاز میآ است، دمیانآجنیان و  یهای محلی رابطهاز افسانه مدرن روایتیکه  "پریون"، با داستان ین مجموعها

فرزند این رابطه متعلق به دنیای پریان است  ؛که در پایان داستان دهدرا نمایش می پری)جن(مرد و  بین یک داستان عشق ،شخص

ها صحبت نآیا تسلط بر جنیان و بهره گرفتن از مراسم "زارگیری" چون همو باورهای عامیانه  ز رسوماجا هجاباین داستان  .نه آدمیان

دهد؛ کاری می بهرهگاه زن او را  آن"باید هشیار باشد تا که اگر موهایش را از پشت بگیرد و بپیچاند تا شیونش بلند شود.  .کندمی

 دهد". میکند هر روز که از خواب بیدار شود چند سکه زیر بالش باشد، یا صدایی خوش به او می

زید که به نظر میدر دنیایی دیگر  این پریگیرد. در پیش می (پریزن) نزدجهانی دیگر دمیان و در آای را در جهان دوگانه زندگیمرد 

مرد از اشیاء، زمان و  ادراک آندنیایی که در  .آوردمی"دیدار"  آنای است که زن خود را در چشمه دمیانآبا دنیای  آنرسد مرز می

فضا و  ابهام، آنکه مبهم بودن معنا در  برد. زبانیمی بهرهشود. صفدری برای نمایش این حاالت از زبان خاص خود میفاوت متمکان 

که او هم رو  ای باشدنشانهآیند که اگر بیایند شاید میروند یا میداند این است که پاها نمیمرد " .دهدمیتعلیق موقعیت مرد را نشان 

آمده میرفته است یا میرود تا به جایی برسد و بداند که میو  داندمیرا نشانه رفتن  آنبه جایی برود و اگر پاها بروند باز او به ناچار 

-میکه از روبرو  آنآید. میرود و رفتن برای اوست و آمدن برای آنکه از روبرو میگوید به خود که میبیند، نمیاست چون رفتن خود را 

-می آنآید و هم میرود، هم این می آنرود و هم میآید. پس هم این میرود و یکی از روبرویش می گوید که او به جاییمیآید به خود 

  آید".میرود و می آنآید و میرود و میآید. روشن است که این 

ها دیگر در جای همیشگی ویرگول-ها و نقطهها، ویرگول. نقطهشکن استخوان و معیار هایش زبانی سختزبان صفدری در داستان

اما این خطر را هم دارد که  .های اوستکه خاص داستان دهدمی ایویژهلحن  ،به متنمطابق با زبان معیار نیستند. این مساله 

 .استزبان داستان به عنوان یکی از عناصر داستان در خدمت طرح داستان مخاطب داستان، خواندن را یک سره به یک سو نهد. 

ل کند. زبان خاص صفدری در خود، طرح داستان را تکمیبندی های بنابراین باید بتواند داستان را پیش ببرد و با لحن خاص و جمله

کند. میمتناسب با طرح داستان، راوی و فضای داستان تغییر  آناما پیچیدگی  ،هایش همواره از زبان معمول فاصله داردداستان
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خوانی ، همدارندوهمی و خاطرات در هم تنیده و رویاگونه  یهایی که فضایداستان ، باآننشینی خاص اجزا زبان درهم پیچیده با هم

نشینی اجزا جمالت داستان، عدم ی همکند و رابطهمیزبان حس الزمانی و المکانی را در داستان تشدید ها، در این داستاندارد. 

بلدرچین"، "مویه" و "درخت نخستین" دیدارخانه"، "دو هایی مثل "داستان علت و معلولی بین حوادث را در یامکان ایجاد رابطه

نشینی اجزا با جمالت بلندی که روابط هم ،ها که در فضایی رویاگونه و حاوی حوادثی پراکنده هستندکند. این داستانمی  تشدید

 یرابطه. در این جمالت دکنمیتشدید  راحس معلق بودن طرح و فضای داستان خوبی همان به جمله در آن به هم ریخته است؛ 

