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آنيميسم در روز اسبريزي
ثريا
دکتر محمدعلي

شفاعتي*

گذشتي**

چكيده
یکی از زیباترین گونههای صور خیال در یك اثر ،تأثیری است که ذهن شاعر یا نویسنده در
اشیا و در عناصر بیجان طبیعت میگذارد و با نیروی تخیل خویش به آنها حرکت و جنبش
میبخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیا مینگریم ،همه چیز در
برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات میشود .زندگی بخشیدن به اشیا ،پدیدههای طبیعت
و مفاهیم انتزاعی را «آنیمیسم» میگویند که از طریق اعطای ویژگیهای فیزیکی یا
روانشناختی حاصل میشود .بارزترین گونۀ آنیمیسم ،انساندیسی است؛ اما مانندگی به حیوان
یا گیاه و یا ساختن شکلوارههای ترکیبی نیز بخش عمدهای از آنیمیسم را به خود اختصاص
میدهند .بیژن نجدی از زمره شاعر -داستاننویسان معاصر ادب فارسی است که در برخی
آثارش به این مقوله توجه شایانی نشان داده است .شخصیت اصلی در داستان روز اسبریزی از
مجموعۀ یوزپلنگانی که با من دویدهاند ،اسب است و داستان ،گاهبهگاه از زبان او روایت میشود.
تكگویی یا حدیث نفس ،همذاتپنداری ،آشناییزدایی ،زبان شاعرانه ،آنیمیسم در آنیمیسم،
تغییر زاویۀ دید ،شکست روایت و در نهایت توصیف صحنه از مؤلفههای قابل بررسی در
آنیمیسم این داستان است .در این مقاله به واکاوی داستان روز اسبریزی با رویکرد آنیمیسم
خواهیم پرداخت.
واژههای کليدی
داستان معاصر ،آثار بیژن نجدی ،روز اسبریزی ،آنیمیسم.
* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
** دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1394/10/25 :

تاریخ پذیرش1395/1/20 :
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مقدمه
بيژن نجدي (تولد در  1320/8/24خاموشي در  )76/6/3شاعر و داستاننويسي بود كه در
گسترۀ شعر و قصه با همۀ كوشش كوتاهش ،توانست با قابليتي نقشمند ،در صيد لحظات ،به
موقعيتي تازه دست يابد كه در آن مقولههايي چون تكنيك و زبان به وجهي ساختمند در
ساحت آثارش خود را به نمايش گذاشتهاند .نجدي نويسندهاي با ذوق ادبي است كه
داستانهايش در سبكهاي واقعگرايي و فراواقعگرايي و واقعگرايي جادويي نوشته شده است.
وي از پيشگامان داستاننويسي پست مدرن در ايران به شمار ميآيد .اين داستاننويسِ شاعر ،از
قريحۀ شاعري خود در متن داستانها نيز بهره برده و استعارهها و تشبيههاي فراواني در آثار
خود به جاي گذارده است .مجموعه يوزپلنگاني كه با من دويدهاند ،اثر ماندگار بيژن نجدي،
يكي از بهترين مجموعه داستانهاي بعد از انقالب اسالمي است كه تأثيري به سزا در رشد
ادبيات داستاني داشته است .اين مجموعه كه به لحاظ استفاده از عنصر تخيل و شكارِ
موضوعات بكر و ساخت و ساز بديع فضاهاي داستاني در مقايسه با كارهاي ديگر حرف اول
را ميزند ،به تنهايي توانست نام نويسندهاش را بر سر زبانها بيندازد و بخشي ديگر از جهان
بيانتهاي داستان را به عالقهمندان معرفي كند.
نجدي در دو داستان روز اسبريزي و چشمهاي دكمهاي من ،از مجموعۀ يوزپلنگاني كه با
من دويدهاند ،شخصيتها را بهگونهاي ديگر خلق كرده است .شخصيتهاي اصلي در اين دو
داستان ،از مدار معمول انساني خارج شده و افراد بديعي پردازش شدهاند .اينان حيوان و شيئي
هستند كه جان دارند ،مانند ما فكر ميكنند ،حرف ميزنند و عمل ميكنند؛ جانمند كردن اشيا
از ويژگيهاي اين دو داستان است .در اين مقاله ،داستان روز اسبريزي ،به دليل ساخت
مناسبتر و فضاي گستردهتر در زيرساختهاي جاندارانگاري ،انتخاب و بررسي شده است.
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آنيميسم چيست؟
آنيميسم1در ادبيات حالتي را بيان ميكند كه در آن گويي اشيا جان و شعور دارند .اصطالح
آنيميسم از ريشۀ آنيما2التيني به معني جان و روح گرفته شده است و آنيميسم گرايش به روح
دادن به اشيا و طبيعت است و در فارسي به معناي روحپرستي ،روح پنداري ،اعتقاد به ارواح و
جانگرايي به كار رفته است .كلمۀ آنيمال3به معني حيوان نيز در زبان انگليسي از همين ريشه
آمده است.
از نظر پروين سالجقه ،منظور از آنيميسم «پيوند قوي ذهنيت اسطورهاي با دورۀ اسطوره و
برقراري ارتباط با اجزاي و عناصر طبيعت است كه زنده پنداشته شدهاند و اين مسأله از تفكر
اسطورهاي شاعران بهره ميگيرد و بهطور معمول در ناخودآگاهي ،قويتر ،و در خودآگاهي
ضعيفتر است .در آنيميسم صفات و حاالت انساني و جاندار اشيا و پديدهها بيان ميشود،
مثل اين كه آنها «فينفسه» جان دارند و داراي صفتهايند( ».سالجقه )263 :1385 ،وي در
كتاب اميرزادۀ كاشيها ميآورد« :تصور حيات براي عناصر هستي ،به طور كامل با تفكر
اسطورهاي انسان در پيوند است .اين تصور در ادبيات ،در هيأت «شخصيبخشي يا
جاندارانگاري» و تحت عنوان «تشخيص و آنيميسم» تجلي ميكند( ».سالجقه)79-78 :1384 ،
«در فرهنگ اسطورهاي جهان زنده و تپنده ،حتي به گونهاي هوشمند و دريابنده است ،از
اين روي ،انسان گونه شمرده ميشود .انسان اسطورهاي از آنها كه به شيوهاي نهاني و نمادين با
جهان برخوردي كرده است و به دل و احساس خويش ميكوشيده است آن را بشناسد و
بيازمايد ،از پوسته و پيكرۀ جهان كه در برون افسرده و فرومرده مينمايد درگذشته است و با
مغز و جان آن كه آكنده از هنگامهها و تاب و تبهاست ،پيوند ميگرفته است( ».كزازي،

