
 
 

 

  تحلیل رمان خاما

 پیوند تبعید و خشونت

 
 1سندی مومنی

 

 چکیده

نویسنده است. رمانی که بر اساس زندگی شخصیتی به نام خلیل خاما دومین رمان 

پردازد. شود. خاما به کردنشینان ماکو میعبدویی)راوی رمان(، در شش فصل روایت می

بعید شان تهایشان، از محل اصلی زندگیگریکردهایی که پس از ناکامی در قیام و مطالبه

و سلطه حکومت، وضعیت جدیدی را با پذیر هستند اند. کردهایی که اقلیتی آسیبشده

د منکند.رمان خاما، سه ویژگی برجسته دارد. زمانها تحمیل میتر بر آنقدرت هر چه تمام

مند بودن و مسئله کیفیت موضوع اصلی. این سه ویژگی، تصویر مشخصی از بودن، مکان

هوم تبعید و سکوت های اساسی خاما به اعتقاد نگارنده، دو مفدهد. پایهخاما به مخاطب می

ی حکومت در جهت است. خاستگاه تبعید، خشونتی ساختاری است که آگاهانه با سلطه

ی کنش فردی و ساحت ی سکوت در حوزهشود و ریشهمنافع دولت اعمال می

چنین رمان از منظر باورهای عامیانه و کند. همپردازی راویِ رمان معنا پیدا میشخصیت

 زنان، محل بحث است. ها و جایگاهتصویرسازی

 

خاما؛ زمان مند بودن؛ مکان مند بودن؛ تبعید؛ خشونت؛ باورهای عامیانه؛  کلید واژه:

 جایگاه زنان.
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 مقدمه

خاما دومین رمان نویسنده است. رمانی که بر اساس زندگی شخصیتی به نام خلیل 

پردازد. ماکو میشود. خاما به کردنشینان عبدویی)راوی رمان(، در شش فصل روایت می

بعید شان تهایشان، از محل اصلی زندگیگریکردهایی که پس از ناکامی در قیام و مطالبه

پذیر هستند و سلطه حکومت، وضعیت جدیدی را با اند. کردهایی که اقلیتی آسیبشده

 کند.ها تحمیل میتر بر آنقدرت هر چه تمام

اش سیزده سالگی تا پایان میانسالگی رمان درواقع عشق شورانگیز خلیل عبدویی را از

گیرد و موتور پرقدرت فرار و زندگی خلیل کند. عشقی که در خیال شکل میروایت می

را  اشعبدویی است. در واقع خاما رمان شخصیت است. شخصیتی که دیگریِ مهم زندگی

 در خود درونی کرده است.

خلیل عبدویی، روایتگر وقایع های ذهنی و  زندگی شخصی رمان همچنین در کنار روایت

است و در بستر این زمان به موضوعاتی  ۱۳۴۱های تا سال ۱۳۱۰های تاریخی سال

 پردازد.ها و اصالحات ارضی نیز میهمچون شورش کردها و حمله قزاق

مند بودن و مسئله کیفیت مند بودن، مکانرمان خاما، سه ویژگی برجسته دارد. زمان

ی های اساسدهد. پایهیژگی، تصویر مشخصی از خاما به مخاطب میموضوع اصلی. این سه و

خاما به اعتقاد نگارنده، دو مفهوم تبعید و سکوت است. خاستگاه تبعید، خشونتی ساختاری 

 ی سکوتشود و ریشهی حکومت در جهت منافع دولت اعمال میاست که آگاهانه با سلطه

چنین کند. همویِ رمان معنا پیدا میپردازی رای کنش فردی و ساحت شخصیتدر حوزه

 ها و جایگاه زنان، محل بحث است.رمان از منظر باورهای عامیانه و تصویرسازی

های نقد و بررسی این رمان، اختصاص به سه ویژگی یاد شده و دو مفهوم برجسته سرفصل

 رمان و پرداختن به باورهای عامیانه و تصویرسازی ها و جایگاه زنان دارد.

 

 ای از رمانصهخال

طور که اشاره شد، رمان در شش فصل به رشته تحریر درآمده است. به اختصار همان

 کنیم.رویدادهای هر فصل را مرور می

 

اش شود و از عشقاش آشنا میدر این فصل خواننده با خلیل عبدویی و خانواده فصل اول:

ه تصویر اعضای خانواده راوی شود. موضوع اصلی فصل اول عالوه بر ارائبه خاما مطلع می

شان و تبعید خانوارهای آغگل به و عشقش، تصویرسازی آغگل، قیام کردها و شکست

ها به آغگل و صحنه کارزار ارسباران است. رویداد تاثیرگذار این فصل، حمله قزاق
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. رسدهاست که با به آتش کشیدن نیزارها به اوج خود میای بین کردها و قزاقناجوانمردانه

همچنین در این فصل شهادت یگانه، پسرعموی راوی را شاهد هستیم که پیش از این 

اش را با فاطمه، خواهر راوی دیده بودیم. احمد برادر بزرگتر راوی نیز در رابطه عاشقانه

 ماند.ای که از حرف زدن و رفتار معمولی باز میبیند. به گونهها به نوعی آسیب میدرگیری

 

سال  کشد. فصل دوم تقریبا دوفصل اولین تبعیدگاه کردها را به تصویر میاین  فصل دوم:

از اقامت کردها را در کنار ترک های ایل شاهسون روایت می کند. در این فصل شخصیت 

ای هستند که از آغاز شناسیم. خانواده خدایار،خانوادههایش را بیشتر میخلیل و خواسته

د. خورندالنه در کنار خانواده اصلی رمان به چشم میتا پایان فصل بسیار دوستانه و هم

فرزندان دو قلوی این خانواده و ماجرای تولدشان، محبتی که خلیل به خدایار دارد، 

بینیم، ازدواج فاطمه با ها از چشم راوی میتصویرهایی که از تفاوت زندگی کردها و ترک

 برادر خدایار، از رویدادهای این فصل هستند.

 

زاغه  شود؛ روستایدر این فصل تبعیدگاه بعدی کردها به تصویر کشیده می :فصل سوم

 ایتبعیدگاه بعدی کردهاست. روستایی که کردهای مافی در آن اقامت دارند. محل تازه

ها، کردها را در روستاهای اند. البته قزاقها برای زندگی کردها در نظر گرفتهکه قزاق

تقاد دارند کردها وقتی کنار هم نباشند هوس شورش و کنند چون اعمختلفی پراکنده می

انقالب نخواهند داشت. در این فصل زندگی خانواده خلیل عبدویی را در کنار داداهلل و 

شان از راه کاشت خوانیم. زن و شوهری که فرزندی ندارند و معیشتنیمتاج همسرش می

بودند. پیش از ورود به هندوانه است. محصولی که کردهای رمان، پیش از این ندیده 

روبه رو  ۱۳۱۲روند. در این فصل مشخصا با تاریخ روستای زاغه، کردها به قزوین می

برند. تصاویر شهر قزوین و دروازه هستیم. کردها را برای عملگی و مرمت خیابان سپه می

ای که شود. عملگی در قزوین و حادثهاش در این فصل ارائه میرشت آن و مسجد جامع

آید، ورود به زاغه و کاشت هندوانه و زدن چاه، حساسیت خلیل ای خلیل پیش میبر

رای اش بآورند و نهایتا تصمیمکند او را به حساب نمینسبت به برادرهایش که گمان می

فرار از زاغه، از رویدادهای این فصل است. الزم به یادآوری است که خیال خاما در 

 این فصل حضوری پررنگ دارد. های مختلف زندگی خلیل، درلحظه

 

های زندگی خلیل عبدویی است. فصلی ترین فصلاین فصل یکی از مهم فصل چهارم:

کند. به این نیت که به آغگل بازگردد و خاما گذارد و فرار میکه خانواده را پشت سر می
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ر نام یتوان به تغیکند. از رویدادهای این فصل میرا بیابد. اما سرنوشت دیگری پیدا می

 دوزی، سفر با سردار سعید وخلیل عبدویی به حسن مهاجر، گرفتن سجل، یادگیری پینه

یر بخکرد خاماست، ورود به روستایی تازه، ازدواج با زنی به نام قدمدختری که تصور می

ها و خیاالت شخصیت را با که پیش از او دوبار ازدواج کرده بود، است. در این فصل خواب

حسن برای سکوتی طوالنی را شاهد -چنین تصمیم خلیلبینیم و هممی خاما برجسته

 هستیم.

