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 » عادت مي كنيم «زويا پيرزاد در 
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
 

 اثر زويا پيرزاد، زماني است كه او »عادت مي كنيم«، شخصيت اصلي رمان » آرزو«اولين معارفهء ما با 
خودش را در رقابت با رانندهء جواني بر سر مهارت در پارك كردن، جلوي محل كارش » رنوي«اتوموبيل 

خود را كه هميشه درش به زور بسته مي شود برمي دارد و وارد دفتر »  مستطيل سياهكيف«پارك مي كند و 
ي مؤنث است ــ صاحب و مدير يك بنگاه معامالت » ابن مشغله«آرزو صارم ، . كار بزرگ اش مي شود

ده، نام بنگاه كه از پدر به او به ارث رسي. (ملكي كه آنرا با مهارت مردان كاركشتهء اين حرفه مي چرخاند
انباشته از مدارك و » كيف سگگ دار«و » رنوي سورمه اي«.) است» بنگاه معامالت ملكي صارم و پسـر«

در رفت و آمدهاي پرشتاب ميان است ، بخشي از هويت روزمرهء آرزو صارم »تلفن همراه«اسناد، و البته 
 . كار و خانه و مديريت امور اين دو حيطه

 

 
 

اما از همان فصل . ا يك شخصيت مصمم و از لحاظ روحي مقاوم روبرو كنداين معارفه قرار است ما را ب
اول رمان، اين ظن در ما شكل مي گيرد كه درست به عكس، شايد ما با قهرمان تيپيك رمانهاي سانتي 

يعني زني ) در اصطالح ــ به ناحق ــ تحقيركننده اش» پاورقي هاي بازاري«همان (مواجهيم » زنانه«مانتال 
لهء اصلي و محوري زندگي اش چيزي نيست مگر از راه رسيدن شاهزاده اي رويائي سوار بر كه مسأ

آيا آرزو شخصيت زن قدرتمند رمانهاي فمينيستي جديد را نمايندگي مي كند يا ضعيفهء . كالسكهء زرين
 كه با مدرن و آالمد سريالهاي كليشه اي؟ چرا اين ظن، به تدريج كه جلو مي رويم، در ما قوت مي گيرد

 تيپ دوم روبرو هستيم؟
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هاي تلويزيوني، » سيت كام«طبق كليشه هاي (آرزو و دوست نزديكش شيرين در رستوران نشسته اند 
و طبق ) هاي تئاتري مدام تكرار شونده در اين كتاب است» سن«رستوران ، دفتر كار، آشپرخانه، و نشيمن، 

آرزو . ي با گوشه هاي تيز طنزآميز در جريان استمعمول ميان آنها يك بازي لفظي نيمه شوخي نيمه جد
آرزو يك بار در »  .گيرم با پاالنهاي مختلف. حق با شيرين است، مردها همه شان االغ اند«فكر مي كند، 

جواني ازدواج كرده حاال طالق گرفته و شيرين نيز يك بار پاي ازدواج رفته  و حاال هردو مستقل زندگي 
هرروز در دفتر . دگي سابق كه پيش مي آيد همه تحقير و تمسخر استحرف شريكان زن. مي كنند

آرزو به . كارشان، آرزو و شيرين پاها را روي ميزكار دراز مي كنند، به عقب لم مي دهند، و قهوه مي نوشند
آنها طي روز مدام به مردها . اين خاطر دوست خود را تحسين مي كند كه بهتر از خودش مردها را شناخته

آرزو و شيرين خودشان .  نهي مي كنند، سركار، در رستوران، بهنگام بنائي خانه، يا حتا توي اتوبوسامر و
كره، پنير، «دوتائي مي رانند و به تعطيالت شمال مي روند و از اتاق هتلي در كنار دريا دستور صبحانهء 

باور » آسپيرين«د و به فلسفهء شيرين هرگز گريه نمي كن. مي دهند» زرده ها سفت. مرباي بهارنارنج و نيمرو
 !،  يك آسپيرين مرد باال بينداز، اما خودت را پابند االغ جماعت نكن»سرت درد مي گيرد«گهگاه كه : دارد

 
پس اين دو زن قوي اند، صاحب اختيار خودند، چشم شان باز است، دست مردها را خوانده اند، و از آنها 

 واقعاً؟ . . . . بازي نمي خورند 

 .ه كه چنين نيستالبت
 

 »بست سلر«تمهيدهاي 
با آنكه زويا پيرزاد . را كنار نمي گذارد» بست سلر« از ابتدا تا انتها قراردادهاي رمان »عادت مي كنيم«رمان 

