
معناییی حجاِب بیسنگینی  
  آذرهای حسین نوشگذری شتابان از جهاِن داستان

 
 بهروز شیدا

 
پناهی را اما هم از ی بیواژه سرشار اند. پناهیآذر از رنج بیهای حسین نوشداستان

ن یهای حسخشم. لحن داستان : اندوه وی دیگر فروشکستتوان در دو واژهینخست م
 نگرد،ای سنگین به زوال جهان مینهیابری اندوهگین است که با سآذر گاه لحِن عنوش

های در داستان ن که از تنفس در جنگلی تاریک به ستوه آمده است.گاه لحِن مردی خشمگی
که تنها امکان همین روایِت  ی روشنی نیست؛جوی نقطهوآذر کسی به جستن نوشیحس

جوی درمان است برای وخود سند جستر آذهای حسین نوشاست. داستان غیاِب روشنایی
در  در جهان بودن، رنجِ  با خویش بودن، رنجِ  سند تکرار رنجِ  اش نیست؛دردی که درمان

های رنج.جوی سایهدر جست وهایی از حسین نوش آذر بنگریم به داستان .زمان بودن  
 

1 
دیوارهای سایهدار1 ماجرای زندهگیی فرامرز اسدی پناهندهی سیوچهار سالهای است 

پیش از این اما در  است. کاربی که از ایران به آلمان گریخته است. او مدتی است که
ها برای او خاطره که زن رئیس نژادپرست آن ایکرده است؛ در ادارهای کار میاداره

حضرت اجل! همسرتان،   - اول کاپوت را از کیفش بیرون آورد.»آفریده است: 
پس از صرف صبحانه قهوه لذتبخش  لبخند بزن. اند.نتان خیلی حشریکاتارینای نازنی

متشان عرض کردم که در والیت ما کاپوت منسوخ دخ  - است. جرعه جرعه لذت ببر.
 شده است.«2  در زندهگیی فرامرز اسدی جز روزمرهگی و ابتذال حادثهای نیست. 

   السعید3 ماجرای زندهگیی جوانی تونسی است. او در نوزده سالهگی به آلمان آمده 
اش طور دیگری رقم خورده است. السعید در آلمان اما سرنوشت ،است تا درس بخواند

ی خدایی در جوی نورویابد؛ پس روزی به جستهای شیطانی چیزی نمیجز وسوسه
شود. در آن پرد و در یک بیمارستان روانی بستری مید میی درب یک مسجشیشه

اش در بالنی کند معشوقاند: دختری که خیال می ان دیگری نیز بستریبیمارستان کس
-مومسم گانهسایکه همپرواز است، زنی که از ترس آنای تاریک در نشسته و در گوشه

 اش کنند، شش ماه خود را در خانه حبس کرده است، مردی که سر چاهک مستراح
 ،ی منیدیدن کمانه با ،ی انزالظهکند تا در لحمی استمناستاده است و تیمارستان ای
دست آورد.اش را بهگیی مردانهشدهاحساس گم  

   لیدی مکبث4 روایت هستیی چند ایرانی است که در شهری در آلمان مشغول تمرین 
رخوف و جادوی شخصیتی پ  ی آنان اما چندان از زندگیگیاند. زنده مکبث ینامهنمایش

معشوق سابق  مهرداد، .گی مبتال استیست. شمیرا به افسردهدور ن نامههای این نمایش
، که روزگاری سر شمیراشمیرا، او را رها کرده و با سهیال ازدواج کرده است. شمیم، هم

بافد. ال میای نشسته است و خیجهان را تغییر دهد، اینک در گوشه خواسته استمی
است. مهرداد هر بار که با سهیال هممرز طالق از مهرداد پیش رفته سهیال چندین بار تا 

کرده است.شده، در خیال خویش با شمیرا عشق بازی میبستر می  
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   به روایت شمیم5  روایت هستیی مردی است که سایهی خویش را از دست داده است. 
تنها دل کند وگی میی شهر آخن زندههای مرکزیدر یکی از خیابان کوچک او در اتاقی

شود. بستر که پاتوق او است، هم ،ایکافهگاهی با زن صاحبگاه ن است کهاش اییخوش
با  ،ترسد و برای درمان تنهاییمیهای تاریک و خلوت ترسد، از گوشهاو از سگ می
گرو گذاشته و ی خود را در بانکی بهکند. شمیم سایهگو میودر آینه گفت تصویر خویش

جیب ازدواج کند.وام گرفته است تا روزی با دختری ن  
   عقاید پیش پا افتادهی آقای داودی6 ماجرای زندهگیی مردی میانسال است که همهی 