 

در این فصل حسن مهاجر در روستا شناخته شده است. روزگار او و  فصل پنجم:

 ایخوانیم. حضورش در دورچال و آباد کردن باغی که ویرانهاش را در این فصل میوخانواده

رش فریدون و دخترهایش را در این فصل ی شخصیت با همسر و تنها پساست. رابطه

بیند و با او کند. هنوز در خیاالتش او را میخوانیم. هنوز شخصیت به خاما فکر میمی

حسن با -زند و هوای آغگل را دارد. رویدادهای این فصل، روابط خانوادگی خلیلحرف می

ی برای صاحب شان بیگاراش است و نیز این مسئله که دیگر کار کردناعضای خانواده

زمین نیست. آنها در محصول زمین به طور مساوی با صاحب زمین شریک هستند. این 

شود. بعد از این مسئله، اش محسوب میحسن و خانواده-موضوع تحولی در زندگی خلیل

های آید.در حوزه تصمیمدر این فصل اصالحات ارضی و صاحب زمین شدن نیز به میان می

 پیوند:اساسی در این فصل به وقوع میشخصی راوی، دو اتفاق 

 خواهدمحمدی میای به آغگل. او از آقای گلحسن برای فرستادن نامه-اول: تصمیم خلیل

ای کوتاه بنویسد و به روستای آغگل در ماکو بفرستد. آن هم بدون نشانی برای او نامه

 فرستند و و گیرنده!

غم اینکه خاما مدام او را به الل حسن برای مشدی محمدعلی، علیر-دوم: اعتراف خلیل

خواند که حسن مهاجر کند. در آخرین جمالت این فصل خواننده میماندن دعوت می

 کند.اعتراف به خلیل عبدویی بودن می

 

صل الل شود. ففصل پایانی رمان، فصل پایانی زندگی خلیل نیز محسوب می فصل ششم:

شود و باعث حیرت دیگران شدنش. فصل انتشار داستانی که گفته و در همه جا نقل می

 شود. فصل ششم فصل باز شدن زبان دل خلیل است.می

 تحلیل رمان

 سه ویژگی رمان

 مند بودن رمانویژگی اول: زمان
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ازای کامال مشخصی در چند دهه مشخص از زندگی راوی است که مابهخاما، روایتگر 

دنیای بیرونی دارد. توجه به زمان در موقعیت و رویدادهای رمان، باعث شده است که 

گر تاریخی مشخص باشد. در واقع زمان به نوعی یکی از رمان در بستری مناسب، روایت

کند و تاریخ را تا جایی ری میگشود؛ چراکه کنشهای اصلی رمان محسوب میشخصیت

 کند.که بتواند و مورد نیاز رمان باشد، بازنمایی می

ی مشخصی به زمان ندارند و به های ادبیات داستانی معاصرمان، توجهدر زمانی که روایت

برند، زمانی به سر میخوانیم که در بیهای کوتاهی میها و داستانهمین جهت رمان

، توجه به کارکرد زمان در ساخت و پرداخت رمان، می تواند استفاده از زمان مشخص

ی به سر می زمانهایشان در نوعی بیویژگی قابل قبولی باشد. البته نویسندگانی که روایت

ها دهد که به همه زمانشان میزمانی، امکان خوبی به روایتبرد این ادعا را دارند که بی

است. مضاف بر آنکه برخی از موضوعات ازلی و  پذیر باشد. این نکته قابل پذیرشتعمیم

های داستانی دارند، اساسا تن به زمان مشخصی ابدی بشر که تمایل به انعکاس در روایت

های استفاده از زمان مشخص در رمان، بستر دهند؛ اما مسئله این جاست که قابلیتنمی

 ات معاصر دارد.های ما در ادبیی تاریخی داستانگیری حافظهمناسبی برای شکل

ای وجود دارد که یادآوری آن ضروری است. به طور قطع در پاسخ به در این بخش نکته

این سئوال که آیا خاما، رمانی تاریخی است، از پاسخ مثبت پرهیز می شود. خاما، رمانی 

ی مشخصی اشاره کند؛ اما های تاریخی دورهتاریخی نیست. چراکه تمایل دارد به بزنگاه

رمان،  گیریارد رمانی تاریخی باشد. در واقع تاریخ به مثابه یکی از مصالح شکلقصد ند

نقشی بر عهده دارد و توانسته است در بازنمایی برخی رویدادهای تاریخی، موفق عمل 

 کند.

 

 مند بودن رمانویژگی دوم: مکان

مکانی و بیاین ویژگی در رمان از دو جهت کلی مورد بحث است : مکانمندی در مقابل 

 نویسی انبوه.شهری

 مکانی در آثار ادبیمندی در مقابل بیالف: مکان

های کند. در واقع رویدادهای رمان در مکانهای مشخصی را روایت میخاما، مکان

هایی که در جغرافیای پهناور کشورمان قابل مشاهده است. مشخصی روی می دهند. مکان

ی اصلی آغاز رمان هستند. غگل و کوه آرارات دو نشانهبه طور مثال در فصل اول، روستای آ

د و در ماناین دو مکان به نوعی در حافظه شخصیت اصلی رمان تا پایان زندگیش باقی می

رود. در ادامه ارسباران، روستای حسرت دیدن دوباره روستای آغگل و آرارات از دنیا می
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های مشخصی هستند که در زاغه، روستای فشک، روستای میلک و شهر قزوین، مکان

های مکمل در این شود. حضور شخصیت اصلی و شخصیترمان به آن ها پرداخته می

ها و روایت آوارگی و تبعید خانوارهای کرد در این روستاها، محل اصلی روایت خاما مکان

 آید.به حساب می

 زه و به نمایشهای بکر و تاهای مشخص، از فضاسازیرمان توانسته است با توجه به مکان

ی در مکانگذاشتن زندگی روستایی متکی بر دامداری و کشاورزی، بهره فراوان ببرد. بی

ایت های روکرد. تعمیم مکانزمانی دنبال میکند که بیآثار ادبی، همان هدفی را دنبال می

 زمانی داده شد، برخی از موضوعاتها و البته با توضیحی که در بحث بیاثر به همه مکان

ای در ارائه شان توجهی به مکان خدشهطلبند و بیاساسا مکان خاصی برای روایت نمی

های تازه، تواند با استفاده از مکانجاست که خالق اثر، میکند. اما مسئله اینوارد نمی

رسد استفاده از تر را داشته باشد. به نظر میهای متنوعتر و  فضاسازیهای خاصروایت

های کمتر دیده شده و ها و خرده فرهنگرای به نمایش گذاشتن فرهنگکارکرد مکان ب

 بخشد.های هنری و تحلیلی و تفسیری مینوشته شده، به اثر جذابیت

توجه به مکان در رمان مسئله ای تحت عنوان تعلیق در مکان را نیز در پی دارد. شهریار 

ذاتی و مصنوعی  ۱بتدا به تعلیقمندنی پور در کتاب ارواح شهرزاد خود، در بخش تعلیق در ا

ت تعلیق ماجرا و شخصی اشاره می کند و در ادامه تعلیق را به سه گونه تقسیم می کند:

او برای تعلیق در ماجرا داستان های پلیسی و جنایی را مثال می زند و . و مکان و اشیاء

 می نویسد:

ای که اما ال از لحظهتعلیق ماجرا در اشتیاق خواننده به خواندن نقش اساسی دارد.مث»

گیرد برای گریز از کسالت به دیدار نخستین فاسق خود برود خواننده در بواری تصمیم می

یابد که تحولی در زندگی او ایجاد شده و این تحول فرجامی معمولی نخواهد داشت.اما می

آید و همین ابهامی در خواننده شاید نتواند حدس بزند که چه بر سر اِما می

 (۱۵۵: ۱۳۸۳مندنی پور،«)ست.ماجرا

 هم چنین برای تعلیق شخصیت، به بابا لنگ دراز و آرزوهای بزرگ اشاره می کند:

ی وجود او،در ماجراهای داستان موثر است،نوعی عدم حضور شخصی در داستان که سایه»

هترش دراز است و بی کالسیک و آبکی آن بابا لنگآورد.نمونهتعلیق شخصیت را پدید می

دارد،با حمایت آرزوهای بزرگ اثر چارلز دیکنز.شخصی خیر که هویت خود را پنهان می

                                                           
  در متن کتاب معادل تعلیق اندروای آمده است.1
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دهد.خواننده در این گونه تعلیق همواره کنجکاو مالی زندگی نوجوان فقیری را تغییر می

 (.۱۵۸همان: «)است تا آن شخص غایب را بشناسد.

 ماست می نویسد:که مد نظر ما در رمان خا ۱و در نهایت برای تعلیق مکان و شیء

باشد و دلش نخواهد سری به آن قصر ملعون تر کسی ممکن است رمان قصر را خواندهکم»

کشاند اشتیاق وارد شدن کننده میچه خواننده را به انتهای این رمان خستهی آنبزند.همه

ی او از این مکان سر دربیاورد.با محاق وسیلهشخصیت اول این رمان به قصر است تا به

 (.۱۵9)پیشین: « آید.ار گرفتن مکانی یا شیء خاصی تعلیق مکان یا شیء پدید میقر

رمان خاما با تصویر مکان های مشخص )آغگل و ارس باران، زاغه و گورچال و اشاره به 

عالوه بر این، استفاده از زمان و  آرارات(خواننده را ترغیب به دیدن این مکان ها می کند.

