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  پایانهاي بیپیمانه
  

 وینیچ را با ، نوشتۀ اتل»خرمگس«دو ماه گذشته، در کنار اشتغاالت و تعهدات کاري، رمان  طی
هواي تحوالت سیاسیِ ایتالیاي  ترجمۀ روانِ خسرو همایون پورخواندم و لذت بردم. رمان در حال و

اشغال اتریش در آمده بود. سخنان تیز و تند  قرن نوزدهم نگاشته شده، روزگاري که ایتالیا به
کلیسا( مونتانلی) که از قضاي روزگار پدر اوست، و از این طریق  آرتور(خرمگس) خطاب به کاردینال

مان ر کرد، از فقرات خواندنیِگران حمایت میکشیدنِ کلیساي کاتولیک رم که از اشغال به چالش
ه تا و مارتینی با یکدیگر ک برتو و درازآهنگ آرتور، جمااست. همچنین، رابطۀ رمانتیک پیچیده و تو 
 ... .است» خرمگس«هاي جذابِ از دیگر بخش کند،آخر رمان و کشته شدنِ آرتورادامه پیدا می

همراه  انتخاب و ، به»هاي کوتاه ادبیات عرفانیهاي بی پایان: قصهپیمانه«بر این، دو کتاب  عالوه
تی بیهاي تکپژوهشی دربارة داستان :قصه غریب آمد و گوینده هم«با تعلیقات مهدي محبتی و 

انۀ هاي بسیار بردم. محبتی، در مقدمۀ عالممطالعه گرفتم و بهره ، نوشتۀ سعید رضا دوست را در»مثنوي
ررسیده ب هاي کوتاه عرفانی در ادبیات فارسی رااي خود بر این اثر، مبانی تئوریک قصهپنجاه صفحه

عناي ایشان است. مطابق با م یان دو معناي قصه از یکدیگر، از مطالب خواندنیِ نوشتۀاست. تفکیک م
 :هاي قرار گرفته، کمعنی در آن بسان دانه اي است ونخست، به تعبیر مولوي، قصه چون پیمانه

  اي استاي برادر قصه چون پیمانه
  اي استان دانهـمعنی اندر وي بس

 
رفی را نغزو ژ نماید، عارف با گفتن قصه، نکاتانگیزتر میدل با معناي دوم، که عمیق ترو مطابق

افکند. تو گویی، نبوده، بر آفتاب می که حتی تا پیش از اشتغال به سرایش قصه بر او به تمامه مکشوف
اي که ارتجاال نصیب او شده و سالک را در با خودکاوي نشیند وبه تماشاي هنر و خالقیت خود می

 ه:شناسد، کتر میآیینۀ هنر خویش بهتر و عمیق در کام کشیده، خود را

  ان این داستانـــد اي دوستــبشنوی
  است آنـــخود حقیقت نقد حال م

  اي ایاز از عشق تو گشتم چو موي
 دم از قصه، تو قصۀ من بگويــمان

  
نتایجِ مترتبِ بر  و آثار و  (narration)گريتوان از این نوع روایتمراتب پایین تر نیز می در

شود و سخن گفتن، قویا شکوفا می گرفت؛ نویسنده و سخنوري که در فرایند نوشتن و آن سراغ
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که تا پیش از این بر او خیلی آشکار نبوده، در حال  برد؛ تو گویی نکاتیاحوال غریبی را نصیب می
  .وي است جاري شدنِ بر قلم و زبان

ا کند و بیداري تفکیک میهاي شنیداري و ددوست، با توضیح آنچه داستان را از روایت رضا
یستم، دهۀ شصت میالديِ سدة ب هاي داستان کوتاه، با عنایت به جنبش مینی مالیسم دربرشمردن مؤلفه

داستان «اي ها و کارکردهخلف فرمالیسم است، مؤلفه مینی مالیسمی که به لحاظ زیبایی شناختی فرزند
 مثنوي«رده است. در ادامه، از منظر فرمالیستی به تفکیک ک» داستان بلند«از  را را برشمرده و آن» کوتاه

اده بر پاي گانه، ایست اي را که در کل دفاتر ششپرداخته و به روایت خویش، ابیات تک بیتی» معنوي
داستان کوتاه در نظر آورد، انتخاب و تشریح کرده  عنوانِ یکتوان هر یک از آنها را بهاند و میخود

علی ابقۀ این کار در میان ادب پژوهان برجستۀ معاصر، به محمدس است. وي جهت نشان دادنِ
 .کرده است را نقل» مثنوي«بیتیِ هاي تکاستشهاد کرده و روایت او دربارة یکی از قصه جمالزاده،

» فرم«ه ام بکوشیده ، با عنایت به دو اثر فوق،»بنیاد سهروردي«ام در »شرح مثنوي«جلسات اخیر  در
» پایانهاي بیپیمانه«کنم، دوستان عزیز پیشنهاد می. بپردازم این اثر جاودانۀ عرفانی در زبان فارسی نیز

 را در مطالعه بگیرند و اوقات خوشی را» خرمگس«، همچنین رمان »گوینده هم قصه غریب آمد و«و 
 ... .تجربه کنند

 