 تبدیل گیرو گوشه به مردی وسواسی جا گذاشته و اینک در آلمان جوانی را در وطن شور
رود و گاه از وجود دو گیرد و به خرید میسرش را میهمه گاه دست همشده است؛ با این

گیهایی از زنده؛ داستاننویسدهم می کند. آقای داودی داستانرزندش احساس غرور میف
کند و به های گذشته سر میهبیند، با خاطردیگر خواب نمی ی مرداِن جوان. آقای داودی

گوید که خسته است.ستان خویش میی داراوی  
   مهمان ناخوانده7 ماجرای یک مالقات شبانه است. راوی با صدای تلفن از خواب می-

به دنبال  مردهدل است و در بستر لوند ، که در خیابانیکی از دوستان قدیمی . آذر،پرد
ها ای ندارد. در خانه به بازی با کلمهچارهخانه  گردد. راوی جز دعوت او بهسقفی می

ای که مهنخستین کل با آذر .گویدای میوی کلمهاای است. ری ساده. بازیشوندمشغول می
دهد: سیاه. حیوان؟ گوید: رنگ. آذر پاسخ میراوی می دهد.، پاسخ میرسداش میبه ذهن

-که پایان می هابا کلمه طوفانی. فصل؟ پاییز. بازیگربه. موسیقی؟ طبل. طبیعت؟ دریای 

را مقاالت شمس کتاب  گرید. راویگیرد و زار میآذر سر را میان دو دست میپذیرد، 
.خنددخواند. آذر با صدای بلند میای میو تکه کندباز می  

   من اگر پروانه بودم8 روایت حضور صبحگاهیی مردی ایرانی است در اتاق یک 
اش ی پولراوی همه کوبی شده است،ی خالافاحشه پروانهبیخ ران  ی آلمانی. برفاحشه

دهد و آغوش اب می، اتاق بوی شاش و مردی بیلیارد باخته استرا شب گذشته در بازی
  راند.خواند هم از خود میی مهربان هم به خود میفاحشه

  دگردیسی9 روایت تسلط مرگ است بر یک خانهی سالمندان در آلمان. مرد جوانی که 
گان اند، پ ر است. اتاق مردهجا مردهکه در آن ی کسانییاد همه کند، ازکار می خانه در

 دهد ورود. اتاق بوی نا و شاش میپیرمردی عبوس می خالی است. مرد به سوی اتاق
                      پیرمرد به شکل هیوال درآمده است. 

   حجاب تنگ بلور10 ماجرای زندهگیی نویسندهای است سودایی. همسر نویسنده معتقد 
ماه نویسنده هفت سال و پنج  است که او باید هر هفت سال و پنج ماه یک کتاب بنویسد.

 پس از چندی نخریده است. را ای از کتاب اونسخه کس اماهیچ نوشته است. بیکتا پیش
روی آن تا بر روی هم چیده است فروش پس گرفته وها را از کتابی کتابسر او همههم

ها به ی شبکند که همهمی گیزنده ایبازی کند. نویسنده در نقطهها با نویسنده عشق
ی تنگ بلوری دارد که ماهی او در خانه .روزها بهاری یاست و همهب یلدا ی شبلندی

 اطلس قرمزی یپارچه سرشبازی با هم. هنگام عشقگذرانددر آن روزگار می یقرمزی
 اندازد.ی مادرش قیچی کرده است، بر روی تنگ بلور میرا، که از لباس عروسی

 در یک اما حاال ،تکرده اسمی کارکفن و دفن  یسسهؤدر یک مپیش از این  نویسنده
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کریم ی او هم . همسایهنام دارندکریم آقا  یچلوکباب ی کارگرانهمه کند.چلوکبابی کار می
خواند.می مهرانگیز خود را است که سالن چلوکبابی پاتوق شاعِر سبیلویی .نام دارد آقا  

   مسیح میگرید11 ماجرای تحقیق راوی در مورد یک شایعه است. راوی در یک 
شایع شده است که مسیح . در این بیمارستان کندمی کار در آلمان بیمارستان روانی

مسیح  کند.ه میگری برج مراقبت بیمارستان نصب شده است، در اشمصلوب، که مجسمه
یستن مسیح، بیمارستان روانی، شود: شایعه، راز گرزیر چند عنوان تعریف می گریدمی

بست، ظرافت کفشهایش، سیح بر دار قالی، مسیح مصلوب، بندست یابی به مسیح، مراز 
زیر  دگریمسیح میها، آخرین امیدها. ای چینی، در راه، پرواز چلچلهدرآغوش فاحشه