همه جا آگاهانه از سانتي مانتاليسم و نمايش احساسات رقيق پرهيز مي كند، و اين يكي از امتيازات كار او 
افسانه پريان ِ سيندرالئي «(» فري تيل«و شخصيت هاي اين اثر بر روي هم يك است، باز هم ساختار 

 . به وجود آورده اند) fairy tale/  »  شاهزاده اي
 

ساده و مينيمال است، يكي از تمهيدهايي كه قرار است خواننده را به » پالت«از آنجا كه طرح داستاني يا 
سهراب جمله هاي آرزو را از . ز همان فصل اول استجلو هل دهد رمزآميزكردن شخصيت سهراب زرجو ا

وسط مي برد تا با نكته اي هوشمندانه آنها را تمام كند ــ و با اينكار در بازيِ لفظي پوشيده و رمانتيك دست 
باال را داشته باشد ــ اما همزمان از پاسخ دادن به پرسش هاي سرراست آرزو دربارهء خودش با بي تفاوتي 

 او چه كاره است، از كجا آمده، تحصيالت اش چيست، ثروت اش را از كجا آورده؟ همهء .طفره مي رود
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يك تمهيد قراردادي و ) اُبژه تمناي زن(رمزآميز كردن شخصيت مرد . اينها ذره ذره بايد كشف شوند
 . است» زنانه«مرسوم قصه هاي رمانتيك 

 
فصل هاي (راه فصل هاي كوتاه و جمع و جور  به هم»عادت مي كنيم «سينمائي نوشتن سبك زويا پيرزاد در

كمدي «، ساختار رمان او را شبيه سريالهاي )دو صفحه اي، سه صفحه اي، و چهار صفحه اي هم داريم
هرفصل كتاب به راحتي مي تواند به قالب يك اپيزود نيم ساعته با سه يا . تلويزيوني مي كند» سبك
در آيد كه به فاصلهء زماني كمي پس از يكديگر ) انيسكانس كوتاه با وحدت زماني مك(» نشست«چهار

آخر هر سكانس را هم با يك نيمخط وسط صفحه مشخص » كات«خود نويسنده حتا . باز و بسته مي شوند
سهراب زرجو مي چرخد و موضوع گفت و » قصد و نيت«پايان فصل اول كه دور موضوع . كرده است

ين سر نهار، ساعتي بعد با از راه رسيدن كادوي سهراب گوي طنزآميزي است ميان  آرزو و دوستش شير
تمام مي شود كه بالفاصله جهت آتي يك قصهء رمانتيك را با همين تمهيد قراردادي به خواننده حالي مي 

 .كند
 

او را بسازند، براي خوانندهء پاورقي هاي رمانتيك آشنا » شخصيت«همه خصوصيات سهراب، كه قرار است 
ارد زيرا جدش از تاجران نزديك خاندان قاجار بوده؛ خودش تاجر موفقي است؛ در رگ اشرافي د. است

. خارج زيسته با تحصيالت مدرن اما زندگي در ميان مردم وطنش را به فرنگ نشيني ترجيح مي دهد
برخالف مردان خانوادهء آرزو كه جملگي تي تيش و فرنگي مĤب و زن باره اند، اين يكي اهل تظاهر 

همه چيزدان . يپ هاي مختلف جامعه مي جوشد و راحت به زبان خودشان خوش و بش مي كندبا ت. نيست
معماري شناس است و در گچ . از هنر و نقاشي سررشته دارد. و كاريزاماتيك است و همه دوستش دارند

و گوش را مي شناسد و آنها هم به توصيه هاي ا» ميراث فرهنگي«مديران ادارهء . بري خانه ها دقيق مي شود
 . مي دهند تا خانه هاي اصيل قديمي به چنگ بساز و بندازها نيفتد

 
در رستورانهاي شيك باالي شهر و در قهوه خانه هاي سنتي پايين شهر سهراب را مي شناسند و عزت مي 

منوي فرنگي را با لهجهء فرانسوي راحت بخواند و كارد » سوئيس«او مي تواند هم  در رستوران . گذارند
 را به طرز صحيح در دست بگيرد، و هم در قهوه خانه اي حوالي توپخانه روي گليم بنشيند و ديزي استيك