های مشخص را واجد روایت ها و زمانثار ادبی، به نوعی مکانمکان مشخص برای روایت آ

ی فرهنگی خوانندگان خواهد ماند. روایتی که محصول کنند. روایتی که در حافظهمی

شود. شاید ها محسوب میها و زمانذهن خواننده است و به نوعی معنابخشی تازه به مکان

 بهتر باشد برای این موضوع مثالی بیاورم.

ای به همین نام نوشته شهریار مندنی پور، نمونه کوتاه شرق بنفشه از مجموعه داستان

خوبی است. در این داستان مکان مشخصی وجود دارد. حافظیه. دو شخصیت داستان ذبیح 

اش را از شوند. ارغوان کتاب مورد عالقهی حافظیه با هم آشنا میو ارغوان در کتابخانه

 کند و...ح دریافت میکنار در ورودی حافظیه از ذبی

ی فریبا کلهر نیز نمونه قابل قبولی است. این نویسنده، شهر رمان شوهر عزیز من نوشته

ای خاص هایی در آن را )خیابان های گیشا و فاضل( به گونهتهران و مشخصا خیابان

 کند.توصیف می

ا به رود و ییرسد مخاطبی که بعد از خواندن داستان شرق بنفشه به حافظیه مبه نظر می

ی خود خیابان گیشا در تهران، مواجهه دیگری با این مکان ها خواهد داشت. او در حافظه

ها ثبت کرده است. روایتی که مختص ذهنیت اوست. روایتی تازه و هنری را در این مکان

 های تازه از نوع داستانی به وجود بیاورد. این مسئلها خاطرهتواند برای این مکانحاال می

ای از آن در حافظه مخاطب( در دنیای معاصرمان به نظر )توجه به مکان و  ثبت خاطره

 موضوع مهمی است.

 

 نویسی انبوهب: شهری

                                                           
 این نوع تعلیق در رمان بیوه کشی  که تجربه اول نویسنده در رمان نویسی است نیز دیده می شود. به این معنا 1

 که روستای میلک و اژدرچشمه و اژدرکوه مکان هایی هستند که واجد روایت در حافظه خواننده و تعلیق هستند.
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ایت مکانی رورو هستیم که یا در بیها روبهنویسیدر ادبیات معاصرمان با انبوهی از شهری

مناطق روستایی برای خلق  شوند و یا در کالن شهرها. )عمدتا تهران(. توجه به ظرفیتمی

آثار ادبی، اگر نگویم به کلی نادیده گرفته شده است، به شدت به حاشیه رانده شده است. 

البته این مشکل )توجه به شهری نویسی در ادبیات معاصر و تمرکز بر روایت کالن شهرها( 

یم. ستی ادبیات داستانی نیست. در سینما نیز شاهد این نوعِ نگاه هتنها مختص حوزه

های شهری را به تماشاگران خود سینماگران نیز مایل هستند تصاویر و داستان های آدم

ارائه بدهند و گه گاه برای چاشنی این روایت بصری، چند لوکیشن از شهرهای شمالی نیز 

 اضافه کنند.

 ای شدنهای این دو موضوع )بی زمانی و بی مکانی در آثار ادبی( گلخانهیکی از خروجی

های کوتاه، ها و داستانبیات)همشکلی عجیب آثار( است. مخاطب بعد از خواندن رماناد

های اغلب آثاری که مطالعه کرده است، یکی هستند. شود که گویا شخصیتمتوجه می

ها شبیه به هم هستند. این ادبیات ها و موقعیتهایشان یکی است. فضاها و مکاندغدغه

 ده را خسته و دلزده خواهد کرد.شکل، در طوالنی مدت، خواننهم

.در پایان این دو ویژگی ضروری است که عنوان شود، اشاره به مکان و زمان در ادبیات، 

ه های عینی باشد. امید کتواند در شکلی هنرمندانه بدون در نظر گرفتن واقعیتمسلما می

ی ذهنیت مسئلهخوانندگان این متن، تصور نکنند توجه  به این دو موضوع، از ارزش 

 د.کاههایی فراواقع میها و مکانخاص و تخیل نویسنده و خلق زمان

  

 سومین ویژگی: کیفیت موضوع رمان

اگر رمان خاما را رمانی عاشقانه، روایتی از دلبستگی خلیل عبدویی به خاما بدانیم، این 

هایش انتخاب ها وعشق که در واقع موتور پرقدرتی برای پیش بردن زندگی خلیل و تصمیم

آید، از دو جهت مورد بررسی است. موضوع عشق به عنوان بستری مناسب به حساب می

 ی موضوعات دیگر و کیفیت این موضوع در مقام برانگیختن حسی نوستالژیک.برای ارائه

 

 الف: موضوع عشق

د خورسد عشق موضوع محوری رمان باشد. اما این عشق ابعاد دیگری را نیز در به نظر می

ی تبعید و تاریخ آوارگی کردها و ناکام ماندنشان دارد. بستر مناسبی است برای طرح مسئله

شود. هایشان و از طرفی عامل کنشگری شخصیت اصلی محسوب میگریدر مطالبه

های چندگانه زندگی راوی، هوشمندانه صورت گرفته استفاده از عشق برای بیان بطن

 های درونی و بیرونی زندگی شخصیتتواند آبستن الیهمی است. چرا که تنها عشق است که
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های بالقوه موضوعی چون عشق، در رمان خاما، بالفعل اصلی باشد. به تعبیری دیگر، قابلیت

 شده است.

 ب: کیفیت عشق

ی های دنیای امروزی ناپایداری است. این مفهوم در تار و پود زندگی سوژهیکی از مولفه

 خنه کرده است و گویا بسیار سخت است که بتوان از آن دوری کرد.مدرن )انسان نوعی( ر

ی های زندگگرایی بودن جامعه را در نظر بگیرید. مصرف به عنوان یکی از ویژگیمصرف

ی مصرف سوژه در دنیای مدرن با شیوه مصرف سوژه امروزی امری بدیهی است. اما شیوه

 در دنیای پیشامدرن، تفاوت دارد.

کرد کرد، اساسا زمانی کاالیی را خریداری میدنیای پیشامدرن زندگی می سوژه ای که در

ای وژهکرد. اما سکه به آن نیاز داشت. بنابراین مصرف، کامال بر پایه نیاز سوژه مطابقت می

کند، الزاما برای مصرف کاال، نیازمندیش را در نظر که در دنیای امروزی زیست می

جاست که تفاوت بین نیاز و خواسته اال را داشته باشد. اینخواهد فالن کگیرد. او مینمی

شود. از طرفی همان سوژه در دوران پیشامدرن برخوردی کامال متفاوت با نمایان می

خرید تا مدت زمان طوالنی از آن استفاده کند کاالیی خریداری شده داشت. او کاال را می

ی مصرفی خود دارد. دیگر کاالیی را به دار به کاالی مدرن، نگاهی کامال تاریخاما سوژه

 کند.نیت اینکه عمری از آن استفاده کند خریداری نمی

ی مدرن به جای نیازهایش و ی سوژهی جایگزین شدن خواستهمثالی که زده شد، مسئله

هم چنین نگاهی که تاریخ مصرف مشخصی برای کاالی مصرفی قائل است، در مجموع 

ود آورده است. این ناپایداری به فضاهای دیگر زندگی مدرن تسری نوعی ناپایداری را به وج

توانید ناپایداری را در روابط فردی و بین فردی و پیدا کرده است. به همین جهت می

های دنیای مدرن نیز مشاهده اجتماعی و نهادهایی همچون خانواده و ساختارها و نظام

خوانید. رمانی که در یدار، رمان خاما را میکنید. بعد از پذیرش و زیست در این دنیای ناپا

آن عشقی وجود دارد که حضور فیزیکی ندارد و فقط در خواب و خیاالت شخصیت اصلی 

است؛ اما در چند دهه زندگی شخصیت اصلی رمان حضور و دوام دارد. کیفیت این عشق، 

 انگیزاند.نوعی حس نوستالژی را در مخاطب بر می

 

 بعید و سکوتمفاهیم اساسی رمان: ت

م شوند. این مفاهیهای اساسی معنابخشی رمان محسوب میدو مفهوم تبعید و سکوت پایه

های مشخصی در رمان دارند. تبعید با مفهوم خشونت و سلطه حکومت در پیوندی خاستگاه
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دار گری اصلی را عهدهپردازی راوی، کنشتنگاتنگ قرار دارد و سکوت در ساحت شخصیت

 است. 