  گوید.سخن می ی مسیح بر بسیارانتاثیر گریه های گوناگون ازانعنو
   پارکینگ12 روایت هستیی یک مرد سیوهفت سالهی ایرانی است در یک شهر 

کند ساعت شش با ماشین خود از پارکینگی حرکت می هر روز صبح  . مردکوچک آلمان
اری کار جی تتولید آگهی یک شرکت .  او دررسدمی سر ساعت معینی به محل کارش و

شد. در  دساله خواه یکوگوید که چهارده سال دیگر پنجاههر لحظه با خویش می کند.می
بعد از آن  کارد خواهد مرد.ی کسی با ده ضربه روز بهاری در یک پارکینگ سرانجام

 روز هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.
   پایان یک روز پاییزی13 روایت هستیی مردی ایرانی در شهری در آلمان است. مرد 

گاهی تنها فرزندش از این وصلت نافرجام را گاه سرش جدا شده است،کار است، از همبی
اش به سفر رفته با معشوق است، ارتش یسرهنگ بازنشسته ، کهرشپد کند.مالقات می

 و رزو دارد روزی فرصتی بیابد. مرد آکندگی میآلمانی زنده یمرد مادرش با ،است
  .با بابا بابا! آقاجان! پدرم، پدر، باآقای من :کندرا با صدای بلند فریاد  پدرش

   بزرگراه14 ماجرای استقبال مردی  است از پدرش در فرودگاهی در یکی از شهرهای 
و  یه داده استدیوار تک رف، در انتظار پدر، بهدر سالن فرودگاه دوسلدو آلمان. سهراب

-و هر عاشورا دسته ر جوانی از هواداران طیب بودهپدر د کند.اش را مرور میخاطرات

به  ایهسر کرده و با فاحشبه انداخته است. روزی سهراب را دستمیه زنی رای سینه
رسد؛ پدر ناگهان می .پدر زن دیگری گرفته است خلوت رفته است. مادر مرده است و

داند که پدر را سهراب نمی .پیرمردی مهربان که صالبت گذشته را از دست داده است
ماری او را به مرگ پدر مانند یک بیداند که او متنفر است، تنها  میدوست دارد یا از 

به  کند،می ای توقفدر کنار برکه راند،به سوی دشتی می نیست. یکند. گزیریک مینزد
- و به گذاردا پشت سر جا میاو ر .تواند او را دوست داشته باشدگوید دیگر نمیپدر می

د.رانسوی شهر می  
 

2 
ت یک علم درآمد. نخستین حکم به هیئی نوزدهم شناسی برای نخستین بار در سدهروان 

جوی نیکی گزیری وجستساخته شده است که جز  انسان چونان ذاتِ  که این علم آن بود 
شناسان روان گمانبه پذیرش ساختارهای عقالنی. د چیزی نبود مگرخو اما نیکیندارد. 

کند که سان به او حکم میان ذات بنای عقل سامان یابد ونخستین ساختاِر اجتماعی باید بر م
این ساختار را بپذیرد. 15 زیگموند فروید، اندیشهی پ  ر پژواِک خویش را بر چنین پیشینه-

 ای بنیان گذاشت.
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براین  از سوی دیگر ،ی قرن نوزدهم بودشناسیرث روانسو وازیگموند فروید از یک  
بهای تمدن به  به روایت زیگموند فروید باور بود که ذات انسان به شرارت میل دارد.

. اندوجود انسان چهره پنهان کرده ای ازکه در گوشه سرکوب غرایزی ساخته شده است
کارگزار نخست  .دهدمیی انسان تشخیص زیگموند فروید سه کارگزار در ساختار روانی

های گیهم مخزن ویژه های موروثی استگییژهو نهاد هم مخزن .شودنهاد خوانده می
د مخزن شوند. نهایی با جهان بیرونی سرکوب میروهکه در نخستین روب ایییزغر

نهاد مخزن  .ی از روان است که باید کنترل شودها است؛ مخزن تابوها. نهاد بخشممنوعه
 .شودکارگزار دوم من خوانده می آلود کودکی است؛ مخزن نیازهای جنسی.های گناهکشش
از سوی  ،کندبا جهان بیرونی را هموار مییا سازش  خطرتقابل بی سو امکاناز یک من

های نهاد را خواست از ایپارهشود. من نهاد مسلط های ند بر سرکشیکدیگر تالش می
که در  کندگری میمیانجی دو کارگزاری میان من ای را سرکوب.پاره ؛کنداجابت می

کارگزار سوم فرامن  .نهاد و فرامن اند؛ میانِ هدیگر ایستاداری از اوقات در مقابل یکبسی
دار ؛ پاسقومی و اجتماعی است، گیهای خانوادهشدار ارزپاس فرامن .شودخوانده می