 . را با آداب كامل آبگوشتي صرف كند
 

 »چيزي هست تو بلد نباشي؟«آرزو سر جلو برد و يواش گفت، 

 ».بيگودي بستن. آره«سهراب سر جلو آورد و يواش گفت، 
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 ».گمشو«. آرزو زد زير خنده
 
 )».خيلي بدجنسي«، آرزو بعضي وقتها دوست دارد بگويد، » گمشو« جز به(
 

حتا بيمارستان ترك اعتياد را هم . سهراب زرجو در هر موردي به طرز معجزه آسائي مشكل گشا مي شود
. در يك چشم به هم زدن بسيج مي كند تا كار خيري براي يكي از كارمندان زير دست آرزو كرده باشد

 كند آرزو براي ديدار در محل كار او، از همان تجريش اتوبوس توپخانه را بگيرد تا به سهراب توصيه مي
آرزو هم كه هميشه مطيعانه تابع بكن نكن هاي سهراب . آشنا شود» با اقشار آسيب پذير جامعه«قول خودش 

 درد كوپن است، سوار اتوبوس مي شود و در مواجهه با زنان فرودست، زندگي خود را با زيستِ كساني كه
 . ارزاق دارند مقايسه مي كند

 
بعد از همهء اينها، ديگر تعجبي نبايد داشته باشد كه همراه با آرزو كشف كنيم سهراب در پستوي محل 
كارش، مغازه اي بزرگ و شلوغ و دو دهنه در خيابان سپه، خلوتي دارد آجرفرش با پنكهء سقفي مملو از 

ان مي دهد او مي تواند انساني درونگرا، عميق، و متفكر هم باشد ــ قفسه هاي كتاب و اشيا عتيقه، كه نش
و باالخره، براي !  قاعدتاً در طول روز،  وسط چانه زدن با مشتري ها و رسيدن به دخل و خرج فروشگاه

اينكه همه چيز كامل باشد، درهمان اتاق خلوت، آرزو را روبروي ديواري شيشه اي مي برد كه آنسوي آن، 
»  اط كوچكي با ديوارهاي كاهگلي، درشكهء خيلي بزرگي با بدنهء سياه براق و چرخ هاي طالييوسط حي«

فقط جاي شكرش باقي است كه اين شاهزادهء باسمه اي در خلوتگاه خود تار نمي زند و . پارك شده است
 .حافظ و مولوي بلغور نمي كند

 
 فاصله هاي آيرونيك

از همان ديدار اول تصميم «، سهراب به آرزو مي گويد، »نيمعادت مي ك«وقتي نزديكي هاي آخر رمان 
، براي لحظه اي شك برمان مي دارد كه نكند نويسنده همهء ما را سر كار »گرفته بودم باهات ازدواج كنم

به اين معني كه خانم پيرزاد با بكار گرفتن !) باالخره اين زويا پيرزاد است نه رـ اعتمادي! (گذاشته است
ه طرزي آيرونيك، همزمان كه با تردستي ما را سرگرم مي كند، مي خواهد اين نوع از داستان كليشه ها ب

» آرزو انديشي«براي چنين تعبيري بايد كل رمان را همچون استعاره اي بگيريم از . نويسي را هم هجو كند
)daydreaming (راي فرار آدمهاي يك بـُعدي چون آرزو، ب. شخصيت هايي چون آرزو در زندگي واقعي

از يكنواختي و مالل زندگي روزمره، در تخيالت خود به دنياي ديگري مي گريزند كه از قضا همين دنياي 



Abdee Kalantari on Zoya Pirzad’s We Get Used to It                                    www.nilgoon.org 5 

است، كه آگاهانه طبق الگوي پاورقي ها، سريالهاي تلويزيوني، يا كمدي هاي » عادت مي كنيم«رمان 
 . رمانتيك هاليوود پرداخته شده است

 
به سخن ديگر، خواندن . هانه آيرونيك نيست تعبير آيرونيك به دست دهدناقد نبايد از رماني كه خود آگا

پس بايد بپرسيم آيا در سراسر . آيرونيك يك رمان غيرِآيرونيك اگر هم ممكن باشد كار بيهوده اي است
، اين فاصله گذاري هاي آيرونيك به اندازهء كافي حضور دارند كه چنين تعبيري را »عادت مي كنيم«رمان 

 ند؟مجاز ك
 

او هم در داستانهايش از . يكي از خبره هاي فاصله گذاري هاي ناپيداي آيرونيك اسماعيل فصيح است
و حتا قراردادهاي داستان جنايي مدد مي گيرد تا خواننده اش كتاب را زمين » بست سلر«عناصر رمان 