1. Animism
2. Anima
3. Animal
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)38 :1376
آنيميسم يك نوع پنداشت و شيوۀ اعتقادي عميق است كه در بسياري از مناطق قاره آفريقا
رواج داشته است« .جانگرايي يا آنيميسم عنواني است كه اروپاييان در قرن نوزدهم بر مذاهب
و اديان كوچك و بزرگ آفريقاي سياه نهادند و بيشتر از آن كه گوياي محتوا و نظامهاي پيچيدۀ
اين اديان باشد ،گوياي درک سطحي و تقليلگرايانۀ اروپاييان از اين اديان بود .در نگاه اروپايي،
مذاهب آفريقايي اَشكالي «ابتدايي» از باورهاي ديني و نزديك به بتپرست و خرافهگرايي
بودند و به رغم تفاوتهايي كه حتي در نگاه آنها نيز ميآمد ،در نهايت چيزي نبودند جز اعتقاد
به برخورداري همۀ «چيزها» از «روح» و پرستش ،احساس عشق ،تعلق و يا برعكس نفرت،
ترس و نياز به دوري جستن از اين ارواح .به عبارت ديگر ،اديان و مذاهب آفريقايي از نگاه
اروپاييها صرفاً نوعي «چندخداپرستي» 1ابتدايي و پيش پا افتاده بود كه در يك نظام تجسمي
باز هم ابتدايي و در قالب مجسمههاي گلي و چوبي متبلور ميشد( ».فكوهي)209 :1391 ،
در مورد آنيميسم بحثهاي فراواني وجود دارد .اين آيين در تحوالت و تطورات زماني
شكلهاي متعدد و متنوعي پيدا كرده است .در تفكر انسانهاي بدوي ،خيالپردازي و
احساسات عاطفي بر عقالنيت برتري دارد .بر همين مبنا همه جا را پر از ارواح و شياطين
ميبيند كه بر زندگي او سايهاي وسيع انداخته است .علت اين امر آن است كه در زندگي انسان
ابتدايي ،پرسشهاي اساسي و حياتي پاسخهايي آرامبخش و سودمند در برندارد ،چرا كه
دانستههاي ذهني در جريان رشد و تكوين معرفت در مراحل ابتدايي و عاميانه قرار دارد .در
واقع انسانهاي بومي در هر مسير انحرافي و در برابر هر پديدهاي كه قرار ميگيرند آن را با
كمك ارواح و همخواني با آن مي سنجند.
در نگاه انسان اوليه هرچه او را احاطه كرده جاندار ،داراي شعور و درجات متفاوتي از