 ارزشهایی که مقدس انگاشته میشوند.16 
باید راه  به دوش دارد. من ترین وظیفه راسنگین من ،در میاِن سه کارگزار روان    

-های نهاد قربانی میخواست . در راه این سازش اماقعیت را هموار کندسازش نهاد با وا

 ای که منگیترین ویژهمهم خرد.ی آدمی میرا به بهای کالن ناخشنودی سالمت من شود.
ل میل به باید در مقاب من اما میل به پرخاشگری است. باید به مقابله با آن برود

ی دیگر بپردازیم. تمدن برای بازداشتن، ابتدا باید به پرسش»: پرخاشگری قشونی بیاراید
کند چه ای که با تمدن مقابله میرخاشگریخطر ساختن، و یا خالص شدن از شر پبی

راستی شگرف در کار است که هرگز حتی چیزی به [...]بندد؟ کار میابزارهایی را به
-او درون گریِ پرخاشزنیم، اما با وجود این بسیار آشکار است. اش را هم نمیحدس

شود، این بر آن مسلط میجا بخشی از اگو آن [...]شود؛ شود، درونی میافکنی می
وجدان  و سپس به شکل ،کندی اگو قد علم میبرابر بقیه صورت سوپر اگو در بخش به
که اگو مایل بود بر سر دیگران، افراد  خشنی را گریِ رخاششود تا همان پآماده می

اِعمال کند تنش میان سوپراِگوی خشن و اِگوی تحت  بیرونی، خالی کند، نسبت به اِگو
-نامیم؛ این تنش خود را به صورت نیاز به تنبیه بروز میگناه میفرماِن آن را احساِس 

ری و خلع سالح پرخاشگدهد. بنابراین، تمدن از طریق تضعیف میل خطرناک افراد به 
آن و با استقرار عاملی در درون فرد برای نظارت بر این میل، مثل استقرار قشون در 

 شهری اشغال شده، بر میل پرخاشگری فائق میشود.« 17    
ای کنندهویران شود؛ باید مهار ای است کهکنندهروید انسان ویرانف   زیگموندبه روایتِ    
برای سالمت انسان پیش که فروید ترس قادر به مهار او است. راهیتنها حس گناه و  که

یا وجود نهاد  که . انسان راهی ندارد جز اینواالیشا است ی وشیاما یا فرام کندنهاد می
 ها را در چهارچوب اعمالیگریها، تابوها و پرخاشرا فراموش کند یا این که ممنوعه

 به باید در چهارچوب فرمان وجدان مهار شوند. ورانههای شرارضا. انگیزه موجه
های حسین هان داستانج ساکنانِ  .واالیشسالمت یعنی فراموشی یا فروید  زیگموندروایت 
 ؛ هر چند که از حس گناه و ترس سرشارواالیشتوانند نه می نه فراموشی آذر امانوش

  ند.ا
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ی ؛ حتا اگر یکواالیشتوانند نه می آذر نه فراموشین نوشیهای حسجهاِن داستان ساکنانِ 
است، در بیابانی  هاها و ترسی خشمی همهسرچشمه وجودش ها پدری را کهآن از

 داستانِ  ید. سهراب ، شخصیِت اصلیگذارد و به سوی شهر بگریزدوردست پشت سر ب
به  که برای دیدن او از ایران های بسیار با خویش، پدرش راه، پس از درگیریبزرگرا

های جنسی، حافظ کوِب وسوسه، نماد سرپدر کند.آلمان آمده است، در بیابانی رها می
شهر  راهی به سوی شود تاسر گذاشته می پشت ،نظم، نشان آمیزش غریب عشق و نفرت

پدر  . سهرابهای فرامنبیابان  نماد ارزش ت؛های نهاد اسگشوده شود. شهر نماد وسوسه
 نیازهای نهاد را به رسمیت بشناسد؛ تا از دام گناه و ترس برهد.گذارد تا را پشت سر می

کنند.چنین نمی آذر امانوش ینهای حسی ساکنان جهان داستانهمه  
-که خوارش می یتا از جهان  دار، دیوارهای سایه داستانِ  شخصیت فرامرز اسدی،   

؛ خود گی رای زنانهکند؛ همهحقیر میهای تن را تی وسوسهدارد انتقام گرفته باشد، همه
جهانی را پاسخ  یورش خویش ئیسگی با زن رخوابههم ی جنسی را. او از طریقِ رابطه
چون  اما نقاب او. دردنقاب می دهد که رئیس نماد آن است. فرامرز اسدی در مقابل مامی

ی گذارد؛ غریزهیابیم که توان تخریب نهاد را به نمایش میدریده شود، ما مردی را می
-یکه قربان ؛دردچون فرامرز اسدی نقاب نمی السعید السعید، شخصیت داستانِ  مرگ را.