آنچه » ۶٢زمستان «يا » اغماثريا در «ي جالل آريان در رمانهايي مثل »آلترايگو«اسماعيل فصيح با . نگذارد
نام گرفته، مي گيرد و با لحني خنثا و به » قصهء ايثار و عشق«را كه در فرهنگ مسلط حماسه، تراژدي، يا 

ظاهر بي طرف به نحوي  روايت مي كند كه  پوچي همهء اين چيزها ، از عشق فاشيستي يك جوان مؤمن 
 به نام جنگ مقدس حق عيله باطل به خوبي آشكار مي به دختري خونرفته در اغما تا پوچي نبردي ابلهانه

نمي توان اين دو رمان را به شكل آيرونيك خواند و به اين نتيجه نرسيد كه در بستر اين روايت ها، . شود
البته استاد بالمنازع ديد آيرونيك كه زيراب همهء ارزش . دقيقاً معادل حماقت يا جنايت است» شهادت«

 در فقدان هر نوع اميد يا ارزش مثبتي، با نيهيليسم كامل پهلو مي زند بهرام صادقي هاي مسلط را مي زند و
بهرام صادقي است كه با قيافه اي جدي و حق به جانب كليشه اي را مي گيرد و داستاني را با زبان . است

ارد، آشنا و دستمالي شدهء روز در يك موقعيت عادي و ملموس شروع مي كند، كمي سر به سر ما مي گذ
گاه چشمكي مي زند، به تدريج اينجا و آنجا پايش جلوي پا ما مي پيچد و كمي تعادل ما را به هم مي زند، 
معذرت مي خواهد، و بعد به ناگاه فرش را به تمامي از زير پاي ما چنان مي كشد كه خود را در ديوانه خانه 

 .  ، رها شده مي يابيماي معلق ميان زمين و آسمان، در كنار مجانيني از قماش خودمان
 
بدون شك پر است از شوخ طبعي و گوشه زدنهاي هجوآميز به نوع زندگي و شخصيت » عادت مي كنيم«

براي نمونه، فصل دوم كتاب كه صحنهء يك مهماني در منزل مادر ). ١(هائي كه اين رمان را پر كرده اند 
اه هجوآميز به عادات و تظاهرات تيپ هاي آرزو است به خوبي تبحر زويا پيرزاد را نشان مي دهد در نگ

اين نگاه كه در سرتاسر كتاب مي آيد و مي رود، تا اندازه اي آن . مختلف طبقهء مرفه تازه به دوران رسيده
فاصلهء آيرونيك را ايجاد مي كند تا خوانندهء عادي به تمامي تسليم تمهيدهاي قراردادي رمانسهاي بازاري 
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كه يكپارچه خالي بندي اشرافي است،  ) مادر آرزو(ر اما دل نشين ماه منير شخصيت متظاه: در آن نشود
ديگر ازدواج مي كنند، فالني كه صورت اش را كشيده يا » كشور«يا با يك » پول«دختران دم بختي كه با 

، )از چندصدمين كنيزك دربار(شاه قاجار است » نوادگان«قلوهء لبهاش از كوالژن است، آن يكي كه از 
صحنهء ديگري كه . است» آقاي دكتر«شده و دالل وسايل طبي اي كه »  آقاي مهندس«ز و بندازي كه بسا

آرزو و شيرين در يك كبابي زير بازارچه نشسته اند و از سهراب حرف مي زند و آرزو حين غرزدن و 
 جمله خوردن جگر به سكسكه مي افتد و نشان مي دهد كه شيرين دست اش را خوانده ــ اين صحنه از

صحنه هاي بي شماري در اين رمان است كه حساسيت هاي كميك نويسنده را نشان مي دهند و بروز سانتي 
 .  مانتاليسم را سد مي كنند

 
اين اشاره ها . است» بست سلر«اشاره مي شود كه نويسندهء آمريكائي رمانهاي » دانيل ستيل«دو سه مورد به 

خود مي داند حوزهء كليشه هاي رمانس كجا است، » عادت مي كنيم«شايد حاكي از اين باشد كه نويسندهء 
حضور يوگا، رژيم چاقي، و كالسهاي تراپي و مدي . يا كجا مي توان از آنها آگاهانه يا به طنز استفاده برد