1. poly théism
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عقل و تدبير است و ميتواند در زندگي او تأثير بگذارد اعم از جمادات ،نباتات و حيوانات.
اين هستي با شعور مانند انسانها خشمگين يا خوشحال ميشوند و از آنجا كه در بسياري
موارد قدرتشان از آدميان بيشتر است ،انسانها را مجازات ميكنند يا به آنان پاداش ميدهند.
جاندارباوري و شعور جماداتي چون كوه ،رود ،سنگ و اجرام سماوي ،نباتات چون درختان و
گياهان خاص و حيوانات از اين گونهاند .اين شخصيتبخشي تا آنجا پيش رفت كه حتي
بعضي از جمادات را ماده و گروهي ديگر را نر ميدانستند (رک :الياده )76 :1376 ،و تقريباً
منشأ تمامي رويدادهاي اطراف خويش را در همين موجودات ميجستند .از اينرو سعي
داشتند با جادو ،ورد و اعمالي از اين قبيل با آنها ارتباط برقرار كنند و در جهت جلب رضايت
و دوري از خشم و غضبشان هدايايي را به آنها پيشكش كنند .تصور جاندار بودن محيط
اطراف ،مهمترين اصل نظريۀ آنيميسم است.
«آنيميسم را در سه محور ميتوان مورد بررسي قرار داد :نوع اول ،آنيميسم در موجودات
زنده كه تصور نوعي شعور ذاتي در آنها ممكن است ،مانند گياهان و جانوران .نوع دوم
آنيميسم در پديدهها و عناصر طبيعت و نوع سوم ،آنيميسم در اشيا و ابزار ساخته دست انسان».
(سالجقه)260-259 :1385 ،
تفاوت آنيميسم با شخصيتبخشي
« در تفكر بشر قديم كه هنوز در ادبيات زنده و رايج است همه چيز جاندار بوده است :باد
ميآمد و شب ميرفت ،يا خورشيد ميآمد و ميرفت .بقاياي اين تفكر قديم هنوز در زبان
روزمره هست و چنان عادي شده است كه توجه را جلب نميكند .اما در زبان شاعران كه
بسياري از موارد هنوز چون بشر كهن خيال ميكنند مواردي است كه توجه خواننده را به خود
جلب ميكنند زيرا هزارها سال است كه مردم از اين گونه خيالورزي دست بازكشيده و
آنيميسم  Animismرا فراموش كردهاند .اين موارد كه معموال جنبۀ هنري دارند با امكانات علم
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بيان سنتي ،به استعارۀ مكنيۀ تخييله ،تعبير و تفسير ميشوند ،حال آنكه در برخي از موارد چنين
راه حلي مقنع به نظر نميرسد( ».شميسا )182 :1385 ،در استعارۀ مكنيۀ تخييليه ،مشبهٌبه
محذوف در اكثر موارد انسان است و به اصطالح استعاره ،انسانمدارانه 1است .غربيان به اين
نوع استعاره Personification ،ميگويند كه در فارسي به تشخيص ترجمه شده است و ميتوان
به آن انسانوارگي يا استعارۀ انسانمدارانه يا انسانواره يا انسانانگاري و نظاير اين گفت».
(همان)179 ،
شفيعي كدكني در صور خيال در شعر فارسي به جنبۀ مفهومي آنيميسم ميپردازد و
ميگويد« :يكي از زيباترين گونههاي صور خيال در شعر ،تصرفي است كه ذهن شاعر در اشيا
و در عناصر بيجان طبيعت ميكند و از رهگذر نيروي تخيل خويش بدانها حركت و جنبش
ميبخشد و در نتيجه هنگامي كه از دريچۀ چشم او به طبيعت و اشيا مينگريم ،همه چيز در
برابر ما سرشار از زندگي و حركت و حيات است .ناقدان اروپايي در تعريف آن ميگويند
بخشيدن خصايص انساني است به چيزي كه انسان نيست و يا بخشيدن صفات انسان و به
ويژه احساس انساني به چيزهاي انتزاعي ،اصطالحات عام و موضوعات غير انسان يا چيزهاي
زندۀ ديگر و از آن در ادبيات اروپايي با عنوان  Personificationو  Vividnessتعبير ميكنند.
توضيحات عبدالقاهر و شريف رضي ،صاحب تلخيص و همۀ علماي بالغت به طوري است
كه از قانون كلي سخن ميگويند .اما اگر به شواهدي كه ميآورند دقت كنيم ،به خوبي
درمييابيم كه همه جا منظور از استعارۀ مكنيه يا بالكنايه ،همين مسألۀ «تشخيص» 2است ،با اين
تفاوت كه حوزۀ تشخيص از انسان به حيوان وسعت يافته است( ».شفيعي كدكني150 :1366 ،
و )151
در معاني و بيان كالسيك ،بحثي به عنوان «اسناد مجازي» در مبحث «خبر» مطرح است ،كه
1. Anthropomorphic
2. Personification
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چه از ديدگاه نظريههاي كالسيك و چه از لحاظ آراي جديد در نظريۀ بيان در مباحث مربوط
به استعاره و اسطوره ،بسيار قابل اهميت است .در اين مباحث «اسناد مجازي» در برابر «اسناد
حقيقي» مطرح شده است و در حقيقت مقابلۀ «حقيقت» و «مجاز» است كه تفاوت سطح هنري
زبان قراردادي و مجازي را نشان ميدهد .در «اسناد مجازي» اصل بر اين است كه «فعل» به
فاعل غيرحقيقي نسبت داده مي شود؛ و از آنجا كه اين بحث عالوه بر اسناد مجازي ،با تخيل و
ژرفساخت تشبيهي نيز همراه است ،آن را استعارۀ مكنيه نيز ناميدهاند .پس آنيميسم هم مانند
شخصيتبخشي نوعي از اداي معني به طريق مخيل است .با تمام اين توضيحات اصغر
شهبازي با نگاه ريزبينانهاي در مقالۀ خود تحت عنوان «استعارۀ مكنيه ،ملكۀ تشبيهات مجازي»
ذكر ميكند كه« :اگر مشبهٌبه محذوف ،حيوان باشد ،آن را آنيميسم ميناميم ،ولي اگر مشبهٌبه
محذوف ،انسان باشد ،جزء تشخيص به حساب ميآيد( ».شهبازي)46-45 :1392 ،
آنيميسم در روز اسبريزی
آدمهاي داستانهاي نجدي (خواه جاندار و خواه بيجان) به نوعي متأثر از فضاي فرهنگي
و سياسي آن زمان جامعه هستند و معموالً يا گمكردهاي دارند كه انتظارش را بكشند و يا در
رسيدن به رؤياهاي خود با موانع سختي برخورد ميكنند و از دستيابي به خواستهايشان باز
ميمانند .اين سرخوردگيِ شخصيتهاي آثار نجدي و نمايش آن شايد به نوعي بيانگر بخشي
از تعهد بشري باشد كه نجدي براي يك نويسنده قائل است .نجدي عالوه بر خلق تصاوير به
شدت انتزاعي و در هم آميختن رؤيا و واقعيت و همينطور خلق مجموعهاي از تصاوير در
آثارش ،پايبندي خود را به اصول داستانهاي مدرن و نوگرا از جهتي ديگر نيز به نمايش
ميگذارد و آن شخصيتبخشي به اشيا ،چه از طريق زبان و چه از طريق كاركرد اشيا ،در طول
داستان است مانند كاركردي كه چتر در داستان سهشنبه خيس از مجموعه يوزپلنگاني كه با من
دويدهاند ،دارد .نويسنده در اين داستان به فصل پاييز و يك چتر جان بخشيده است:
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«پاييز ،خودش را به آبي چتر ميزد ،چادر را از تن مليحه دور ميكرد( .نجدي)69 :1373 ،
چتر صداي مچاله شدن فنرهايش را نميشنيد .داشت ميمرد و ديگر نميتوانست هيچ
باراني را به ياد آورد .فقط خاطرهاي دور و كمي گرم از كف دست مليحه ،هنوز در چتر بود كه
آن هم آرام ،آهسته ،آهسته و آرام ،آرام و آهسته فراموش ميشد ،خاطرهاي كه صبح همان روز
از پشت درهاي بزرگ زندان اوين بيرون آمده بود( ».ص)70
در چند داستان ديگر از اين مجموعۀ كم حجم ،با جانبخشيهاي اندكي مواجه ميشويم:
«آب طاهر را بغل كرده بود)7( .؛ روزي كه آفتاب از مرز خراسان گذشته ،روي گنبد
قابوس كمي ايستاده و از آنجا به دهكده آمده بود تا صبحي شيري رنگ را روي طناب رخت
مليحه پهن كند)8( ...؛ مليحه خودش را برد توي چادرش و گريهاي كه از پل تا درمانگاه با
مليحه راه رفته بود ،زير چادر مليحه وول خورد ()10؛ چراغها خيال ميكردند كه هنوز از شب
چيزي باقي مانده است ()16؛ استخر نميدانست كه يكي از قوها ديگر نيست ( )20تاريكي،
دستش را در پوتين فرو برده بود (( »)33نجدي)1373 ،
بيشترين بسآمد آنيميسم ،اين ابزار مهم زيباييآفريني در داستان ،در روز اسبريزي وجود
دارد .نجدي ،روز اسبريزي را از زبان اسبي تعريف ميكند كه اتفاقات و ماجراهاي چند
روزه ،او را از عرش به فرش ميكشاند .داستان از اين قرار است كه اسب دوسالهاي ،قبراق و
سرحال ،در مسابقۀ محلي از اسبان ديگر پيشي ميگيرد .اسب ،از آنِ قاالنخان است و او را
برندۀ يك زين يراقدوزي شده ميكند .قاالنخان اسب را به گردش ميبرد .او از حيوانش
بسيار راضي است .اما آسيه ـ دختر نوجوان قاالنخان _ وقتي براي خشك كردن اسب به طويله
ميآيد ،بدون زين و دهنه سوار اسب ميشود و به سرعت در دهكده ميتازد و اسب و آسيه
دهكده را به هم ميريزند.
گويا عصيان شروع شده است .غروب ،اسب با قدمهاي آرام ،آسيه را به خانه باز
ميگرداند .روز بعد وقتي قاالنخان ميخواهد اسب را زين كند ،اسب روي پاهايش ميايستد و
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با دستهاي به هوا رفته ،خان را به گوشۀ اصطبل پرت ميكند .دست او ميشكند .قاالنخان با
دولولي كه پاكار ،گلنگدنش را كشيده ،ميخواهد حيوان عاصي را بكشد اما با وساطت آسيه و
خواهشهاي بيرمق پاكار اسب را نميكشد .اسب را به فرمان قاالنخان به گاري ميبندند و از
آن به بعد او اسب گاري ميشود.
باري را كه در يخ و برف بايد به جايي ببرد سنگين است و او به سختي آن را ميكشد .در
راه ماجراهايي اتفاق ميافتد اما باالخره بار به مقصد ميرسد و گاريچي اسب را از گاري باز
ميكند تا بار را پياده كنند .اسب در يك لحظه تصميم ميگيرد فرار كند ،او اسب مسابقه است
و ميتواند بدون مزاحمت فرسنگها بدود و به آزادي برسد .اسب پيش رويش را نگاه ميكند،
دشتهاي باز و آزاد ،مهياي فرار هستند ،اما اسب ديگر نميتواند بدود؛ او ديگر اسب مسابقه
نيست؛ او اسب گاري است و زندگياش با گاري تعريف شده است.
مؤلفههای آنيميسم در روز اسبريزی
تكگويي
«در گفتوگو ،راوي يا بدون توجه به مخاطب ،با خويشتن گفتوگو ميكند كه روشي از
«نگارش خودكار يا جريان سيال ذهن» در داستان يا شعر روايي پديد ميآورد ،و يا به بهانۀ يك
مخاطب (بيجان و جاندار) به نوعي گفتوگو ميپردازد ،كه بازهم در واقع ،گفتوگو با
خويشتن است( ».سالجقه ،پروين)439 :1385 ،
نويسنده ،در روز اسبريزي بهترين شگردها را در فن روايت به كار ميگيرد و داستاني
جذاب ميآفريند .داستان ،خودگويي يا تكگويي دروني يك اسب است؛ او خود را اينگونه
معرفي ميكند:
«پوستم سفيد بود .موهاي ريخته روي گردنم زردي گندم را داشت .دو لكه باريك
تنباكويي الي دستهايم بود .فكر ميكنم بوي اسب بودنم از روي همين لكهها به دماغم
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ميخورد .روزي كه توانستم از ديوارک كاجهاي پاكوتاه ،جست بزنم و بيآنكه پل را ببنيم
قاالنخان را از روي آب رد كنم و آن طرف رودخانه ،جلوتر از همۀ اسبها به ميدان دهكده
برسم ،دو ساله بودم( ».نجدي)21 :1373 ،
كمي بعدتر از زندگي خصوصي خود ميگويد:
«قاالنخان آن زين را روي پشتم گذاشت و تسمهاش را زير شكمم سفت كرد .باران
ميباريد .تا باران بند بيايد مرا بين رديف درختان غان ،روي سينۀ تپهها و در حاشيۀ باغهاي
پنبه دواند .كنار رودخانه پاشنه چكمهاش را به پوست شكمم كشيد و مرا هي كرد كه خودم را
تا گردن به آب بزنم .بعد آالچيقها را دور زديم .از بوي دود اجاقها رد شديم .زين و تسمه،
خيس شده به تنم چسبيده بود ،خراشم ميداد ،مثل برادۀ شيشه)21( ».
در اين داستان ،اسب ،لحظه به لحظه ،از درونيات و حاالت خود سخن به ميان ميآورد و
مخاطب را از احواالت ،وقايع و محيط اطراف خويش آگاه ميسازد .رضايت قاالنخان را
ميپسندد و از حسن نيت او خشنود است:
«به پاكار گفت كه در اصطبل ،خاک اره بريزد تا اگر گاهي بخواهم غلت بزنم ،پوست پهلو
و شانههايم ،خراش بر ندارد».
آسيه را دوست دارد و به دختر اجازه ميدهد بدن او را لمس كند:
«نمد را روي تيرک اصطبل گذاشت و كف دستهايش را به گردنم ماليد .بعد تا جاي
خالي زين كشيد .كف دستهايش از روي كپلهايم گذشت و عرق رانها تا مچ پاهايم را
خشك كرد».
بدون هيچگونه واكنشي دختر را بر پشت خود سوار ميكند و او را به جنگل ميبرد و آرام
برميگرداند .ورود دختر به زندگي اسب ،خط مشي حيوان را تغيير ميدهد .او تا پيش از اين
اسب مسابقه بود و به پاداش كسب موفقيت در اسبدواني ،خان دستور ميدهد در اصطبلش
خاک اره بريزند تا پوستش هنگام غلت زدن خراش برندارد« .اسب تا پيش از آشنايي با آسيه
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مطيع است اما زمانيكه طعم رهايي و آزادي را در سواري دادن به آسيه تجربه ميكند ،ديگر
حاضر به پذيرفتن اسارتي كه نمادش زين است نميشود( ».عبداللهيان)59 :1391 ،
وقتي اسب طعم آزادي را ميچشد و در برابر زين مقاومت ميكند ،آسايش از او سلب
ميشود و از اسب زيباي سواري تبديل به اسب باركش ميشود ،شالق ميخورد ،بدون
استراحت در ميان برف بار سنگيني را در مسافتي طوالني و شبانه ميكشد ،پوستش خاكستري
و پر از خون ميشود:
«خط نازک خون روي كپل اسب پينه بسته بود .سفيدي تنش به خاكستري ميزد .تكههاي
پهن به دم و پشت پاهايش چسبيده بود)26( ».
و در نهايت وقتي گاري را از پشتش برميدارند ،كنترلش را از دست ميدهد و ناتوان بر
زمين ميافتد:
«تمام سنگيني تنم روي دستهايم ريخت .پاهاي اسب از دو طرف باز شد .شانههايم پايين
آمد و با صورت روي زمين افتادم)27( ».
اسب ،شاهد بيعاطفگي پاكار نيز هست .او هيچ احساسي به اسب ندارد .حتي مخالفت او
با قاالن در كشتن اسب ،بسيار كوتاه و گذرا است و به سرعت به قاالنخان كمك ميكند تا به
اسب شليك كند .زمانيكه اسب را به گاري ميبندد با بيرحمي با او رفتار ميكند ،فحشش
ميدهد ،شالقش ميزنـد ،زخمياش ميكند و بار سنگين بر پشتش ميگذارد .رفتار پاكار
نشانگر آن است كه او اسب را تنها وسيلهاي در خدمت آسايش و راحتي انسان ميبيند و هيچ
احساس و حقي برايش قائل نيست:
« -قاالنخان گفت :راه بيوفت ديگه! پاكار شالق كشيد .اسب لرزيد .دست و پايش را به
يورتمه باز كرد)25( .
 آنقدر دهنه را كشيد كه گوشۀ لبهايم زخم برداشت)25( . پاكار از گاري پايين آمد .روي صورت اسب شالق كشيد .اسب دست و گردنش را كنار فصلنامه زیباییشناسی ادبی  سال سیزدهم  شماره 26
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كشيد)26( .
 پاكار يكييكي تمام فحشهايي را كه تا آن روز ياد گرفته بود به خاطر آورد .به گندمفحش داد ،به اسب فحش داد ،به گاري فحش داد)26( ».
همذاتپنداری1