و این ادغام نه به  شوندمیادغام جمالت در هم  .توان پیدا کردمینرا خر جمله آو  هلی زمانی بین اول جملاعلت و معلولی و یا تو

دوم  یشوند و در جملهمیاول حذف  یعناصری از جمله ،آنبلکه فراتر از  ،صورت متداول و برای ایجاز و جلوگیری از اطناب سخن

 د.شومیعلت و معلولی بین دو جمله شکسته  یکه درک زمانی و رابطهدر حالی ؛روندمیفرو 

 در فضایی چند ساعت زندگی داستان ،ای است که با زاویه دید اول شخص" و "دلگریخته" پسربچهآبیه تیل" داستانهر دو  راوی

 یپسربچه دیگری به نام احمد به بازی و نظاره ، روایت یک پسربچه است که همراه باآبیکند. داستان تیله میروستایی را تعریف 

 پیچیدگی کمی دارد اثردر این دو و زبان داستان روایت  ی. با توجه به راوی کم سن و سال داستان، شیوهاستاتفاقات روستا مشغول 

با این حال نویسنده  .اندمتناسب با شخصیت راوی پیدا کرده جمالت داستان ساختاری است و توالی زمانی و مکانیروایت دارای  و

به شگردهای دیگری دست زده است. در  ،کندمیبرای گذار از این محدودیتی که شخصیت کودک سال راوی بر زبان داستان وارد 

است که تنها از طریق مشاهده - 55ماشین باری  راننده-ماجرای عشق نافرجام توبا و شاهنده  ،" زیر الیه دیگر متنآبی"تیله  داستان

-میمعنای این داستان را  ،های سمبلیکبه همراه نشانه. روایت اتفاقات روستا شودمیو حال روایت  ها از گذشتهبچه هایدیالوگو 

ها و حتی خودش راهی کند و به ذهن دیگر شخصیتمیسازند. به عبارتی راوی کم سن و سال این دو داستان تنها عینیات را روایت 

خیلی ازش "  .حاال دیگر قدرت و هیبت گذشته را ندارد ای کهها بوده است، رانندهزمانی ساالر جادهکه  55شین باری ندارد. ما

و  ".نترسیدیم چون اژدهای روی بازویش به اندازه عقربی کوچک شده بود. زنی هم روی بازوی چپش دیدیم که انگاری سبیل داشت

-میای که ته حوض از دست همه همانند تیله، ارزش و گمشده دارند )عشقی( با گذشتهاز  توبا زنی که دیگر نیست همگی نشان

 بود. گفتم آبیخودش نبود. اونی که توی آب دیدیم  حمد گفتا » ای که هر کسی در زندگیش داشته است؛ چیز ازدست رفتهگریزد

 ها.. ...بگو چه رنگی؟ گفت ها...بیش یک رنگ دیگه بود. یه رنگی آبود. تو  آبی آبیاون  بود. مگر کوری؟ گفت آبیاین هم رنگش 

که با وجود خراب شدن و  55ماشین باری ای مثل گذشته«گن بهش؟میچه  ب دیدیم...آکه خودم و خودت تو  آبی.یادم اومد همون 

را  آنجلوی  اریرا متوقف کند تا زمانی که دیو آنتواند میدهد مانند تیله لغزنده دیگر کسی نمیای که رکاب فرسوده شدن در لحظه

 افتد. میگیرد و در آب می
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و سالی است که به نظر  های داستان است. راوی پسرک کم سندر داستان "دلگریخته" باز هم راوی اول شخص و یکی از شخصیت

این به عنوان دوست راوی است وگرنه  است که البته این گمان تنها به اتکای تکرار نام "احمد" آبیرسد همان راوی داستان تیله می

های تر و واکنشهای پیچیدهها و دیالوگبه عنوان ماشین محبوب جاده 53توانست باشد. ماشین باری میهر پسربچه دیگری  پسر،

تر شده زبان راوی نیز پیچیده آنتر شده و به طبع راوی بزرگ حال .دهد که روزگاری سپری شده استمیها و راوی داستان نشان بچه

. شگرد نداردها ذهنیات شخصیت راهی بهکند و میافتد را تعریف میاما با این حال راوی هنوز تنها عینیات و حوادثی که اتفاق  .است