تيشن، بودا و كريشنا احساس مي شود اما از خواندن روزنامهء عصر يا مثالً جرو بحث بر سر نامزدهاي 
كاراكتر ها ژامبون، استيك با سس قارچ، . وري و احتمال درگيري و جنگ اصالً خبري نيسترياست جمه

ها بدگوئي مي كنند، در حاليكه تمامي هستي اجتماعي خود » جواد«و شيريني كيوي دار مي خورند و از 
 . است) نوكيسه ها در رژيم اسالمي(» جواد جهان سومي شيك«آنها 

  
دختر تين ايجر آرزو به قضايا نگاه مي » آيه« عوض مي شود و ما از چشم در يك مورد كه زاويهء ديد

سوم شخص «همهء رمان از ديد . كنيم، باز هم نوعي فاصلهء طنز آميز با وقايع و شخصيت ها ايجاد مي شود
اين روش، جايي ميان اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد مطلق قرار . نوشته شده است» مفرد محدود

 نويسنده همه جا حاضر و ناظر است و به ذهنيات و احساسات همهء ،  سوم شخص مطلقدر روش. دارد
ويسنده تنها ذهنيات كاراكتر اصلي را روايت در سوم شخص مفرد محدود، ن. شخصيت ها دسترسي دارد

آن » من«مي كند و ديگران به طور غيرمستقيم از ديد همان كاراكتر اصلي ديده مي شوند، بدون آنكه 
» عادت مي كنيم«اين قاعده، به دليلي كه بر من روشن نيست، در فصل اول رمان . (كاراكتر راوي قصه باشد

» . . .ه يكي از ديوارها عكسي بود در قاب چوبي از مردي با سبيل نازك ب«مثالً جملهء . رعايت نشده است
پشت يكي «؛ يا جملهء ». . . به يكي از ديوارها عكسي بود در قاب چوبي از پدر با سبيل نازك «بايد باشد، 

 موارد و» . . .پشت يكي از ميزها شـيرين با روسري سفيد «بايد باشد، » . . .از ميزها زني با روسري سفيد 
 . ) ديگر در اين فصل
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دختر كه » وبالگ«فرزند تين ايجر آرزو آن است كه برحسب اتفاق مادر به » آيه«بهانهء تغيير زاويهء ديد به 

درد دلهاي او با نام مستعار روي اينترنت است دسترسي پيدا مي كند و آنچه ما از زبان اين دختر تازه پا به 
در حقيقت، ما . مي شنويم به مراتب طنزآميز تر از باقي كتاب است» قبچهء طال«سن گذاشته زير عنوان 

تمام روايت را يك بار ديگر به طور فشرده مي خوانيم ولي با فاصله اي طنز آميزتر از زبان بي شيله پيلهء 
يك دختر لوس بارآمده ولي باذكاوت و شوخ،  كه  از حاالت احساسي دنياي بزرگ تر ها، تظاهرات 

اين خواننده پيش خود گفت كاش سراسر رمان را همين . ه، و آداب نوكيسگي پرده برمي داردروشنفكران
 !وبالگ بچهء طالق گزارش مي كرد

 
! نه بابا! مي گم مادر بزرگ خيال نكنيد خيلي پيره ها. شازده خانم مادر بزرگمه«بچهء طالق مي نويسد، 

گاهي توي مهموني هاي خونوادگي پا به . لقدبلند و خوش هيكل و خداييش هنوز خوشگ. خيلي باحاله
در ضمن يك موقع فكر نكنيد من از خاندان جليل . پاي ماها همچين با موزيك فاز مي گيره كه بيا و ببين

ولي مامانم مي . البته از مادر بزرگم بپرسيد مي گه مادر بزرگش زن يكي از شاه هاي قاجار بوده! سلطنتم ها
يكي از سيصد چهارصد صيغهء يكي از سيصد چهارصد شاهزادهء دست هشتم گه مادر بزرگ ِ مادربزرگم 

 » .و درپـيتي ِ قاجارها بوده كه مهم ترين مسؤوليت زندگيش از قرار تخم ريزي بوده به سبك ماهي قزل آال
 

 شخصيت پردازي ها
. اب به وجود آورند اين طنزها و شوخ طبعي ها آن اندازه نيستند كه فاصله اي جدي با ماتريال كليشه اي كت

ظرف سه سال به چاپ شانزدهم رسيده نشان مي دهد كه بازار نيز محصول خود را » عادت مي كنيم«اينكه 
. مي يابند» آشنا«مي شناسد، خواننده ها به راحتي با آرزو يا با محيط داستان همذات پنداري مي كنند و آنرا 