«همذاتپنداري ،نوعي ديگر از «آنيميسم» يا «شخصيتبخشي» است كه در نتيجۀ آن نه
تنها ،اشيا و پديدهها جاندار انگاشته ميشوند يا به آنها شخصيت بخشيده ميشود ،بلكه نوعي
«همذاتپنداري» يا همدلي بين حاالت ،صفات و رفتار و احساس آنها با راوي ايجاد ميشود».
(سالجقه)267 :1385 ،
در اين داستان با دو نوع همذاتپنداري مواجه هستيم .نوع اول ،حسي است كه آسيه
نسبت به اسب پدرش دارد و نوع دوم احساس راوي نسبت به آسيه و حيوان است .در نمونۀ
اول ،آسيه از پدرش ميخواهد اسب را خشك كند ولي به جاي خشك كردن ،حيوان را
نوازش ميكند:
«نمد را روي تيرک اصطبل گذاشت و كف دستهايش را به گردنم ماليد .بعد تا جاي
خالي زين كشيد .كف دستهايش از روي كپلهايم گذشت و عرق رانها تا مچ پاهايم را
خشك كرد .از جيب دامنش يك حبه قند در آورد و آن را زير لبهايم گرفت)22( ».
سپس با دلخواستۀ اسب همراه ميشود و وقتي در اصطبل ،دنبالۀ نگاه اسب را ميگيرد،
متوجه ميشود حيوان تمايلي به داشتن زين ندارد:
«گفت :چيه؟ از من بدت مياد؟ من فقط زين را نگاه ميكردم .گفت :از اون بدت مياد؟
بدون زين ،ميذاري سوار شم؟ سطل كنار ديرک بود .آسيه سطل را وارونه كرد .روي آن ايستاد