 از دام رود تامی وجوی نور الهیالسعید به جست. ر چهره داردشود که بنقابی می ی
؛ آقای شمیم کند.جنون نصیب او می اما هاوسوسه سوزانِ  توان نهاد برهد. هایوسوسه

های خویش بر شانه اینه سنگینی نه در پی انتقام است ،به روایت شمیمشخصیت داستان 
آگاه را؛ قلمرو پرخاشلمرو ناخودی خود را از دست داده است؛ قکند. او سایهاحساس می

سر با هم با عذاب وجدان هم کند. آقای شمیمهای تن رهایش نمیهمه وسوسهنرا. با ای ها
هم دنبال  شودبستر میهم اش قرار دارد،مجاورت خانه ای که درمسِن صاحب کافه
تسلیم  ؛است ی نهادآقای شمیم بیچاره او پیمان زناشویی ببندد.ا گردد تا بدختری نجیب می

ی فشار ، همهی آقای داودیعقاید پیش پا افتاده . آقای داودی، شخصیت داستانِ فرامن
های شخصیت .چند ساله استوداودی چهل . آقایکندجبران می نویسیداستان جهان را با

کند غرایز خویش را با نوشتن تالش می آقای داودی .اند جوان همه اما های اوداستان
ی هاداستان ی غرایز اند.های او خود نشان جان سختیاستاناما د ،بخشد واالیشداستان 

ای پاره اش را درمانی نیست.گیکنند که دوپارهمی ی مردی را متبلورآقای داودی چهره
معنایش ای در رضایت بیپاره هایش متبلور است؛ِن جوان داستاناز وجود او در تن مردا

-اش از پس همهچهره ی وجود مردی اند کهندههای آقای داودی افشاکنداستان گی.از زنده

 یاز پس چهره هایش؛های داستانی جوان شخصیتها پیدا است؛ از پس چهرهی نقاب
زیر فشار نقاب سنگین خویش  ،مهمان ناخوانده آذر، شخصیت داستانِ  .خودش رضایتمند

پاییزی  شبی بر غریب؛ی گیاو نقابی است بر یک افسرده درهم شکسته است. شخصیت
کند تا از حس های تن خویش را برجسته میآذر وسوسه خانه کرده است. او در جانِ  که

برد تا ترس خویش را مکرر کند.مزاجی به بستر می و سرد گناه برهد  
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 به نیازهای نهاد راهی به رهایی است؛ نه پاسخ های حسین نوش آذرجهان داستان در   
؛ که جهان نیز ، نه توسل به نقابی سنگینواالیشنه ، لیمنه تس ،آسمانینه پناه به فرامنی 
پرورد.جز بیماری نمی  

 
4 

در  که فشاردپای می کماز جمله بر این ح ی نمادین و مرگمبادله ابژان بودریار در کت
ژان  اهمیت خویش را از دست داده است. ،ارزشهای قانوِن از جنبه روزگاِر ما یکی

ی زبان ی کارل مارکس و نظریهی اقتصادیظریهن از یشبودریار برای اثبات حکم خو
دو  داریگمان کارل مارکس در جهان سرمایهجوید. بهی فردیناند سوسور سود میشناسی

بر مبنای  نوع ارزش قابِل تشخیص است: ارزش مصرف، ارزش مبادله. ارزش مصرف
زار. ارزش مصرف را شود؛ ارزش مبادله بر مبنای نیازهای بان میینیازهای انسان تعی

ی کاال خواند؛ ارزش مبادله را ارزش ساختاری. این دو نوع توان ارزش ارجاعیمی
هر دال  به گمان فردیناند سوسور .یافت توانمی های زبانی نیزدر جهان نشانه ارزش را

 ها وی دالدوم رابطه با همه اش؛ت؛ نخست رابطه با مدلولنوع رابطه درگیر اس در دو
 ارزش توانی نخست را مید. رابطههایی که در یک ساختار زبانی حضور دارنمدلول

.مبادله ساختاری یا ارزش ی دوم راخواند و رابطه زبان مصرف ارجاعی یا  
فشارد که در روزگار ما ارزش ارجاعی اهمیِت ژان بودریار  بر این حکم پای می   

ارزش مصرف به نفع ارزش ارزش ساختاری از دست داده است؛  عخویش را به نف
، سرچشمه، جوهر، معنا، تاریخ کنیم که در آنگی میما در جهانی زنده مبادله. اینک