 خست: تبعیدمفهوم ن

ای تاریخی دارد. سرنوشت در فصل اول رمان، مخاطب با قیامی آشنا می شود که عقبه

شود. دولت ایران در راستای حمایت از دولت این قیام در همان فصل اول مشخص می

ه به شوند. قیامی ککند.خانوارهای کرد غافلگیر میترکیه، به منطقه کردنشین حمله می

خورد. حکومت های آرارات استقرار دارد، شکست میپاشا در کوه سرکردگی احسان نوری

کند. های قزاق، خانوارهای کرد را به مکانی به نام ارسباران تبعید میبا همراهی امنیه

خواهد اقلیتی را سرکوب کند و تبدیل به چیزی خشونت در ساختارهای حکومتی که می

 مفهوم طرد اجتماعی است.کند که از اصل خود دور شود  به نوعی بیانگر 

به طور مشخص در سطح اول خشونت ساختاری حکومت را علیه اقلیت کرد شاهد هستیم. 

 توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:از دید گالتونگ خشونت را می

 هدف.خشونت هدفمند در مقابل خشونت بی

 خشونت آشکار در مقابل خشونت ساختاری.

 تاری.خشونت فردی در مقابل خشونت ساخ

 خشونت فیزیکی در مقابل خشونت روانی.

 خشونت معطوف به قربانی در مقابل خشونت بدون قربانی.

 

شود و مشخص است رفتار خشن در خشونت فردی معموال فرد عامل خشونت شناخته می

شود و باعث وارد شدن صدمات بدنی معطوف به قربانی است و به صورت آشکار اعمال می

های ساختاری معموال به گردد. در صورتی که خشونتات به فرد مییا انواع دیگر صدم

توان فرد خاصی را به عنوان عامل خشونت در نظر گیرند و نمیصورت پنهان صورت می

گرفت و اعمال خشونت بر خالف خشونت فردی به صورت غیرمستقیم است. تظاهرات 

بر ابر اقتدار و تقسیم نابراتوان به شکل تقسیم نابرخارجی خشونت ساختاری را تنها می

شانس های زندگی مشاهده کرد نه به صورت صدمات بدنی. هر دو خشونت )فردی و 

ر دو کنند. هدف هساختاری( بر روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می

 وه فردهای بالقنوع خشونت تاثیرگذاری بر افراد به منظور کاستن از امکان تحقق توانایی

است. به گفته گالتونیک با نهادینه کردن خشونت ساختاری و درونی کردن خشونت 

فرهنگی خشونت مستقیم نیز به صورت خشونت نهادینه شده در جامعه وجود خواهد 
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داشت. یعنی به عبارت دیگر آن جایی که فرهنگ خشونت وجود دارد. خشونت نیز امر 

 (.9۳: ۱۳۸۴شود )جهانبگلو،طبیعی تلقی می

شود، مشخصا و آگاهانه به نیت پراکندگی خشونتی که علیه خانوارهای کرد اعمال می

ی حکومت با این هدف، وضعیت کردها و دور نگه داشتن آن ها از اصالت خود است. سلطه

کند. این وضعیت و موقعیت جدید در تبعید و و موقعیت جدیدی را به کردها تحمیل می

خوانید، طور که در رمان میاستقرار در جایی معین. همانشود. در عدم آوارگی خالصه می

خانوارهای کرد آغگل ابتدا به ارسباران تبعید می شوند و بعد از آن به روستاهای دیگر. 

کنند. در جایی خلیل عبدویی ای خانوارهای کرد را پراکنده میدر هر روستا و مکان تازه

 کند:از خاما نقل می

ی مرزها. یک همیشه خدا هی زاد و ولد کردند و هی شدند آوارهخاما گفته بود کردها »

« گروهی را شاه عباس فرستاد سمت هرات. یک عده را فرستادند سمت شمال.

 (.۱۳۳: ۱۳96)علیخانی،

 خوانیم:در جایی دیگر از زبان باب علی می

 (.۱67: ۱۳96)علیخانی،« رگ بشویم.کنند تا بیما را پراکنده می»

 گوید:ها با مشقت فراوان همراه است دایه مییز که جابه جا شدندر فصل سوم ن

 (۱۲9: ۱۳96علیخانی،«)اند که به همین کنار هم بودن قانع باشیم.کاری کرده»

 خوانیم:دانند تبعید به چه منظور است میدر جایی دیگر از زبان احمد و دایه که می

 نگیدن و حفاظتِ جایی یا...اند یا برای جاحمد گفت: همیشه کردها را کوچانده»

 (.7۱: ۱۳96)علیخانی،« دایه گفت: یا که بین باب و پسر و دایه و دختر را جدایی بیاندازند.

های ی دولت به جهت جلوگیری از قیامهایی که علیه کردها از ناحیهمصداق خشونت

ود به شها روایت میهای اول و دوم و سوم که تبعیدگاهشود در فصلبعدی، اعمال می

 شود.وضوح دیده می

 خوانیم:در جمالت پایانی فصل اول، از زبان قزاقی می

ان تزارهایتان را در همان آتش نیاگر دستور نداشتم با کامیون ببرمتان ارسباران، همه»

 (6۲: ۱۳96)علیخانی،« کردم. حیف گلوله!هالک می

 خوانیم و ازفحات قبل میی کارزاری نابرابر را در صاین صحبت در حالی است که صحنه

 مانیم:دفاع هستند متعجب میها بر خانوارهایی که تقریبا بیمیزان خشونت انبوه حکومتی

هنوز باب دو قدم از خانه دور نشده بود که آسمان آبادی زلزله شد. طیاره پشت طیاره »

که  شد دیدباالی آبادی به حرکت در آمدند. هنوز دو قدم آن طرف تر از شب را نمی
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ها صدا کردند و خاک باال آسمان خودش را محکم به زمین کوبید و آبادی لرزید و شیشه

 (۴9: ۱۳96علیخانی،«)های آتش رسیدند.رفت و آن وقت شعله

 خوانیم:در ادامه و تصویر به آتش کشیدن آغگل، می

ه بود. دفرش آبادی را تکان تکان داده بودند انگار. انگار هزار سال کسی خاکش را نتکان»

ها برگشت و زمین خاکش را پس طور خاک در هوا ماند تا نفساز فرش آبادی همین

 ۱۳96علیخانی،«)اند.گرفت و تازه متوجه شدیم این فرش را از هزار جا به آتش کشیده

:۵۱) 

کند. در فصل دوم، خشونتی پنهان و در فصل اول جنگی نابرابر، خشونت را نمایندگی می

هایشان را مال دانند و دام. آن جا که استقرار را برای کردها جایز نمینمایدموذی رخ می

 برند:کنند و به تبعیدگاه بعدی میخود می

مان دوباره بیشتر شده بودند و داشتیم مان هم گذشته بود و گوسفنداندومین سال آمدن»

نشان کرده و شدیم برای احمد بروند خواستگاری یکی از دخترهایی که فاطمه آماده می

پچه پچه کرده بودند با دایه و مردیسی و باب که ریختند سرمان...من نبودم آن وقت. 

شان که سروان غالمی نبوده، بعدها تعریف کردند که وقتی آمدند چنان با غیظ فرمانده

شان. خوابانده بود توی آبگاه باب که باب، نرسیده بود قیچی تیزش را نیزه بکند سمت

خته بودند سر احمد و تا خورده بود زده بودنش. دایه بلند شده بود بیاید چند نفری ری

اش در کرده بود و صدایش در دشت پیچیده ای، تیری پیش پایچوب بردارد که امنیه

 (۱۲۵: ۱۳96)علیخانی،« بود.