1. Empathy
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و مثل يك مشت ابر سوار اسب شد)22( ».
پس از تمرد اسب ،قاالنخان قصد كشتنش را دارد؛ آسيه وساطت ميكند:
«آسيه گفت :ديگه سوارش نميشم (ميگريست) باشه؟ (ميگريست) به خدا ...باشه؟»
در نمونۀ باال ،عالوه بر ايجاد محور عاطفي ،التقاط دو نوع حس را با يكديگر شاهد هستيم:
يكي همذاتپنداري آسيه با اسب و ديگري همدلي راوي با آسيه.
«آسيه پشت پنجرهاي بود و چشم از اسب برنميداشت .باد ،تكههاي ريز گل را از زمين بر
ميداشت و به صورت اسب ميزد».
در عبارات باال ،چشم از اسب برنداشتن و برخورد ريزههاي گل با صورت اسب ،نتيجۀ
همذاتپنداري راوي با آسيه و اسب است ،و چنين است در نمونههاي زير:
«شالق را ميبـرد و ميآورد .سرما از چاک باريـك زخم ميرفت زير پوست اسب و
همانجا ميماند )25( .هيچ اسبي با او آنهمه راه را ندويده بود .پاكار از گاري پايين آمد .روي
صورت اسب شالق كشيد .اسب دست و گردنش را كنار كشيد .گاري سر خورد .اسب به
تيرک تكيه كرد .پاهايش باز شد و گاري برگشت .اسب با سفيديش روي سفيدي برف ريخت
و خط سرخي از خون ،پشت رانش راه افتاد كه او دمش را بر آن كشيد )26( .خط نازک خون
روي كپل اسب پينه بسته بود .سفيدي تنش به خاكستري ميزد .تكههاي پهن به دم و پشت
پاهايش چسبيده بود و تاريكي شب ،قطره قطره از يالم ميريخت )26( .اسب ديگر
نميتوانست بدون گاري بايستد يا راه برود»)28(.
در مثالهاي باال ،احساس راوي به اسب ،با توصيف سختيها ،حاالت و عملكرد حيوان،
محور اصلي زيباييآفريني است .اين نوع همذاتپنداري در محور زيباييشناختي داستان
اهميت زيادي دارد و نقش بهسزايي در جهت تقويت تخيل ايفا ميكند.
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بيژن نجدي در داستاننويسي خود از تكنيكهاي متعدد و خالقانهاي استفاده كرده است .او
گاه ،عناصر بيارتباط با يكديگر را به عنوان علت و معلول در كنار يكديگر ذكر ميكند و به
نوعي« ،آشناييزدايي( »)9ميكند .اولين وجهي كه نويسنده در روز اسبريزي ،به عنوان
عنصري نامعمول به كار برده است ،صحبت كردن اسب و شرح وقايع و مصائب از زبان حيوان
است .او به راحتي ميتواند صحنههاي اطراف را تشريح و افراد پيرامون خود را تجزيه و
تحليل كند.
هنگامي كه آسيه را بر پشت خود سوار ميكند ،مثل اينكه «يك مشت ابر» سوار كرده است.
در عبور از جنگل« ،درختان غان ،راه را باز» ميكنند .هنگامي كه اسب ،در مقابل دستور
قاالنخان نافرماني ميكند ،خان تصميم به كشتن اسب ميگيرد؛ آسيه براي وساطت به سوي
اسب ميدود و «بين سقف و شانههاي اسب ،پر از ابر» ميشود .وقتي خان از صرافت كشتن
ميافتد« ،ابر از شانه تا روي دستهاي» اسب پايين ميآيد.
اسب هبوط ميكند و به اسب باركشي تبديل ميشود .هواي سرد و فضاي يخكردهاي در
صحنه حاكم است« ،روز خودش را لخت كرده» و «سرمايش را تن اسب» ميمالد .حيوان از
شدت سرما« ،صداي شكستن قنديلهاي يخ» را از چشمهايش ميشنود« .هيچ دهكدهاي از
دور» نميآيد .اسب ،در زير بار و پشتهاي از خستگي در دوردست ،آسيه را ميبيند كه «به
ديواري از باران تكيه داده» است .روز در حال تمام شدن است و حيوان« ،صداي تمام شدن
روز را» ميشنود و «تاريكي شب ،قطرهقطره» از يالش ميريزد .او گلهاي از اسبان سياه را
ميبيند كه «تاريكي را هل» ميدهند و دندانهايشان «تاريكي شب را گاز» ميزنند« .شب
پرزهاي سياهش» را به اسب ميمالد .به مقصد ميرسند .او منتظر است كه تيرکها را از روي

1. Defamiliarization
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دوشش بردارند تا بار ديگر آزادي را به چنگ آورد« .دهان اسب پر از صداي دلش» ميشود.
هنگاميكه پاكار گاري را كنار ميكشد «اسب ناگهان يك خالي بزرگ را پشت خودش
احساس» ميكند .گاري ،اصالت اسب را زير سوال برده است .حيوان ،محكوم به عادت شده و
به يك اسب باركش مبدل ميشود.
 _2زبان شاعرانه
«يكي از خصوصيات عمدۀ داستاننويسي دهههاي شصت و هفتاد در ايران ،تالش براي
يافتن راههاي تازه و گشودن دريچههاي تازه به جهان داستان است .در بين تالشهاي انجام
شده ،در بين داستاننويسان اين دو دهه ،كارهاي اندک بيژن نجدي جايگاه خاصي دارد ...مانند
بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري ،نجدي نيز از داستاننويساني بود كه با شاعري آغاز كرد،
سپس به داستاننويسي روي آورد .با اين تفاوت كه تا آخر به شاعري نيز ادامه داد .نجدي با
درآميختن شعر و داستان سبك خاصي براي خود ابداع كرد كه با مهارت از عهده ظرافتهاي
آن برآمد .به حدي كه ميتوان او را صاحب ايـن نوع سبك دانست كه مقلد هم به شـمار
نميآيد( ».عبداللهيان 1384 ،و )116 :1385
نجدي توصيف درونياتش را نه از شيوۀ نگارش خودكار بلكه از طريق تلفيق لطافت طبع
شاعر با ظرافت و چيرهدستي خاصي بيان ميكند .با اين تكنيك به نوعي از ادبيات دست پيدا
ميكند كه معادلهوار و منطقي با احساسي ژرف و كالمي غني و پر محتوا همراه است .داستان
روز اسب ريزي نيز از اين قاعده مستثني نيست و در جايجاي آن با روايت شاعرانه ،خط
داستان را ادامه ميدهد .وجود صور خيال در آثار نجدي ،حكايت از ويژگي سبك
داستاننويسي خاص او دارد .عمدهترين صور خيال را تشبيه ،استعاره ،كنايه و مجاز دانستهاند.
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 3ـ 1ـ

تشبيه1:

از نظر صور خيال در اين داستان ،بيشترين بسامد از آنِ تشبيه است:
در يك روز باراني ،اسب به همراه صاحبش به گردش روزانه رفتهاند؛ اسب احساس خوبي
از وجود زينِ خيس شده بر بدن خود ندارد:
«زين و تسمه ،خيس شده به تنم چسبيده بود ،خراشم ميداد ،مثل برادۀ شيشه)21( ».
هنگاميكه براي اولينبار آسيه _ دختر قاالنخان _ را ميبيند ،نرميِ صداي دختر را به علف
تشبيه ميكند و بوي تنش را به جنگل .زمانيكه دختر به سمت اسب و اصطبل ميرود ،اسب
ميگويد:
«صدايي مثل باران به طرف اصطبل آمد)24( ».
و وقتي آسيه را بر پشت خود سوار ميكند گويي «يك مشت ابر» سوار اسب شده است.
حيوان ،پس از تحمل مشقتهاي فراوان ،احساس خود را اينگونه مطرح ميكند:
«خونمردگي پوستم طوري ميسوخت كه انگار كسي با آتش سيگار روي سفيدي تن من
چيزي مينوشت)26( ».
حيوان ،آسيه را از دور ميبيند و به نظرش« :آسيه به ديواري از باران تكيه داده» است)26(.
نجدي ،باران را به ديواري تشبيه كرده كه آسيه پشت به آن ايستاده است .در جايي ديگر
ميآورد« :اسب ،زيني از زخم را به پشت داشت و راه ميرفت )27( ».در اين جمله ،زخم به
زين شبيه شده است .پردازش نجدي از حضور شب در داستان اينگونه است:
«گلهاي از اسبهاي سياه ،تاريكي را هل ميدادند و الي درختها ميدويدند)26( ».
نجدي ،در اين روايت ،شب را به خيل اسباني سياه تشبيه كرده كه البهالي درختان و همه
روي زمين ريخته است.