 رمان سرگرم كننده را نقيصه اي جدي تلقي همين مانع مي شود كه آنها شخصيت پردازي ضعيف اين
 .بزرگ ترين ضعف كتاب بي شك همين يك بـُعدي بودن سه شخصيت اصلي است. كنند

 
دوست آرزو در اين رمان بيشتر از آنكه يك كاراكتر مستقل باشد، تبديل شده است به يك » شيرين«
ط كاركرد جوك گويي  و سر ، يعني كسي كه حضورش فق)sidekick/ سايد كيك (» وردست آرتيسته«

اما خواننده » مشاور عاقل«شيرين هم مونس و سنگ صبور است و هم . دارد) comic relief(به سرگذاشتن 
از آنجا كه شيرين معرف نوعي نگرش زنانهء متفاوت به زندگي است، . هرگز به دنياي درون او راه نمي برد

 ارزش هاي آرزو و طعنه هايي كه گاه و بيگاه به ترديدهاي او در مورد. نقش او در داستان جدي است
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ي واقعي به وجود آورد » دراما«او، مي توانست يك » فلسفهء آسپيرين«دوست خود مي زند، همراه با 
و در نتيجه، خواننده درك بهتري از دودلي ها و ترديدهاي ) تقابل واقعي جهان ها و ارزش هاي متضاد(

در حاليكه در شكل فعلي، خواننده به خوبي مي داند كه مقاومت .  مي كردآرزو در برابر انتخاب همسر پيدا
تيپيك داستانهاي سانتي مانتال است و دير يا زود، آرزو » ناز و اطوار«اوليهء آرزو در برابر سهراب از نوع 

ك آشنا خوانندهء اين نوع داستانها به خوبي با بازي موش و گربهء رمانتي. سـپر دفاعي را زمين مي اندازد
 . است و چون پايان كار را مي داند، از اين بازي لذت مي برد بدون آنكه به دل او هراسي بيفتد

 
اين نوع طرح داستاني يا پالت البته در رمان نويسي غرب قديمي است و از بهترين نمونه هايش آثار جين 

غولي به دنيا نگاه مي كنند كه آستين است كه در آنها دختران دم بخت و زنان جوان معموالً با اين دلمش
كدام مرد ايده آل است، كدام جفت به هم مي خورند و كدام جفت ها ناميزان اند، چگونه مي شود آن مرد 
ايده آل را بهتر شناخت، رابطهء شخصيت او با حرفه اش چيست و پرسش هاي ديگري از اين دست؛ و اين 

 . رانجام به دست مي آيدنوع شناخت، پس از اشتباهات و لغزشهاي متعدد، س
 

شك و ترديدهاي آرزو در برابر مهمترين تصميم زندگي اش تصنعي از آب » عادت مي كنيم«اما در رمان 
در مي آيند زيرا ما حقيقتاً نمي دانيم او در ضمير خود چه چيزهايي را سبك سنگين مي كند، از چه مي 

ين معادله آنچنان ناچيز است كه به جاي غامض وزنهء شـيرين در ا. هراسد و به چه چيزهايي كشش دارد
كردن اين تصميم و عميق تر كردن پرسش هاي آرزو ــ و در نتيجه آگاه تر كردن ما به پيچيدگي هاي 

ي زنانهء متفاوت از زندگي در » فلسفه«تراژيك يك دوستي، يك عشق، شايد يك رقابت ناپيدا، و  نيز دو 
سنده ما را برمي گرداند به فضاي امن و كليشه اي بست سلرهايي از نوع ايران معاصر ــ به جاي اينها، نوي

 . نوشته هاي جكي كالينز و دانيل ستيل
 

اگر ما سهراب را به جاي . ضعف شخصيت پردازي شيرين، بر شخصيت پردازي سهراب نيز اثر مي گذارد
 را با ضعف ها و تاريكي هاي هم او ، )شاهزادهء رويائي كليشه اي(آنكه تماماً از چشم آرزو مي ديديم 

چرا او .  مقوائي ترسيم نمي شداينچنين، آنگاه سهراب نيز شخصيت اش از چشمان شـيرين شاهد مي شديم
 هرگز پرسشي سهراب) ٢(از همان اولين ديدار عاشق آرزو مي شود و تصميم به ازدواج با او را مي گيرد؟