در جواب کدخدا که او را که  افروزها و زنی به ظاهر دیوانه است. گلهای بین بچهدیالوگ ،برای کنار زدن این محدودیتنویسنده 

 ؛با رفتار و روایت خاص خود از پلنگی که همگان در پی شکار او در روستا هستند ،نامدمیخواند، خود را "دیوانه بین" میدیوانه 

ی خاطر دیوانگهرا بکند تعریف میاش با پلنگ زن سرخ جامه در مورد رابطه ی کهداستان ،شکند. مخاطبمیفضای رئال داستان را 

-میکند و بر وهم آلود بودن ماجرا نمیکمکی به روشن شدن واقعیت نیز به او  احمدهای که پاسخدرحالی .پذیردمیاش ظاهری

-هافزاید. بنابراین داستان که با روایتی رئال از به هم خوردن یک عروسی در ده به خاطر پیدا شدن پلنگ آغاز شده است، در ادامه ب

 کند. غلبه  شود که زیرمتن سورئال داستان بر وجه رئال آنباعث می ،روایت خاص این زن از پلنگها و دیالوگ یوسیله

نام کنند. میهایی از زندگی را تعریف روایتی دوم شخص از خاطراتی است که سر درگوش هم گذاشته و برش در داستان "دیدار خانه"

دهی، صدای برخورد میرا گرفته تکان  آنریزی و دو سر میای کاغذهای ریزی را در لوله آنداستان اشاره به بازی کودکانه دارد که در 

اند و خاطراتی پراکنده از کاغذها مثل صدای حرف زدن دو به دو است. این داستان "دیدارخانه" خاطراتی است که به هم رسیده

ات از هر و هرچه کم سوتر شدن چشم او، دیدارخانه سی ساله لبخندبا تار شدن  ".کنندمیسالی را در گوش هم زمزمه کودکی تا بزرگ

عالوه انتخاب ه ب."گوید که تا کی و کی بیدار بمانندمیهسته چیزی نآماند. در این لوله دیگر هیچ کس در گوش دیگری میچیز تهی 

خوانی دارد که گویی راوی سر در گوش مخاطب ماجرای داستان با ایده کلی روایت این خاطرات پراکنده همدر این راوی دوم شخص 

 کند. می"سین" و "حسین سیمرغ" و مشهد و بنارس و کرمانشاه و ریگستان را زمزمه 

ید آمی 06ها، تاریخ و اسامی داستان است. در این داستان هم مثل دو داستان قبلی نام ماشین باربری تاویل داستان محدود به نشانه

 یدامنه 06و  53، 55های باری در این سه داستان، و اسامی ماشینست. اسامی مشابه ریگستان و آبادان هاور جادهکه حاال او سر 

 کنند. میموقعیت مکانی و زمانی داستان را مشخص 

-میگیرد که خوانش داستان برای خواننده سخت میدر داستان "دو بلدرچین" زبان داستان به قدری از کارکرد ساخت معنا فاصله 

علی و معلولی بین حوادث و حتی  یموقعیت داستان مبهم است و زبان داستان نیز کمکی به ساخت معنا و پیدا کردن رابطهشود. 
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باط به هم کند بدون ارتمیهایی که توصیف شوند و صحنهمیکند. جمالت راوی سوم شخص داستان در هم ادغام نمیمتن داستان 

کرد در میها را نگاه ها و مچهای خود نگاه کرد. نخستین بار بود که انگشتبهوم سر پایین انداخت و به دست " .شوندمیوصل 

مدۀ به هرجا رفته. آاز هر جا  های  ها رگها گره انگشتان رگخاموشی که ناخن آنهفت سالی یک بار  ؛مده بودآای که پیش خاموشی

جایی است برای  ها و پیوندهاگرهگردد، و این میروند که زن دنبال سیگارهایش مییند یا آمیها رگغاز رفتن آها پایان رفتن یا ناخن

گردد یا میبر مده از استخوان به کناری لغزیده در جایی که انگارآشود آمد و این که میشود رفت و هم میگم شدن که بشود گفت هم 