1. Simile
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دستۀ كالغها را به كالهي تشبيه ميكند و ميگويد:
«كالهي از دستههاي كالغ روي درختان غان بود)24( ».
3ـ2

استعاره1:

تنها در سه بخش از داستان اينگونۀ تشبيهي را ميبينيم:
«آسيه پشت صدايش ايستاده بود)24( ».
صدا پشت ندارد و در اين جمله ،صدا به انساني تشبيه شده كه مالئمات آن ،داشتن
صداست.
«دهان اسب پر از صداي دلش بود)27( ».
در توصيف باال ،نجدي براي نشان دادن اوج تخيل از اضافۀ استعاري استفاده كرده است؛
در حقيقت صدا را به انساني تشبيه كرده كه از لوازم انسان ،داشتنِ دل است.
نويسنده ،پيشتر شب را به گلۀ اسبهاي سياه تشبيه كرد ،پس از آن ميآورد:
«دندانهايشان را ميديدم كه تاريكي را گاز ميزد)26( ».
نجدي در اين شاهد ،دندان اسبان (مشبه) را به ستارگان (مشبهٌبه محذوف) از جهت
درخشندگي و نوراني بودن (وجه شبه محذوف) تشبيه كرده و آن را استعارۀ مكنيه از نوع
تشخيص آورده است.
 3ـ3

مجاز2

اسب ،با بار سنگين خود در كمركش جنگل در حال حركت است؛ با پاهاي خسته و يال
عرقكرده و چشماني يخزده ،اطرافش را ميپايد .فضاي دلسردكنندهاي در داستان حاكم است؛
برف ميبارد و هوا يخكرده است .اسب با نااميدي چشم ميگرداند و ميگويد:
«هيچ دهكدهاي از دور نميآمد)25( ».
1. Metaphor
2. Trope
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واژۀ «دهكده» مجاز كليت از «مردم دهكده» است .نجدي در اين جمله ،كليت را ذكر ،و
جزء آن را اراده كرده است.
 3ـ4

کنايه1

حضور آسيه براي اسب ،بسيار آرامشبخش است .هنگاميكه حيوان ،مورد غضب خان
قرار ميگيرد ،آسيه براي وساطت خود را به اصطبل ميرساند .اسب ،بودنِ آسيه را حس ميكند
و راوي ميگويد:
«بين سقف و شانههاي اسب پر از ابر شد)24( ».
عبارت «پر از ابر» شدن كنايه است از حضور و وجود آسيه در كنار اسب .پس از آن
ميآورد:
«ابر از شانه تا روي دستهاي من پايين آمده بود)24( ».
عبارت فوق ،كنايه است از اينكه حيوان ،با تمام وجود آسيه را در درون خود لمس ميكند.
«آسيه پشت صدايش ايستاده بود».
پشت كسي يا چيزي ايستادن ،كنايه از پايداري و مقاومت است.
اسب مسابقهاي كه تا بهحال كوچكترين باري بر پشت خود نديده است ،پس از غضب
شدن ،مجبور به باركشي است .او تحمل كشيدن اين همه سنگيني را ندارد:
«كوهستاني از درختان غان را به پشت من بسته بودند)25( ».
كنايۀ اسب از «كوهستاني از درختان غان» سنگيني و فراواني بار است.
 3ـ5

حسآميزی2

نجدي به غير از مهمترين معيارهاي صور خيال ،به چند آرايۀ ديگر نيز دست يازيده و
نقطۀ جذبي براي خواننده در نظر گرفته است تا او را در تعليق نگه دارد و براي ادامۀ خوانش
1. Kenning
2. Synesthesia
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ترغيب كند .او با درهمآميختن حواس مختلف با يكديگر ،جنبۀ ديگري از تكنيك
داستاننويسي خود را به رخ ميكشد:
«دو لكۀ باريك تنباكويي الي دستهايم بود .فكر ميكنم بوي اسب بودنم از روي همين
لكهها به دماغم ميخورد)21( ».
بوي اسب بودن از لكهاي رنگ ،داراي حسآميزي است.
«صداي تمام شدن شدن روز را ميشنيدم)26( ».
نجدي ،به جاي اينكه بگويد« :تمام شدن روز را ميديدم» براي روز ،صدا قائل شده و آن
را ميشنود؛ يا در جايي ديگر ميآورد:
«از چشمهايش صداي شكستن قنديلهاي يخ به گوش ميرسيد)25( ».
از چشمها ،مناظر ديده ميشوند نه اينكه صدايي شنيده شود .نجدي ،سورت سرما را با اين
جمله به زيبايي به تصوير كشيده است.
 3ـ6

پارادوکس1

هنگامي كه اسب به مقصد ميرسد ،پاكار ،گونيها را از پشت حيوان برميدارد .نويسنده،
پارادوكس زيبايي از احساس اسب بيان ميكند:
«اسب ناگهان يك خالي بزرگ را پشت خودش احساس كرد)27( ».
_3آنيميسم در آنيميسم
نقطۀ شروع داستانهاي نجدي آنجاست كه واقعيت و رؤيا به هم گره ميخورد و بنمايهاي
ميشود براي حركت روايت داستان ،فضا و اتمسفر كلي .گرهخوردگي واقعيت و رؤيا موجب
ايجاد فضايي غيرواقعي و انتزاعي ميشود .در پارهاي موارد «نشانههاي عدم واقعيت در داستان