 

این حجم از تحقیر و خشونت علیه کردها، نمایش دردآور نابرابری قدرت و عقیم کردن 

گذارد. در واقع ع توانایی برای زیستن در جایی مشخص را به نمایش میپرورش هر نو

شود به نوعی توامان خشونت جسمی و روانی است. نگاه کنید به خشونتی که اعمال می

 شود:سطرهای ابتدایی فصل سوم که از زبان دایه بیان می

ان شم به زمینخواستند. تا آمدیمان به زمینی که خودشان میمان کردند از بهشتپرت»

شان را آباد کنیم، تا آمدیم زمین تازه را بهشت کنیم، باز هم خو بگیریم، تا آمدیم زمین

 (۱۲۸: ۱۳96)علیخانی،« مان کردند.آواره

طور که قبال اشاره شد، تحمیل وضعیت جدید در قالب تبعید، آگاهانه و در جهت همان

طه در همین راستا کردها را از ی قیام است. حکومت سلختم هر گونه خیالی درباره

ای ریشه بدوانند و نه کند که نه در جای تازهکند. کاری میشان دور میسرزمین و حرفه

دادند. در فصلی که خانوارهای کرد به بتوانند به کاری بپردازند که پیش از این انجام می
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. آن جا که مردان هایی دیگر از خشونت علیه کردها را شاهد هستیمروند، صحنهقزوین می

ای غربت و روند تا خیابان سپه را مرمت کنند. راوی در صحنهجوان به عملگی می

 کند:دلتنگیش را این گونه بیان می

هایی بودن در خیابان دیدم. تخته سنگها نمیو من ردی از آرارات در میان تخته سنگ»

تمان اش ساخکرد که تهگاه میرفت پایین و از یک سو به باال ندم درازی که از یک سر می

عالی قاپو بود که شب توی تاریکی دیده بودم... باید پتک زد به دردی که سنگ شده و 

ماندم سنگ را باید آزاد کرد تا شاید خاک درونش با نرمه بادی به پرواز در آید. منتظر نمی

خته نگاورانش تتر. با پتک افتاده بودم به میدانی که جها را بیاورند نزدیکتخته سنگ

زدند رفتم. هر چه داد میکردم و پیش میها بودند و سر از تن شان جدا میسنگ

 (۱۴۳: ۱۳96)علیخانی،« شنیدم.هایم کر شده بودند و چیزی نمیگوش

ها اعمال تصاویر آوارگی کردها بعد از ناکامی قیامشان و خشونتی که عامدانه علیه آن

 شود.میشود، در جای جای رمان دیده می

 اند. شخصیتها و تبعیدی است که قومی داشتهخلیل عبدویی، نماینده روایت آوارگی

اش است ی زخم خورده قومی که دلتنگ خانهاصلی رمان، در واقع تصویری است از چهره

 و امیدی برای بازگشت ندارد.

 مفهوم دوم: سکوت

نمای  یم بهتر است نگاهی بهپیش از این که به سکوت به عنوان کنش انتخابی راوی بپرداز

طور که قبال به آن اشاره شد، کلی زندگی شخصیت اصلی رمان بیاندازیم. چون همان

 شود.پردازی راوی معنادار میسکوت در ساحت شخصیت

ای که محوریت اصلی آن را زندگی خلیل عبدویی رمان خاما، رمانی است زندگینامه

خاما و آرزوی برگشت به آغگل است. در  دهد. و زندگی این شخصیت، عشقتشکیل می

 ود:شرو میواقع زندگی راوی، پنج بخش و یا بزنگاه دارد. هر بزنگاه با بحرانی خاص روبه

خورد و از روند. قیام شکست میبخش اول: عاشقی و قیام. هر دو در آغگل از دست می

 ی بحرانیقطهخاما هیچ خبری مبنی بر زنده بودن و یا اسیر شدنش در دست نیست. ن

 این بخش از دست دادن و ناکام ماندن است.

های شاهسون و کردهای مافی در بخش دوم: آوارگی حاصل از تبعید و همنشینی با ترک

ای تازه داشتن. )مشخصا منظور عملگی و چاه زدن و هندوانه روستای زاغه و تجربه حرفه

 جا نماندن است. کاشتن است.(. نقطه بحرانی این بخش ناامنی حاصل از یک

ترین بخش دوزی و حسن مهاجر شدن. این بخش مهمبخش سوم:  فرار کردن و پینه

گیرد که تمام زندگی پیش رویش را زندگی خلیل عبدویی است. او تصمیمی می



 

 

 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متنمجموعه          14 

ی بحرانی این بخش، فاصله گرفتن از خود واقعی و الشعاع خود قرار می دهد. نقطهتحت

 رسیدن به خودآرمانی ست.تضاد حل نشده و ناکامی در 

بخیر است. ازدواجی غیرمتعارف که سرانجام خوشایندی ندارد. بخش چهارم: ازدواج با قدم

ی بحرانی این بخش، ناکامی حسن مهاجر از برقراری ارتباط سازنده با همسرش است نقطه

ع قدم قانجامد. در واکه به تبع آن، در ارتباط با فرزند پسرش فریدون نیز به بن بست می

آورد. به خصوص در قسمتی که بخیر بار دیگر ناامنی را برای حسن مهاجر به وجود می

کند سند زمین را به نام خودش بگیرد و کاری به پدرش نداشته فریدون را ترغیب می

 باشد.

بخش پنجم: اعتراف به خلیل عبدویی بودن است و الل شدن. این بخش در واقع نقطه  

فشاگری خلیل عبدویی و تکذیب هویت جعلیش، شخصیت به سمتی می بحرانی ندارد. با ا

 رود که فقط او و خاما موجودیت دارند.

گذارد. ی اصلی شخصیت اصلی را به نمایش میپنج بخش یاد شده، در واقع دو پاره

ای دیگر در ای در واقعیت به سر می برد. پارهشخصیت دوپاره راوی این گونه است: پاره

ی دوم در واقع بخش سرکوب شده شخصیت اصلی است. یاالتش با خاما. پارهها و خخواب

داند و خاما و پاره ی اول حسن مهاجر است که جعلی بودن خودش را تنها خودش میپاره

ی آرزو خواهد پنهان بماند و آرزوهایی دارد که در اندازهبعدی، خلیل عبدویی است که می

 مانند.باقی می

. بخش کندلی رمان، به خوبی مفهوم تبعید و عشق را نمایندگی میدوپارگی شخصیت اص

 تاریک و روشن شخصیت که در تضادی درونی، سرنوشتش را به سمتی نامعلوم می برد.

 

کند می بایست شخصیتش را تحلیل کرد. چرا برای فهم بهتر سکوتی که راوی اتخاذ می

واقعیش(، یکی از وجوه  که این انتخاب )انتخاب برای سکوت کردن و نگفتن خود

 گذارد.شخصیتی او را به نمایش می

 بریم. به همین منظور به طوری شخصیت یونگ بهره میبرای تحلیل شخصیت، از نظریه

 شویم.مختصر با این نظریه آشنا می

گرایانه را مطرح کرد. این روانشناس، از اصطالح روان برای اشاره یونگ، روانشناسی تحلیل

استفاده کرد. او برای این روان انرژی خاصی در نظر گرفت که آن را  به کل شخصیت

گرفت. لیبدو انرژی فرایند زندگی است. او این انرژی روانی را در معادل لیبدو در نظر می

ارزی دانست. یونگ معتقد بود لیبدو طبق دو اصل همافکار و احساسات شخص متجلی می

ای از کارکرد روان ارزی این است که افزایش در جنبهکند. منظور از همو آنتروپی کار می
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ای از کارکرد تواند با کاهش جبرانی کارکرد بخشی دیگری از روان، یا کاهش جنبهمی

روانی با افزایش جبرانی کارکردی دیگر همراه باشد. به طور مثال افزایش موفقیت شغلی 

عکس. اصل آنتروپی نیز می هم ارز کاهش دل مشغولی با زندگی معنوی خواهد بود و بر

گوید عناصری که قدرت نابرابری دارند دنبال تعادل روانی هستند. در واقع این اصل بیانگر 

این موضوع است که رشد  تحول یک جانبه شخصیت به بروز تعارض، تنش و فشار منتهی 

 گردد. مفاهیم کلیدیشود. حال آن که توزیع انرژی باعث پرورش شخصیتی پخته میمی

ی او در ارتباط با شخصیت، ایگو، ناهشیار شخصی، ناهشیار جمعی، کهن الگوها، نظریه

 (.۸۴-۸۵: ۱۳9۳نقاب، سایه، آنیما و آنیموس و خود است.)رایکمن،

شوند: مخاطب شخصیت جعلی حسن مهاجر، طبق دو اصل لیبدو این گونه تحلیل می

اش و پشت کردن به خانوادهرمان شاهد این است که با فرار خلیل از روستای زاغه و 

خورد. این فصل جدید، تبدیل شدن به حسن مهاجر، فصل جدیدی در زندگیش رقم می

کند. هر چه قدر در روستای زاغه به های متفاوتی را برای او ایجاد میموقعیت و وضعیت

لتش اش و اصاافتد همان قدر از خانوادهها میعنوان مردی جوان و اهل کار و موفق سر زبان

تواند تبدیل به شخصیتی پخته شود چنین شخصیت حسن مهاجر نمیشود. همدور می

چرا که روان او در تضادی همیشگی با دو قطب مخالف وجودیش قرار دارد. خلیل واقعی 

بخیر( ازدواج کند. این خواهد با زنی دیگر)قدمدرونش که عاشق خاماست و حسن که می

شود فشار و تنش در شخصیت دو پاره، باعث می های ذهنی و عینیِ شخصیتکشمکش

شود. خلیل از طرفی هایش با خاما دیده میها و خیالبروز پیدا کند. این فشارها در خواب

خواهد بخیر است. از یک طرف میبا خاما هم صحبت است و از طرفی حسن، شوهر قدم

دا کند و از طرفی در اش را دور هم جمع کند و خاما را پیبه آغگل برگردد و خانواده

های نابرابر روانی ها و انرژیبخیر می ماند. دوگانگی بین ارزشروستای فشک کنار قدم

شود، شخصیت نه در حسن بودن رضایت داشته باشد و نه بتواند شخصیت موجب می

 خلیل بماند. برزخی بین این و آن بودن.