ی خویش را بر همه جا سایه معناییبی جهانی که در آن ؛واقعیت و سودمندی نقشی ندارند
توانند با هر چیزی مبادله شوند؛ نسبیتی ها مینشانه گسترده است؛ جهانی که در آن

در چهارچوب شباهتی ویران کننده  آفریند کهتفاوت نمی مرز امااین نسبیت بی مرز.بی
محصور میشود.18 در جهان ما مرگ جنبههای ارجاعی، به یاریی رسانهها، تبدیل به 

گی گانی. ما در جهانی زندههمه معنایی تبدیل به ارزشیباور به بی شود ویک قانون می
استبداد خویش را  و فرامن شودنداشته میر پالف با نظم جاری کفکنیم که در آن تخمی
پناهی را کند. جهانی که در آن آدمی عمق بیپوشش میدان دادن به نهاد پنهان می زیر

را.  معناییشباهت در بی های پیچیده را؛عمق ترس د؛کنتجربه می  
 

5 
 اما پیش از این شود.م میتماکریم  آقاکشیدن  مسح یصحنه با حجاب تنگ بلور داستانِ 

 .نام دارند آقا کریماش ی کارکنانکند که همهای کار میراوی گفته است که در چلوکبابی
داستان پیش  متن اما ،طلبدی مدرن را به جدال میشاید جامعه اشبا مسح کشیدن آقا کریم

-ساختار آیین لجهان مدرن درست مثساختار  نشان داده است که آقا کریم تکثیر از این با

د. گیربر مبنای تکراری ابدی شکل می های مذهبی  
ی شود که همهتکرار نمیآقاها  کریم تنها حضور اما جاب تنگ بلورح داستانِ  در   

سر راوی معتقد است که راوی باید هر د. همندهحوادث خبر از نظمی غیر قابل تغییر می
ای از  سرش تکهبازی با همام عشق هنگ راوی .هفت سال و پنج ماه یک کتاب بنویسد

ای از لباس راوی شاید تکهاندازد. ش را بر روی تنگ بلور میی مادرلباس عروسی
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ی خویش شدهعشق سرکوب از کند تای خویش میبازیمادر را حجاب عشقی عروسی
ین تکرار ا همهبا این .داندای که راز میهراس از چشم ماهی ؛ درسخن بگوید به مادر

های ی ارزشکه در آن همه نشان جهانی معنا هم هست؛های بیتکرار شباهت آیین نشانِ 
نام دارند.  مهرانگیزاعراِن سبیلو جهانی که در آن ش اعی از دست رفته است؛ارج  
تمامی گویا است. به همیشه یواژه شود.آغاز می همیشهزیر عنواِن  پارکینگ داستانِ    

خیزد؛ خواب برمی دهد؟ همیشه داراب سر ساعت معینی ازمیچه چیز رخ  همیشه اما
کند؛ همیشه سر ساعت معینی به محل اش را روشن میساعت معینی ماشین سر همیشه

در پارکینگ  فرش کرده است.ی او را نیز سنگرسد. همیشه مسیر آیندهکارش می
هد شد. پس از ی کارد کشته خواهای بهار کسی با ده ضربهسرانجام در یکی از شب

مرگ او هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. داراب هیچ روز خوبی را تجربه نکرده است. با 
ی تکرار همیشه به بیرون پرتاب نشود، در شرکت طراحی و تولید نهواین همه تا از گرد

کند؛ را آرمانی می کند که همیشه. داراب در شرکتی کار میکندمی رهای تجاری کاآگهی
معنا است؛ قربانی و های بیشباهت یزایندهو  مان قربانیأعنایی را. داراب تومتکرار بی

قتلی که در شبی بهاری رخ خواهد داد.  یزایندهتقدیر همیشه؛ قربانی و  یزاینده  
-پناهیی طاقت سوز بیاستان سنگینیهم داستاِن همیشه است. د پایان یک روز پاییزی   

به بیرون پرتاب شده است تا تبلور همیشه باشد؛  ختیبخوشی مردی که از گردونه ی
روایِت  پایان یک روز پاییزی آفرین.گان در رقابتی مرگی بازندهتبلور حضور همیشه
مرد برای  گزیری نیست. در آن از تنهایی ی قهار جهانی کهجدایی است زیر سایه

ش جدا شده است. پدر و سراستخدام به شرکتی رفته و دسِت خالی بازگشته است. او از هم
کند و مادرش با گی میزنی دیگر زنده اند. پدرش بادیگر جدا شدهمادرش هم از یک

ی گی در هستیروایت شباهت است؛ روایت گسیخته ییک روز پاییزپایان  مردی دیگر.
هم در  کند وگی میی مردی بیگانه زندهمردی که هم مادرش در خانه روایت رنج همه؛
جهانی بیگانه به ستوه روایت رنج مردی که چنان از رنج  گی حاکم است؛بیگانهاش جهان