1. Paradox
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به بارزترين شكل آن از طريق شخصيتبخشي1پديدار ميگردد .وقتي در داستاني حيوانات يا
اشيا با شخصيتي انساني ظاهر ميگردند و اعمال و افعال انسانها از آنها سر ميزند ،احساس
عدم واقعيت و تصور اينكه اين حيوانات و اشيا هر يك نمايندۀ شخص يا صنف خاص از
انسانها با خلق و خويهاي مختلف و مراتب اجتماعي گوناگوناند ،امري طبيعي است».
(پورنامداريان)132 :1376 ،
هنگامي كه يك شيء يا حيوان ويژگي انساني مييابد ،اين امكان فراهم ميشود تا آنها به
دنياي انساني با همه پيچيدگياش وارد شوند و نقشهايي بسيار فراتر از آنچه كه قبالً به عهده
داشتهاند در هيبت جديد خود ايفا كنند .آنها ميتوانند همه صفات انساني همچون آگاهي،
اراده ،نفرت ،عشق ،محبت ،خدمت يا خيانت را داشته باشند .برخي نويسندگان از جمله بيژن
نجدي ،گاه پا را فراتر از اين تخيل روايي ميگذارند و از زاويۀ ديد شيء يا حيواني كه به آن
جان بخشيدهاند ،اشياء ديگر را جاندار ميكنند .در اين نوع داستاني ،اشياء اطراف حيوان ،در
حركت و تكاپو هستند و حيوان ،در نقش راوي ،صحنههايي را كه ميبيند روايت ميكند .در
حقيقت از دل يك جاندارانگاري ،جانبخشي ديگري را متولد ميكنند .اين نوع قصهپردازي،
در داستان روز اسبريزي نيز به چشم ميخورد:
اسب در زمانيكه ميدود درختان را ميبيند كه به سرعت از كنارش رد ميشوند و راه باز
ميكنند؛ تكنيكي كه از زاويۀ ديد دوربين ارائه ميشود و در خور ذهنيت يك اسب است:
«درختان غان راه باز كردند .برگهاي افتاده ،به طرف شاخهها رفتند)23( ».
در نمونۀ باال ،اسب در حال دويدن در جنگل است .از نظر او ،درختان راه را براي عبور
اسب باز كردهاند؛ و نيز برگ درختان در حال رفتن به سوي شاخهها هستند .نجدي در اين
داستان به اسب ،جان بخشيده است ،در حاليكه حيوان نيز شاهد جانمندبودنِ اشياي ديگر

1. Personification
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است.
«تاريكي شب ،قطرهقطره از يالم ميريخت .گاهي يك تختهسنگ از كوه ميافتاد و از مالرو
ميگذشت .گوشهايم را به خاطر صداهاي اطرافم تكان ميدادم .سايههايي از كنارم رد ميشد.
گلهاي از اسبهاي سياه ،تاريكي را هل ميدادند و الي درختها ميدويدند .دندانهايشان را
ميديدم كه تاريكي را گاز ميزد .شب پرزهاي سياهش را به من ميماليد)26( ».
ريختـن تاريـكي ،گذشتـن تختهسنگ از مالرو ،عبور سايهها ،هل دادن تاريكي توسط
اسبهاي سياه ،گاز زدن تاريكي و سايش پرزهاي شب به اسب ،همه و همه دال بر وجود
«آنيميسم در آنيميسم» دارد .اين تكنيك ،به تقويت روايت داستاني منجر ميشود و روايت
خطي آن را بر هم ميزند.
و چنين است نمونههاي ديگر:
«روز ،خودش را لخت كرده بود و سرمايش را به تن اسب ميماليد )25( .همينكه صبح
نوکِ پا نوکِ پا رسيد ،دهكده ،خودش را از تاريكي بيرون كشيد»)27( .
_4تغيير زاويۀ ديد1و شكست روايت
نجدي ،سيالن ذهن و شكست روايت را از گلشيري گرفته و بيان و كالم خاص خود را به
آن اضافه ميكند .او در طول داستان پيوسته با زاويۀ ديد ( )5بازي ميكند و فضاي يكنواخت و
روايت خطي داستان را برهم ميزند .با تغيير زاويۀ ديد ،گاه اول شخص و گاه سوم شخص،
ذهن خواننده را درگير داستان ميكند.
«خوني كه در مويرگهاي گردن اسب راه ميرفت از زير سفيدي پوستش ديده ميشد.
كمي دورتر از او ،رودخانه از زير پل ميگذشت ،تسمهها الي دندانهايم بود .دهانم طعم چرم
ميداد( ».همان ،ص)25

1. Point of view
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در نمونۀ باال ،نويسنده در ابتدا داستان را از زاويه ديد داناي كل روايت ميكند ،سپس آن را
ميشكند و زاويه را به اول شخص يا زاويه ديد بيروني تغيير ميدهد.
«اين نوع زاويۀ ديد را ميتوان زاويۀ ديد «چندگانه» ناميد ،زيرا «روايت» از منظرهاي
متفاوت نقل ميشود .اين روش را ميتوان نوعي «پرش يا رقص زاويۀ ديد» به شمار آورد كه با
توجه به بحث آرايههاي ادبي نيز قابل تأمل است( ».سالجقه)428 :1385 ،
«خونمردگي پوستم طوري ميسوخت كه انگار كسي با آتش سيگار روي سفيدي تن من
چيزي مينوشت .بايد دور ميزدم .بايد پشت سرم را ميديدم .اسب دور زد .سمچالههايش بين
خطوط موازي چرخهاي گاري دوباره پر از برف شد( ».همان ،ص)26
در روايت توصيفي باال ،كه گزارشي از وصف حال و شرايط محيطي اسب است ،زاويۀ ديد
روايت ،بين اول شخص و سوم شخص در نوسان است كه كنشهاي داستاني (گفتوگوي
دروني و عمل) را نيز به عهده دارد.
شكست روايت را نيز در اين نمونه ميبينيم:
«آسيه گفت :ديگه سوارش نميشم (ميگريست) باشه؟ (ميگريست) به خدا ...باشه؟»
(همان ،ص)24
همچنين در نمونههاي زير:
«آنقدر دهنه را كشيد كه گوشۀ لبهايم زخم برداشت .اسب پاهايش را آرام كرد .عرق
نازكي زير يالهايش راه ميرفت)25(.
اسب بعد از پل دويد .بعد از درختها يورتمه رفت .بعد از آالچيقها ايستادم .گردنم را
باال كشيدم .سرم را برگرداندم كه به عقب نگاه كنم )25( .اسب ايستاد و پاكار توبرهاي را از
گوشهاي اسب آويزان كرد .بوي يونجه دماغم را پر كرد .دهنم خيس شده بود .يونجه را
نجويده قورت ميدادم»)27( .
«با اتخاذ اين شيوه معلوم نميشود راوي اول داستان كيست و چرا در آغاز ،يك زاويه و در
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ادامه زاويۀ ديد ديگري برگزيده شده است؟ راوي با اين تغيير زاويۀ ديد و اتخاذ شيوۀ جريان
سيال ذهن ،تداخل زماني ايجاد ميكند كه نوعي زمانپريشي ( )8در داستان به وجود ميآورد و
بر ابهام آن ميافزايد( ».صديقي)147 :1388 ،
در انتهاي داستان ،اسب به بودنِ گاري عادت كرده است؛ روزي كه پاكار او را از گاري
جدا ميكند ،احساس ميكند كه پشتش خالي است و ميگويد:
«پاكار گاري را كنار كشيد و اسب ناگهان يك خالي بزرگ را پشت خودش احساس كرد.
يكي از دستهايش را جلو برد .پاهايم را نميتوانستم تكان دهم .جاي خالي زين تا مچ پاهايم
را گم كرده بودم .اسب دست ديگرش را هم جلو برد .تمام سنگيني تنم روي دستهايم
ريخت .پاهاي اسب از دو طرف باز شد .شانههايم پايين آمد و با صورت روي زمين افتادم.
آتاي و پاكار خودشان را كنار كشيدند .حاال دستهاي تا شدۀ اسب به زمين چسبيده بود و
تمام گردنم و نيمرخ اسب روي برف بود .آتاي و پاكار بايد كمك ميكردند تا اسب را دوباره
به گاري ببندند)27( ».
«كشمكش بين طبيعت و انسان با تغيير زاويۀ ديد از اسب به داناي كل ،كه ميتواند همان
نويسنده باشد ،همگام ميشود .روايت داستان را از اسب آغاز ميكند .زماني كه آسيه تصميم
ميگيرد بدون زين سوارش شود ،زاويۀ ديد به داناي كل تبديل ميشود .از اين پس ،نوسان
زاويۀ ديد ادامه پيدا ميكند .سطرهاي پاياني داستان اوج نوسان زاويۀ ديد است تا اينكه در
نهايت داستان با داناي كل پايان مييابد.
من ديگر نميتوانستم ...اسب ...من ...اسب( »...عبداللهيان)63 :1391 ،
 5ـ توصيف