 ديناميسم جدي و تپنده اي نيست كه نشان دهد يك مرد در رابطهء او با آرزو هيچ. جدي از آرزو نمي كند
باشعور وارد رابطه اي شده پيش بيني ناپذير اما سرشار از امكانات كشف نشده؛ و عجيب تر اينكه در همهء 
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تا دريابد اين پيمان بر چه » چرا؟«او هرگز نمي پرسد . اين موارد براي خود آرزو نيز پرسشي پيش نمي آيد
 )٣. ( ريخته شودبنيادي بايد پي

 
*** 

  
همانطور كه گفتيم امتياز بزرگ زويا پيرزاد موجزنويسي تصويري او در يك فارسي روان است كه براي 
هرنويسنده اي در هر ژانري ــ از ژوناليسم ِ حوادث گرفته تا مقاالت علوم اجتماعي و تاريخ وفلسفه ــ يك 

 :ندارد) يا كم(ا نگاه كنيد كه يك كلمه اضافه مثالً اين توصيف شسته رفته ر. سرمايهء بزرگ است
  

نور ظهر از الي پره هاي آفتابگيرها موزاييك . صداي دو جفت كفش پيچيد توي خانهء خالي«
هاي خاكستري را هاشور مي زد تا نزديك بخاري ديواري كه مستطيلي بود در قابي از يك رديف 

 » .چسباند به صورتآرزو وسط اتاق نشيمن ايستاد و لبخندي . آجز قرمز
 

يك نويسندهء آماتور اين تصوير و حركت را به جاي دو جملهء كوتاه احتماالً به دو پارگراف مي كشاند 
آنها در حاليكه صداي . هنگام ظهر بود كه الف و ب  به خانه اي كه به فروش گذاشته شده بود وارد شدند(

كف اتاق فرش نداشت و . ق نشيمن رفتندپاي شان در حياط انعكاس پيدا مي كرد يك راست به اتا
از پنجره يك آفتابگير آويزان بود و از الي پره . موزائيك هايش را كه به رنگ خاكستري بود مي شد ديد

يكي از . هاي آن نور بيرون به داخل مي افتاد و روي كف اتاق طرحي از خطوط موازي به وجود مي آورد
شده بود و در وسط آن يك بخاري ديواري تعبيه كرده بودند ديوارهاي نشيمن با آجر قرمز رنگ درست 

الف در حاليكه وسط اتاق ايستاده بود براي آنكه . كه يك تو رفتگي مستطيل شكل را به وجود مي آورد
 )۴. . .). (مشتري را سر ذوق بياورد متظاهرانه سعي كرد لبخند بزند و 

 
به قلم زويا پيرزاد به مراتب حرفه اي تر و » بست سلر«و با اين توانايي ها، بدون شك يك رمان مردم پسند 

اما بهايي كه خوانندهء آثار زويا پيرزاد . سرگرم كننده تر از نمونه هاي مشابه از نويسندگان كم توان تر است
است؛ داستان كوتاهي در يك » طعم گس خرمالو«مي پردازد از دست دادن ادبياتي درخشان از نوع 

چنان توصيف مي شود كه » يك خانه«و » يك زن«ام كه در آن با زباني درخشان ارتباط مجموعه به همين ن
توأم با پوسيدگي و زوال يك جهان انساني، قلب خواننده را چنان مي ، در آن پيشروي تراژيك زمان 

 .  ///فشارد كه او نمي تواند به شكنندگي و ناپايداري زيست خودش واقف تر و شاعرتر نشود
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  هاپانوشته

: زويا پيرزاد« در مورد نام شخصيت ها و بازي با معاني آنها رجوع كنيد به نقد خانم مهستي شاهرخي، -١
 :»!هنوز عادت نكرده ايم ما

http://chachmanbidar.blogspot.com/2008/02/blog-post_16.html 
 

مشخص نيست كه سهراب جاافتاده كه «  منتقد مقيم آلمان خانم نوشين شاهرخي به درستي مي نويسد، -٢
. گيرد تا به حال ازدواج نكرده و فرزندي ندارد چرا در نخستين ديدار با آرزو تصميم به ازدواج با وي را مي

تصميم گرفته بودم باهات . انستمد چراي اين يكي را از اولين باري كه ديدمت مي«: گويد سهراب مي
وجود آورده؟ سهراب  چه چيزي اين حس را در مرد به» .دانستم تو چندتا اتاق الزم داري نمي. ازدواج كنم