ت روای پایان یک روز پاییزی کند.دراز می دست تمنا به سوی تسلط آشنا آمده است که
، پدر آفریندمعنا میهای بیجور قدرت جهانی که شباهتای است که از ی بازندهتنهایی

  کند.قدرتمند را فریاد می
ما صلیب  ی کسانی که در جهانروایت تکثیِر مسیح است در تن همه گریدمسیح می   

 ار دارد که توسطری مسیح در ساختمان بیمارستانی قبرند. مجسمهخویش بر دوش می
ها، پس کاتولیک در قرن چهاردهم میالدی بنا شده است؛ در دورانی که کشیش یهاکشیش

کردند تا به زده را به بیمارستان حمل میای طاعونهی طاعون، جنازهبیماریاز شیوع 
روز ام عون؛دیروز طا ؛تقدس مسیح نشان تفاوت با جهان بود پریروز خندق بیندازند.

مسیح اما تنها نیست.  اند. گی و تقدس مسیح از یک جنسطاعون و دیوانه .گییوانهد
ای ی تشنهمسیح فاحشه .شودپای دار قالی در سکوت پیر میسر راوی است که مسیح هم

ی با خاطره گانی هستند کهدیوانه یهمسیح هم .برداش پناه میکه راوی به آغوش است
سرش بیاید و مسیح خود راوی است که منتظر است هم .کنندگی میگان زندهزدهطاعون
های ل شباهتد کسانی است که در بغض روایت گریدمسیح میایش را پاک کند. هاشک
.نا جایی ندارندمعبی  
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را نیز بر شانه دارند؛ آذر زخم رنج از جهان های حسین نوشساکناِن جهاِن داستان   
گی ها در جهانی زندهن کرده است. آنیای ممکن اندیشه را تعیکه مرزه اسیر در قفسی

شتابی  عمومی را عمق بخشیده است،و  ن حریم خصوصیمیا شکاف کنند کهمی
تسلیم در برابر  های نوین آفریده است،اسطوره هستی تحمیل کرده است،کننده را به ویران

ناپذیر کرده است. آفرین را تبدیل به آیینی خللرقابتی مرگ است، تقدس بخشیده قدرت را
معنا های بیهتی شباگی در بحبوحهآذر زخم زندههای حسین نوشساکنان جهان داستان

.را بر شانه دارند؛ رنج زمان را نیز  
 

 6  

بر تن و جان انسان جز تباهی  گذرد وزمان می ی نیست.زمان گزیر کس را از زخمهیچ
انسان از جنس  ؛گذارد. زمان از جنس غیاب استمین جا بار جدایی چیزی بهو حس اندوه

ن جدال میل انسان به حضور بنیان جدال او با زمان است و سالح او در ای حضور.
غلبه  .یهنریا اثر  خدا، آرمان، اخالق، خانواده در کسوتِ  گیآفرینش حضوری همیشه

خدا کلیتی است که گذر  نها بر مبنای باور به حضوری قدسی ممکن است.بر زمان ت
زمان  آرمان مفهومی است که گذر .کندگی میه سفری به سوی جاودانهزمان را تبدیل ب

 از ثیر عملأکه ت دنشویب مبهای اخالقی سارزش .نشاندگردی بر تقدس آن نمی
 .گاریدهآفریند و حضور فرزند حس مانمی خانواده فرزند .چهارچوب زمان فراتر برود

ضور بوده ر حضوِر غیابی که روزی حدهد بشهادت می که ی رد پایی استهنر اثر
، خانواده، هنر شاید بتوانند رنج گذر زمان را تسکین بخشند. است. خدا، آرمان، اخالق

های باور به ارزش ؛ممکن است های ثابتا اما تنها به شرط باور به نشانههتکیه به آن
نوع تقابل وجود  شود که باور به دوتنها هنگامی مرهم گذاشته می زخم زمان .ارجاعی

به  خود ر به این هردو تقابل امادرست با غلط؛ تقابِل زشت با زیبا. باو داشته باشد: تقابلِ 
. در جهانی که در آن ندیک مصداق داشته باش هالب یر همهکه ب درهایی نیاز دانشانه
زمان  ، زخماندکرده میدان را ترک ناپایدار یهاها و مصداقها به نفع نشانهی تقدسهمه
                                                                             گار است.مانده
ی جای خالی زمان گاهسان نیست. گذر همیشه یک ان اماواکنش در مقابل گذر زخم زم   