صحنه1

1. Setting
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«صحنه داستان چنانكه از نام آن پيداست ،محلي است كه آكسيون (رشته وقايع) داستان در
آن واقع ميشود .به عبارت ديگر زمينهاي است كه اشخاص داستان نقش خود را برآن بازي
ميكنند .محل وقوع داستان را ظاهراً فقط به ياري توصيف ساده ميتوان به خواننده منتقل
ساخت( ».يونسي)429 :1382 ،
صحنهها در روز اسبريزي ،فهمپذير و قابل دركند .خواننده هنگام مواجهه با آن ،ميتواند
فضا را در ذهن خود مجسم كند .بدين واسطه ،ارتباط عميقتري بين خواننده و كاراكترهاي
داستان برقرار ميشود .از زبان اسب ميخوانيم:
«تا باران بند بيايد مرا بين رديف درختان غان ،روي سينۀ تپهها و در حاشيۀ باغهاي پنبه
دواند .كنار رودخانه پاشنه چكمه اش را به پوست شكمم كشيد و مرا هي كرد كه خودم را تا
گردن به آب بزنم .بعد آالچيقها را دور زديم .از بوي دود اجاقها رد شديم)21( ».
صحنۀ باال ،توصيف گردش روزانۀ اسب با خان است .حيوان ،مثل يك انسان ،حس ميكند
و نظر ميدهد .انتخاب صحنه و صحنهپردازي مناسب باعث ميشود تا شخصيتهاي داستان
مؤثرتر معرفي شوند و در تعامل با خود و محيط ،بهتر جلوهگر شوند .نجدي در روز
اسبريزي با فضاسازي مناسب ،شخصيتهاي داستان را معرفي و پردازش ميكند .او تنها در
چند خط ،چند كاراكتر فرعي را در فضاي دهكده معرفي ميكند؛ اين صحنه ،هنگام سواركاري
آسيه از زبان اسب به تصوير كشيده ميشود:
«طناب رخت وسط حياط پاره شد .سبدهاي پنبه از روي چهار چرخهاي افتاد .سگهاي
كنار قصابي دهكده ،الي پاي مردم دويدند .زني ،خودش را كنار كشيد و گندمهاي زنبيلي كه
روي سرش بود بر زمين ريخت .درختان غان راه باز كردند .برگهاي افتاده ،به طرف شاخهها
رفتند .از آالچيقهاي پراكنده ،مردان درشت و پير با ريش سفيد و شانه شده بيرون آمدند و
براي اسب و آسيه دست تكان دادند 22( ».و )23
اسب ،صحنۀ دوري خود را از آسيه اينگونه توصيف ميكند:
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«از پل كه رد شدم ديدم آسيه روي يكي از نيمكتهاي ميدان خلوت اسبدواني نشسته
است و با فاصلههاي دور از هم برايم دست ميزند)25( ».
حيوان از كشيدن بار طاقتفرسا به ستوه آمده است و دنبال كمي آرامش ميگردد:
«پوزهام را به لكۀ تنباكويي الي دستهايم چسبانده بودم .زبانم را تكان ميدادم تا زير
دندانهايم كمي آب پيدا كنم .سرفهاي گلوي من را ميخاراند .اگر انگشتان آسيه يك حبه قند
را به لبم نزديك ميكرد صورتم را به كف دستش تكيه ميدادم)26( ».
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نتيجه
«آنيميسم» يكي از ابزارهاي مهم زيباييآفريني در يك اثر ادبي است و رابطۀ ميان هنر و
واقعيت در عنصر آنيميسم به خوبي قابل مشاهده است .زيرا نويسنده رابطهاي بين پديدههاي
طبيعي و صفات و حاالت انساني كه واقعيت است برقرار ميكند به گونهاي كه در محور
زيباييشناسي اثر قابل تأمل است .بسآمد آنيميسم در آثار ادبي ،از ديرباز گسترده بوده است.
اين گستردگي ،بخشي از ذهنيت اسطورهاي نويسنده را نشان ميدهد چرا كه او در لحظۀ
آفرينش اثر ،در محور مجاز و تخيل «ناخودآگاهي» تسلط بيشتري دارد كه در نتيجه به
زيباشناختي اثر ميانجامد.
بيژن نجدي ،شاعر و داستاننويس معاصر ،در آثار خود به اين وجه از زيباييآفريني نگاهي
انداخته و آنرا در برخي از داستانهايش به كار گرفته است .آنيميسم نجدي را با بررسي
داستان روز اسبريزي از زواياي مختلف واكاوي كرديم .او در اين داستان ،شگرد پرقدرتي را
در فن روايت به كار ميگيرد و داستان را با خودگويي و حديث نفس يك اسب آغاز ميكند.
نويسنده در خالل خودگويي اسب ،گاه وارد داستان شده و در نقش راوي ،شخصيتهاي
داستان را روايت ميكند .اين موضوع منجر به تغييرهاي ناگهاني زاويۀ ديد در داستان ميشود.
زاويهها بين اول شخص و دانـاي كل ،در نوسان هسـتند .نجدي در روز اسبريـزي از
موتيفهاي ( )10آشناييزدا نيز استفاده كرده است .صحبت كردن اسب ،اولين نشانۀ
آشناييزدايي در اين داستان است .نويسنده ،اين ترفند زيباييآفريني را تا جايي گسترش
ميدهد كه از نگاه اسب ،اشياي جاندار ديگري خلق ميكند .در حقيقت از دل يك
جاندارانگاري ،جانبخشي ديگري را نيز متولد ميكند؛ در حاليكه اين آنيميسمهاي تو در تو،
با همدلي خواننده و شخصيتهاي داستان همراه است .يكي از بهتـرين و مهمتـرين
تكنيكهاي داستاننويـسي نجدي ،شاعرانهنويسي اوست .شخصيتهاي داستان با ظرافت قلم،
از طريق لطافت طبع شاعرانۀ او ،پردازش شدهاند.
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كاربرد آنيميسم در حوزۀ زيباييشناسي روز اسبريزي به گونهاي است كه نويسنده در
روايت اثر خود ،داستان را از سطح عادي زبان و قراردادي آن باالتر برده و به سطح عالي تخيل
و زيبايي رسانده است .در پايان ميتوان گفت كه «كاملترين و عاليترين زيباييها آن است كه
بتواند رابطۀ انسان را با عوالم اليتناهي اشياء و موجودات ،فرديت و شخصيت و در عين حال
مواردي نهاني ،تمام جهات حيات جهاني را نشان بدهد( ».شاله)145 :1367 ،
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