، اما آيا اين مشخصاتي كه در سهراب نسبت به ...هاي زير چشم؟ آيد؟ از چروك از زن جاافتاده خوشش مي
تند يا عمومي و تيپيك؟ كمابيش زير چشمان هر زن كند، مشخصاتي فردي هس آرزو كشش ايجاد مي

هاي گذر تجربه بر چهره و  اي كه نشانه پس سهراب بايد از هر زن جاافتاده. اي چروك وجود دارد ساله چهل
بينيم  ي آرزو نيز اشاره كنيم، باز هم مي اگر به چشمان درشت و تيره! كار را بر دست دارد خوشش بيايد

آورد  دست نمي در هر صورت خواننده هيچ اطالعي به. اني درشت، سياه و زيبا دارنداغلب زنان ايراني چشم
شود و چه گيرايي فردي كه به  چنين جذب آرزو مي كه چرا سهراب باتجربه در نخستين برخورد، اين

ده آرزو نيز در فرانسه تحصيل كرده، اما نويسنده ترجيح دا. . . شخص آرزو برگردد دليل بر اين جاذبه است
ي تحصيلي شخصيت اصلي  ي تحصيلي همسر سابق وي را براي خوانندگان فاش كند و رشته فقط رشته

آيا اين . كرده است ي كار پدر در بنگاه، كجا كار مي معلوم نيست كه وي پيش از ادامه. رمان را پنهان كند
 البته هيچ ربطي هم به قابل پرسش نيست كه چرا در داستاني كه حتي رنگ دستمال روي ميز رستوران ـ كه

ي تحصيلي شخصيت اصلي داستان كه  شود، هيچ سخني از رشته داستان ندارد ـ با تمام جزئيات تصوير مي
 »كند، به ميان نمي آيد؟ اش نقش مهمي بازي مي در شخصيت و  تجربيات فردي

http://www.noufe.com/persish/naghd/text/adatmikonim.htm 
 

 كنيم عادت مييادداشتي بر« براي يك نگاه طنزآميز و انتقادي نگاه كنيد به نوشتهء خانم فرشته احمدي، -٣
 :»پيرزاد

http://www.ghabil.com/article.aspx?id=253 
 

 براي يك بررسي تحليلي مفصل و مثبت نگاه كنيد به مقالهء خانم زري نعيمي دربارهء نوشته هاي زويا -۴
 : »بازخواني پديدة پيرزاد در مجموعه آثارش«پيرزاد، 

http://zanan.co.ir/spip.php?article1048 
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 :دبخواني

 عبدي كالنتري دربارهء رمان نويسي معاصر ايران
 

 )١٣۶٧(» ثريا در اغما« اسماعيل فصيح در -١
http://www.nilgoon.org/pdfs/abdee_Kalantari_02.pdf 
 

 )١٣۶٧(» صدسال داستان نويسي در ايران« حسن عابديني و -٢
http://www.nilgoon.org/pdfs/abdee_Kalantari_03.pdf 
 

 )١٣۶٩(آبادي، و احمدمحمود ـ مدرنيسم در برابر پوپوليسم   گلشيري ، دولت-٣
http://www.nilgoon.org/pdfs/abdee/Abdee_Kalantari_Modernism_Populism.pdf 
 

 )١٣۶٩ (و مدرنيسم ايراني گلشيري، آذر نفيسي، و -۴
http://www.nilgoon.org/articles/Abdee_Kalantari_Lit_Debates.html 
 

 )١٣٧٣(» آينه هاي دردار« هوشنگ گلشيري در -۵
http://www.nilgoon.org/pdfs/abdee_Kalantari_01.pdf 
 

 )١٣٨٢(» جن نامه« هوشنگ گلشيري در -۶
http://www.nilgoon.org/pdfs/abdee_Kalantari_jennameh.pdf 
 

 )١٣٨۵(» طوبا و معني شب«پور در   شهرنوش پارسي-٧
http://radiozamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_2.html 
 

 )١٣٨۵(» سفر از سرزمين نه« رويا حكاكيان در -٨
http://radiozamaaneh.com/nilgoon/2007/02/post_42.html 
 

 )١٣٨۶(» گور به گور« فاكنر و دريابندري در -٩
http://www.radiozamaneh.org/nilgoon/2007/08/post_73.html 
 

 )١٣٨٧(» ناتني« مهدي خلجي در - ١٠
http://www.nilgoon.org/archive/abdeekalantari/articles/nilgoon_zamaneh_102_103.html 
 

 
 
 
  

 
 