ماسک، پوششی است که خود مفهوم نقاب نیز در تحلیل شخصیت کارآمد است. نقاب یا 

کند. در واقع ما با نقاب برای پنهان کردن ماهیت حقیقی خود در برابر جامعه ایجاد می

توانند همه جنبه مثبت ها میدهیم. نقابصورت اجتماعی خود را در معرض دید قرار می

ا قت بو هم جنبه منفی داشته باشند و هم عامدانه استفاده بشوند و هم غیرعامدانه. هر و

کنیم. منظور این است که بر دیگران تاثیر دیگران در ارتباطیم از این پوشش استفاده می

ها و انتظارات جامعه و دیگران از ما دارد. ها بستگی به نقشمطلوبی بگذاریم. شکل نقاب

ضروری است که هر فرد گاهی اوقات نقابی بر چهره بگذارد تا در جامعه رفتاری عادی 
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کند. مشکل آن جا اتفاق زیرا تا حدودی از خود آسیب پذیرش حمایت میداشته باشد 

افتد که شخص کامال با نقاب خود همانندسازی کند و از برداشتن نقاب هراس داشته می

 ۱۳۸۸های فراوان است)اسنودن،باشد. چنین شخصیتی بسیار محدود و در معرض عصبیت

:9۰-۸9.) 

زند. کرد بودن و تبعیدی بودن به چهره می حسن مهاجر نقابی است که خلیل عبدویی

کند. ترس از آشکار شدن ماهیت اصلی و اینکه به راستی این نقاب را به خلیل تحمیل می

اهل کجاست و از کجا آمده است او را وادار می کند در چند دهه از زندگیش با نقابی 

صد داشت با نقاب زندگی کند که از خود واقعیش دور است. در واقع شخصیت در ابتدا ق

حسن مهاجر بودن از خلیل و موقعیت آسیب پذیرش در جامعه حمایت کند. اما رفته رفته 

به  خواهداین نقاب زندگی شخصیت را دو پاره کرد. نگاه کنید به قسمتی که نقاب می

ی دهد، همگهویت اصلی شخصیت در قالب سجل تبدیل شود. اطالعاتی که شخصیت می

 باه است.به جز نام پدر اشت

 اسم؟»

 حسن.

 شهرت؟

گفتم. فکر کردم االن است که لو بدهم کی هستم و مات نگاهش کردم. چی باید می

 ها بریزند سرم.امنیه

 پرسیدم شهرت؟

 ای که مرا آورده بود، جواب داد:جوابی نداشتم. امنیه

 حاجی گفتند بنویسید مهاجر.

 نام پدر؟

 علی.

 متولد؟

 قزوین.

 ۱۳96)علیخانی،« کرد. خاما قهقهه زد توی سرم.کجی میدهن آغگل انگار داشت بهم

:۲۲6.) 

 

هد خواتوان شخصیت اصلی را در وجه خودآرمانی، خلیل عبدویی دانست که میدر واقع می

اش باشد. خود واقعیش خلیلی است به آغگل برگردد و در کنار عشقش خاما  و خانواده

هایش را سرکوب کند و است خواسته که زیر نقاب حسن مهاجر مانده است و مجبور
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 کند و فرزندانیبخیر ازدواج میگذارد حسن مهاجر است که با قدمخودی که به نمایش می

های بعیدی از یکدیگر دارند کند. خودهای شخصیت فاصلهدارد و در روستایی زندگی می

ته داش شود که تعارض و تنشی در درون شخصیت اصلی وجودو همین فاصله ها باعث می

 باشد.

صیت های شخموضوع دیگری که در ارتباط با تحلیل شخصیت باید به آن توجه کرد خواب

 ها از ارزش بسیاری برخوردارند.ی یونگ، خواباست. در نظریه

بیند، بیانگر میزان اضطراب وجودی این شخصیت اولین خوابی که خلیل بعد از فرارش می

 نخواهد خلیل باشد: ی آغازی است برای اینکهاست و نقطه

دویدند . صدای دایه های شان را زمین انداخته بودند و میاسماعیل و محمد تفنگ»

 گفت: هرجا خلیل را دیدید امان ندهید!آمد که میمی

رفتند که من و محمد و اسماعیل هایی میکرد. مردم دسته دسته توی چاهچیله گریه می

ند. باران ها بروگرفتند تا توی چاها زنش از مردم پول میکنده بودیم. داداهلل ایستاده بود و ب

 زد:بند آمده بود. یکی داد می

 اند.ها خشک شدهچاه

 گفت:اسماعیل می

 ها آب دارند.خلیل گفت چاه

 داداهلل ایستاده بود رو دایه و باب که:

 ها به آب نرسیدند.به من دروغ گفتین. این چاه

 کرد:دایه التماس می

 ا خلیل برده.ها رپول

« هایشان را برداشتد و رو به من گرفتند که: بگیریدش!شان تفنگبعد همه

 (.۲۰9: ۱۳96)علیخانی،

گوید من خلیل نیستم. در واقع یکی از دالیل بعد از این خواب است که خلیل به خاما می

د و دنفرار خلیل از روستای زاغه این بود که برادرهایش پول چاه کنی را دریافت کرده بو

دیدند و همچنین عدم قصد نداشتند به خلیل پولی بدهند چون او را هنوز کوچک می

دید که متهم به دزدی شده رابطه خوب خلیل با برادرش اسماعیل. حاال او در خوابش می

آن هم از جانب مادرش. گویا این خواب نوعی مکانیزم دفاعی روان شخصیت است برای 

ها و اش را توجیه کند و سعی کند کمتر به آنادهاین که پشت سر گذاشتن خانو

 نگرانیهای شان نسبت به گم شدنش فکر کند.دل



 

 

 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متنمجموعه          18 

ر ای دارد که دبیند، نشان از ترس و دلهرهدوز در قزوین میخوابی که خلیل در دکان پینه

 شود:رفتن خالصه می

ت. به پا نداشکلید را در قفل صدا کرد و نور پاشید توی حجره. یک پا آمد داخل؛ کفش »

پا آهنی بود. شلواری به پا نبود. پا پیش آمد. خوابیده بودم همچنان. پا آمد باالی سرم. 

های نو را از زیر سرم برداشت. خواب بیدار نشستم سر جایم. پا آمد جلوتر. پا بلند کفش

. دارمها را بررسید کفشها حالت فرار گرفتند. پا کوبید روی سرشان. زورم نمیشد. کفش

ها ترس خورده مانده بودند کناری. پا قدرتمند فشار آورد که پا حشری بود انگار. کفش

 ۱۳96)علیخانی،« زدم.زد. جیغ میزد. جیغ میفرو برود در لنگه کفشی. کفش جیغ می

:۲۲۲.) 

کند. خاما و دشت و گاوها به خواب اضافه ی بعد ادامه پیدا میالبته این خواب در صفحه

برای  ایاهایی که آهنی هستند. اگر پا را نماد رفتن بدانیم و کفش را وسیلهشوند و پمی

ار ترسد. گویا انتظشویم که شخصیت در ابتدای فرارش تردید دارد. میرفتن، متوجه می

د بیند. در نظر داشته باشیهایش را ببرد. همانطور که در خواب میدارد کسی بیاید و کفش

ه دوز برایش دوختهای جدیدی است که پینهاست کفشهایی که زیر سر شخصیت کفش

 ای از راه تازه و پیش روی شخصیت دارد.است که در واقع نشانه

اش است. شخصیت بعد از فرار کردنش ی خانوادههای شخصیت دربارهیکی دیگر از خواب

 داند چه سرنوشتی بعد از او خواهند داشت:کند و نمیاش فکر میهنوز به خانواده

وقتی کبک را دراز کردم بگیرند، مردها کنار کشیدند. سه تا دختر نشسته بودند زیر پای »

سه تا مرد. دختر اول را نگاه کردم. سرش را باال آورد. فاطمه بود. گفتم: کبک آوردم از 

 رودبار.

دومی سرش را بلند کرد. مردیسی بود. رو برگرداند. مردها برگشتند سمت من. احمد بود 

اسماعیل. اسماعیل با صورت برافروخته نگاهم کرد. محمد سرش را برگرداند.  و محمد و

کرد. دوباره نگاهم را به خواهرهایم برگردانم. چیله بلندتر گریه احمد شماتت بار نگاه می

 کرد:

 چیله!

 جواب نداد.

 چیله! منم خلیل!