ین حالتی گذر زمان در چن گی را برجسته.مفهوم تراژیک زنده ؛کندمعنا را گسترده می
نشان ستم ضرورتی کور است.19 معنای تراژیِک زمان یعنی اندوهی که ترک جهان 

 چنینکند. در تر میرا کریهگی معنای زندهی بیهگاه تنها چهر زمان اما نشاند.بردل می
زخم هستی را  که تنها نه شکوهی را؛ رساندرا به پایان می شوقی حالتی گذر زمان نه

-اگر پایان هم نیابد، بی کند کهبینی میای را  پیشهستی کند. زمان گاه  پایانخونین می

را برجسته گی آذر گذر زمان مفهوم تراژیِک زندههای حسین نوشمعنا است. در داستان
                                                     کند.می ستی را خونینهکند؛ تنها زخم نمی

                                                                 
7 

ساکنان جهان  کند.تی را خونین میگذِر زمان زخم هس آذرهای حسین نوشدر داستان
-های اخالقی را پاس میآذر نه آرمانی را باور دارند نه ارزشحسین نوشهای داستان
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ها عفونت فاحشهی پرهااتاقدر من اگر پروانه بودم ی داستاِن ؛ که یا چون راویدارند
-ی خویش با همی جنسیرابطه دارهای سایهدیواری داستان یا چون راوی ند،ا سرگردان

ها به آغوش ها واما همیشه در اتاق هایابند. آنمیعفونت ای پ رسر دیگران را رابطه
. السعید، برندمی تا زخم زمان را مرهم بگذارند به خدا پناه گردند که گاهمیندنباِل پناه 

 .کندجو میون را جستغلبه بر زخم زما ،خدا در سفر به سوی ،السعید شخصیت داستانِ 
-دیوانه دارد وقتی دیگرانی چون او یا در . غلبه بر زمان چه ثمرویرانی است سهم او اما

گان خود را در خانه سایهاز ترس هم یا گردندشان میشدهی گمگیها به دنبال مردانهخانه
ی در جوانی آرزو دارد ،روز پاییزی پایان یکامیر، شخصیت داستاِن  کنند.حبس می

 حاصل چه تی گندمگون.موهای خرمایی، پوسفرزندش تداوم بیابد؛ با چشمانی آبی رنگ، 
رنج امیر از خیانت  اند؟ تن بیگانه یشیفتهی مادران تداوم در جهانی که درآن همه از اما

-ری تکرار آلودهگاکند. ماندهمعنا میتداوم وجود او در پیکر فرزند را بی ،سرهم ومادر 

ان به از جور زم لیدی مکبثهای داستان شخصیت گی.آلوده یگی است و مرگ زایده
ای است که به صحنه نرفته نامهاند اما نمایشجای گذاشتهچه از خود بهآن .اندهنر پناه برده

ی معناییزماِن هنر؛ بیبی ها است بر تخیلجدایی واقعیت ینشاِن غلبه لیدی مکبث .است
  گردند. گاری میدنباِل ماندهعبث بهگان بهشیفتههنر در جهانی که در آن خود

خدا  خوانند، از، خِط اخالق نمیآذر آرمان ندارندهای حسین نوشساکنان جهان داستان   
-در هنر پناهی نمی ،یابندی ترس و گناه میگیرند، خانواده را آفرینندهویرانی پاداش می

های اقاتدر  نتی کهکند؛ همان عفوهستی را افزون می که گذر زمان تنها  عفونت ؛جویند
رسد.مشام می بهدگردیسی ستان داساالن کهن  
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ی یآذر انسان را عافیتی ممکن نیست. نه فراموشهای حسین نوشدر متِن بلند داستان
گی تقدیر ها. دوپارهغریزه واالیشنه  هاها ممکن است نه حمِل نقابتابوها و ممنوعه

ست. در متن بلند حس ترس تقدیر ا .گناه تقدیر است حس گی،شیفتهگی، خودافسرده است.
کشد، سازد، شجاعت میآفریند، کسالت میآذر جهان تکرار مین نوشیهای حسداستان
های حسین لند داستاندر متِن بها. ها، حجابها، صلیبکند؛ جهاِن اشکگی خلق میخسته
های مهمانان ناخوانده؛ ی شانهی عفونت هستی است؛ سنگینیدهنزمان زای آذرنوش

در آذر های حسین نوش. در متِن بلند داستانکندها را تنگ میمروتی که اتاقجادوگر بی
ی انداز تلخیچشم در ،آیدمی قدرت تلخ شانه به شانه گذرد،ای تلخ میپشِت سر خاطره
افسانه شود. هایشانرنجاند تا آمده ی آنان که به جهانزند؛ روایت هستیجدایی پرسه می  
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