-میید آمییا این که آرود تا در زیر گرهی یا پیوندگاهی بشود گفت میگردد؛ از زیر ناخن آمده به جایی میبرت که نه، این دیگری اس

مد تا در زیر داربست مو؛ این هشتی کوچک پر از آشود باال میشود پایین رفت و میو از این پلکان  ید از این راهرو باریکآمیرود یا 

 " .آسمان گشتای از دریچه، دنبال تکه

غاز و آاش. خاطرات کودکی مرد که زن در حیاط خانهشود پرسهمیشود که در میانه ناگهان کودکی میغاز آمردی  بامویه" داستان "

توان نمیشود و میداستان آغاز  ینامشخص است، شبیه رویایی از خاطرات کودکی است که ناگهان از میانه شانترتیب منطقی

های ست. "سایه" یکی از تممعنامانند رویایی به ظاهر بی؛ حوادث و معناهای متفاوت این خاطرات درهم ریخته پیدا کردبین ای رابطه

ای از اش که مانند سایهترساند و رویای خاطرات کودکیمیاش مردی دیگر را سالی که با سایهاصلی این داستان است. مرد بزرگ

 .و اجتناب ناپذیر است بوده همیشه به دنبال انسان ،زندگی

ترین جای جهان برو اگرچه دانی به کجا بروی به نزدیکنمیخوابی باز میای و ای یا نشستهدانی به کجا بروی و ایستادهنمی" وقتی 

 ."اش رسیدات از تو دور باشد؛ پس راه افتاد و به سایهجا به اندازه سایهآن

گیرد و تصاویری پراکنده می، نیز مانند دو داستان قبلی زبان از ساخت معنا فاصله مجموعهخرین داستان این آدرخت نخستین" "در 

-اشاره به درخت نخل در این داستان با توجه به دیگر داستان مشخصی برای داستان پیدا کرد. توان معنا و طرحمیکند که نمیارائه 

تصاویر مختلف این داستان ارتباط  نتوان بینمیبا این حال  ؛کندمیهای این کتاب پیدا تانها، مشابهت مکانی با دیگر داس

که درحالی ،کشدمیمعناداری پیدا کرد. راوی سوم شخص این داستان حوادث و تصاویر را پراکنده و بدون علت ظاهری به تصویر 

-ها بدهد و شیوهنآتواند معنای روشنی به نمیرفتار به ظاهر آئینی است که مخاطب اشارات متعدد به یکی از دالیل مبهم بودن معنا، 

 کند.نمی آنروایت نیز کمکی به درک  ی

های محلی مردم جنوب ارائه کرده چنین افسانهاعتقادات و هم ،روایتی مدرن از باورها ،های کوتاه این مجموعهصفدری در داستان

دهد که وی میهای این مجموعه نشان توجه به داستاناست، با این حال هایش زبانی خاص زبان صفدری در تمامی داستان .است
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برد. صفدری در این مجموعه داستان از هر سه زاویه دید سوم شخص، اول شخص و دوم میزبانش را در خدمت طرح داستان به کار 

یده و شیوه روایت اش را بر اساس موضوع، شخصیت، اشخص بهره برده و انتخاب این زوایای دید و میزان پیچیدگی زبان داستانی

های او مفاهیم و مضامین مشترکی دهد داستانمیهای وی وجود دارد که نشان عالوه اشاراتی در داستانه داستان قرار داده است. ب

 شود.میبه باالی خود تاکم" تکرار "من ببر نیستم پیچیده های دیگر او مانند دارند که در کتاب

ن شاخه آهای تاک ایستادن به خود گفتن که دست بر سینه یا گردن در کنار گودال و شاخه "دست بر دست ماندن یا چفت کردن دو

تاک است پیچیده به باالی خود و در جایی گره خورده باال آمده و پهن به روی داربست، شاخه تاک بود...اندوهگین شد از خمش 

ود و ن جا بآن شاخه تاک بود در شب و او آده به باالی خود تاکم؛ مد و، باور کنید من ببر نیستم پیچیآمیب که یک دم دیدار آندیدار 

 .هیچ کاری نبودند..." هایش مایۀدست

  