 چیله سر بلند کرد و گفت:

 پدر و مادرمان را کشتند.

 مردیسی نالید:
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اش را از رودبار ببریم. آمدم کبک را رها کنم جوانی پدر و مادرمان را کشته و آمدیم جنازه

 «گفت: کار همینه. این پدر و مادرتان را کشت.که صدای کسی از آن سمت کوه آمد که می

 (۲۵۴: ۱۳96)علیخانی،

 

دانند و برادرها گربیند. خواهرها از او رو بر میدر خواب خواهرها و برادرهایش را می خلیل،

کنند. در دنیای بیداری این خلیل است که خانواده را ترک کرده و با غضب به او نگاه می

شناسند حتی با نامش را عوض کرده است و در دنیای خواب، خواهرها و برادرها او را نمی

کند. این مسئله اول خواب است. مسئله دوم خواب، وجودی که او خود را خلیل معرفی می

بر قتل پدر و مادرش است. مسئله سوم، معرفی قاتل است. سردار سعید در خواب، خلیل خ

گوید او مادر و پدرتان را کشته است. سه دهد و میرا نشان خواهرها و برادرهایش می

ای که در خواب وجود دارد، همگی در بیان اضطراب و نگرانی خلیل از فرار و گزاره

 و مادرش بعد از اوست.ی وضعیت پدر فکرهایش درباره

 

ها، شخصیتی منحصر به ها و نقاب زدنی تحت فشار بودنشخصیت اصلی رمان با همه

فرد دارد. سکوتش، نحوه ازدواج کردنش، انتخاب آگاهانه برای حسن مهاجر بودن، فرار از 

تبعید به نیت برگشتن به سرزمین مادریش و حتی نحوه کشاورزیش، به هیچ کدام از 

ی مکملش در رمان شباهت ندارد. به بیانی دیگر او شخصیتی است پیشرو.  هاشخصیت

 دلیل آورد: سهتوان برای پیشرو بودن شخصیت می

نخست: شخصیت اصلی رمان، فردیتی قابل مالحظه دارد. با توجه به زیست شخصیت در 

او  از ای بسته و سنتی در نزدیک به پنج دهه پیش، انتخاب آگاهانه او برای فرار،جامعه

سازد. در نظر داشته باشید موقعیت بسته جامعه در آن روزها و زیست شخصیتی پیشرو می

کند که شخصیت، هویت خود را در گروهی که به آن از نظر قومی و روستایی، ایجاب می

ها را که در مذهبی تعلق خاطر و نزدیکی دارد، حفظ کند. خلیل عبدویی، همه این امکان

 گذارد و انتخابی دیگر می کند.او وجود دارد، پشت سر میزمانی مشخص برای 

گیرد که همان زدن نقابی مشخص دوم: شخصیت اصلی رمان تصمیم به دیگری بودن می

کند. آگاهی از خود به نمایش برای مصونیت از خطری است که در اجتماع حس می

شود. سوب میگذاشته شده  و خود واقعی و آرمانی شخصیت نیز نوعی آگاهی مدرن مح

 شود.از این جهت نیز شخصیت اصلی، شخصیتی پیشرو محسوب می

سوم: افشاگری شخصیت در پایان رمان دلیل دیگری بر پیشرو بودن شخصیت است. در 

کند، او لب به خاما دوباره شخصیت را به سکوت دعوت می این مرحله، با وجود اینکه
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شود. در این جا نیز با انتخابی می گشاید. بعد از افشاگری شخصیت، او اللسخن می

آگاهانه برای اعتراف حسن مهاجر به خلیل عبدویی بودن روبه رو هستیم. افشاگری 

اش است و نیز روایت شخصیت در انتهای رمان، به معنای کنار زدن نقاب و هویت جعلی

 د.دهنداستان زندگیش؛ که در نوع خود هر دو موضوع، پیشرو بودن شخصیت را نشان می

 

 ها در رمانتصویرسازی

های رمان نیز به مدد همین زبان ترسیم ی اصلی ادبیات است. تصویرسازیزبان گوهره

گاه اندیشه و شده است. زبان یک نقش اصلی )ایجاد ارتباط( و سه نقش فرعی )تکیه

ان گاه اندیشه چندنفس و ایجاد زیبایی هنری( دارد...دومین نقش زبان یعنی تکیهحدیث

 سنگ نقش اصلی دانست.توان آن را همخور ارزش و اهمیت است که می در

 الف: ایجاد ارتباط

ین رود...نخستزبان پیش از هر چیز برای ایجاد ارتباط میان افراد جماعتی معین به کار می

ا به اش رترین نقش زبان همین است زیرا بشر در اجتماع ناگزیر است که تجربهو اساسی

تر و دیگران را دریابد و برای این منظور ابزاری ساده یند . متقابال تجربهدیگران منتقل ک

 تر و کارآمدتر از زبان در اختیار ندارد.در عین حال کامل

 گاه اندیشهب: تکیه

رود ابزار تفکر منطقی نیز هست چندان که اگر که به کار ارتباط میزبان عالوه بر این

انجام نگیرد جای شک است که بتوان نام اندیشه بر آن فعالیت ذهن آدمی در قالب زبان 

نهاد.قدر مسلم این است که هر گونه فعالیت فکر حتی در تنهایی و خاموشی به مدد کالم 

 گیرد.صورت می

 نفسج: حدیث

های عاطفی شخصی و تحلیل احساسات انسان در بسیاری از موارد زبان را برای بیان حالت

برد و بنابراین در این منظور ایجاد ارتباط با دیگری به کار میفردی خود و نه لزوما به 

کند یعنی به خالف ی چندانی نمیموارد معموال به واکنش شنوندگان احتمالی توجه

کاربرد زبان روزمره از ایشان انتظار رفتار متقابل و حتی تفاهم ندارد گویی که در تنهایی 

 گوید.با خود سخن می

 توان نقش هنری زبان نیز نامید.کالم که آن را می د: ایجاد زیبایی در

تر انجام دهد گوینده تر و سادهچون در زبان روزمره باید نقش ارتباطی خود را هرچه سریع

قدر که مقصود معموال به خود کالم و حتی به درستی عبارت توجه چندانی ندارد و همین

رد خاصه در جایی که رفع نیاز او فورا حاصل شود برایش کافی است.اما در بعضی موا
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 ۱۳7۸پردازد )نجفی،ی خود میمستقیم و مبرمی در میان نباشد، گوینده به تزیین گفته

 (.۳۸تا۳۴:

توانند کارکردهای نام مطلبی که آورده شد، زبان گفتار را مد نظر دارد اما خوانندگان می

 د.برده شده را به زبان نوشتار، مشخصا ادبیات مکتوب تعمیم بدهن

 

زبان در خاما، در وجه ارتباطی خود به خوبی عمل کرده است. این وجه بر سایر وجوه 

ی آن تصویری بودن زبان است. زبان رمان کارکرد زبان در اثر برتری دارد. دلیل عمده

های ادبی که بیشتر بر تشبیه و سازی ها و استفاده از آرایهعالوه بر القای احساس و جمله

کند، قصد دارد خواننده خود را به دیدن خاما دعوت کند نه تنها خواندن یاستعاره تکیه م

خاما. تصویرسازی در خاما، به مدد زبانی کامال بصری، توانسته است با وجود حجم باالیش 

تر باشد. به مدد  زبان حجمتوانست کمخوان باشد. گرچه به اعتقاد نگارنده رمان میخوش

 های خاص رمان به خوبی تصویرسازی شده است.تروان و تصویری رمان، موقعی

 شود:به طور مثال در فصل اول مرگ فرستاده خالد آقا این طور ارائه می

ها نرسیده بود که صدای تیراندازی بیشتر و هنوز به نیمه خط میدان مردان ایل و قزاق»

کرد یرها فرار متاخت و از تیبیشتر شد. سوار را نشانه گرفته بودند. مرد ایل زیگزاگی می

ا هکرد. هنوز خیلی مانده بود به صف قزاقان برسد که گلولهاما از مردان قزاق فرار نمی

اش دادند به عقب و مرد ایل ایستاد. اسب را زمینگیر کردند و مرد ایل تا بلند شد تیرها هل

اش عقب افتاد. شکمش تا شد. سرش ی چپی راستش به عقب افتاد. هی شانههی شانه

 (۵۵: ۱۳96علیخانی،«)پایین افتاد و زانوانش قلم شدند و بر خاک افتاد

رسد ی بیان راوی است. به نظر میگنجد نحوهی دیگری که در بحث زبان میمسئله

های راوی با سطح سواد و موقعیت او همخوانی چندانی ندارد. ها و توصیفانتخاب کلمه

ها، زبان را به ها و استعارهها با تشبیهصحنهی در برخی مواقع نیز آرایش بیش از اندازه

ی حدیث نفس راوی کشانده است. گویا دیگر برای او مهم نیست مخاطب از خواندن حوزه

ت. هایش به تکرار افتاده اسشود. مشخصا به این دلیل که توصیفهای او خسته میتوصیف

الش با خاماست، البته ممکن است گفته شود به طور مثال جاهایی که خلیل در خی

ی برخورد با او از تشبیه و استعاره دره و بایست برای ابراز عشقی که به او دارد و نحوهمی

اش است که حتی اگر چشمه و... استفاده کند اما یکی از خصوصیات راوی شاعرانگی

اش بگوییم نشات گرفته از عاشق بودنش است با شخصیت او در زمان نوجوانی و جوانی

ده رسد این زبان نویسنروستایی است که سواد ندارد، هماهنگی ندارد. به نظر می که فردی

 چرخد نه خود راوی.است که در کام راوی می
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های کرد و ترک است که گویا مخاطب را موضوع دیگر در زبان رمان، استفاده از شخصیت

روان است و به کند. هرچند این زبان رو میبا رمانی ترجمه شده از ذهن نویسنده روبه

لگی حوصهایش بیمدد تصویرسازی های خوبش توانسته در این روزگار که یکی از ویژگی

ای بکشاند، باز هم جای و شتاب است، مخاطب را تا انتهای رمانی چهارصد چند صفحه

های ترک و کرد مقابل توان رمانی نوشت که همزمان شخصیتسئوال است که چگونه می

 صحبت بشوند و مخاطب با هیچن یکدیگر را بدانند زندگی کنند و همهم بدون اینکه زبا

 رو نشود.چالشی از سمت یادگیرندگان زبان، روبه

 باورهای عامیانه در رمان

کنند. رمان گر میباورهای عامیانه ریشه در فرهنگ دارند که خود را در آداب و رسوم جلوه

یکی از نقاط قوت رمان، از همین توجه و خاما به باورهای عامیانه توجه داشته است و 

گیرد. باورهای عامیانه، نوعی ارزیابی پرداختن به موضوع باورهای عامیانه نشات می

کند و نهایتا با توجه به این نوع ارزیابی شناختی، شناختی را برای شخصیت ایجاد می

تواند مثال زند. برخورد نجات علی در مقابل سبز مار میشخصیت دست به کنشگری می

خوبی برای این موضوع باشد. راوی او را در حالی که مثل چوب خشک ایستاده است 

 شود ماری دیده است:بیند و متوجه میمی

 کشتی.خب تو که اینقدر ترسیدی، می زدی می»

 سبز مار بود.

 خب سبز مار یا سیاه مار. مار ماره خا.

 سیدِ مار بود.

 آمد.بند میات اینقدر ترس داشت؟ داشت زبان

 (.۲۸۸: ۱۳96)علیخانی،« آقامار بود.

علی به خاطر باور داشتن به مقدس بودن سبز مار )باور عامیانه(، ارزش در واقع نجات

 حرکت مانده بود )کنشگری(.خاصی برای او قائل بود )ارزیابی شناختی( و در مقابلش بی

فی را شاهد هستیم که ها و شعرها و مراسم مختلهای مختلف رمان، داستاندر فصل

آیند. داستانی که خدایار تعریف ی روستایی به حساب میمصداق بارزی از فرهنگ جامعه

، نو کردن خانه برای سال ۸۴ی کند و نشان از محبت بین زن و مرد دارد در صفحهمی

، داستان دوم ۱۱6ی سوری در صفحه، اشاره به مراسم چهارشنبه۱۱۵ی جدید در صفحه

، ۱۱9ی کنیم باشد در صفحهمان به آرزوهایی که میدهد باید حواسکه نشان میخدایار 

دوز ی پینهتوصیه ۱6۱و  ۱6۰نماز باران خواندن و رفتارهای بعد از نماز باران در صفحات 

برای اینکه راوی با کفش نو ابتدا پای چپ را در دستشویی بگذارد تا کفش عمری کار 
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ی انداختن چوب بر زمین و باوری که مردم دارند مبنی بر ، ماجرا۲۲۵ی بکند در صفحه

و ماجرای بسم اهلل گفتن  ۲9۳شود در صفحهاینکه اگر چوب را دست کسی بدهند دعوا می

 ۴۳۳ی پیش از ریختن آب جوش در صفحه

 

اند. فرهنگ مادی بندی کردهفرهنگ را از جهتی به فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی تقسیم

ی طبیعی ساخته یل و ابزارهای مادی و آنچه به دست بشر از مادهرا شامل همه وسا

دانند و فرهنگ معنوی را شامل ها و فرایندهای ساخت و ساز آنها میشود و شیوهمی

ها، علوم و فلسفه و ادبیات ها، یعنی آداب و سنتها و فنها و باورها، اندیشهها، دیدهارزش

های مادی و ی سازمایهبنابراین فرهنگ شامل همه های ذهنی انسان.و هنر همه فرآورده

شود و از این معنوی زندگی اجتماعی است که فرد انسانی در درون آن زاده و پرورده می

نامیم. از این راه به شود که در اصطالح روانشناسی شخصیت میراه دارای آن چیزی می

ست و این هویت کل اش هویت فرهنگی اشود که نامفرد انسانی چیزی ارزانی می

 (.۱۲۱: ۱۳۸۰بخشد...)آشوری،های رفتاری او را به او میگرایش

توان عنوان کرد در رمان خاما، فرهنگ با توجه به تعریفی که از فرهنگ ارائه شد، می

 های رمان بهمعنوی یا غیرمادی، بخش برجسته فرهنگ در رفتار و کنشگری  شخصیت

 آید.حساب می

 

 زنان در رمان خاما

ای در رمان خاما دارند: دایه مادر راوی، خاما عشقش و سه زن، نقش اصلی و برجسته

 بخیر همسرش.قدم

هایش در فصل دوم دایه به عنوان مادر، زنی است محکم و استوار. زنی است که نقل قول

کند که راوی چقدر به مادرش توجه دارد. اساسا راوی به مخاطب گوشزد می 6۴ی صفحه

تاج در روستای زاغه و قدم بخیر در ابتدای ی او به نیمی خاص دارد. توجهتوجهها به زن

ورودش به فشک و دختری که با سردار سعید همراه است، گواه این مطلب است. مادر در 

 ماند.های دیگر تنها یاد و نامی از او باقی میهای ابتدایی حضور دارد و در فصلفصل

شق راوی است. دیگری مهمی که درونی شده و در ذهنیت خاما در واقع دیگری مهم و ع

بخشد. خاما زنی است راوی شکل گرفته و در واقع این راوی است که به او موجودیت می

گذارد و در عین قدرتی که در نزد راوی دارد خود را اسیر و بنده راوی که راوی را تنها نمی

ی که پنهان مانده اما فراموش نشده داند. خاما در واقع صورت دیگر راوی است. صورتمی
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است. از منظری دیگر، خاما سنگ صبور لحظات راوی است و در مواقعی که او احساس 

 بخشد:کند به او شهامت میسرخوردگی می

 ها محکم باشی.خلیل به من قول بده مثل کوه»

 من خلیل هم نتوانستم بمانم. شدم حسن. من چطور کوه بمانم؟

 گذرند.ها فقط ازت میدها و سیالبتو کوهی و این با

 (.۳۲9: ۱۳96)علیخانی،« ها شعر است. من فقط به کوه تو تکیه دارم.این

بخیر و تاثیر او در زندگی حسن مهاجر، با اثربخشی حضور دایه و خاما متفاوت است. قدم

 کند:راوی از انتخاب او پشیمان است اما خاما او را متقاعد می

 (.۳۳6: ۱۳96علیخانی،«)ماند.کرد تا آخرش میکرد وقتی کاری را »

تواند در نقش همسری آن چنان که باید ایفای نقش کند و ذهن و جسم بخیر نمیقدم

راوی را مال خود کند. در بخش نهایی رمان، زمانی که حرف اصالحات ارضی بر سر 

 ند:کالفه میدهد که راوی را سرخورده و کبخیر به فریدون پیشنهادی میهاست، قدمزبان

ریدون بخیر و فکنم یا نه. قدمخواب بیدار بودم که شنیدم. سر چرخاندم بینم اشتباه می»

بخیر نگاهی به پشت سرش و اتاقی زدند. قدمبام نشسته بودند و حرف میی پیشگوشه

 که من درش خواب بودم کرد و گفت:

 مآره جان! فریدون! تی سر قربان! زودتر برو به اسم بزن!

 ریدون مردد جواب داد:ف

 آجان پس چی؟

 اونی حواس نی. خودت برو.

گی. یک جور دور بودن. یک زد. یک جور غریبهیک چیزی از داخل، قلبم را سوزن می

 (.۴۱۳: ۱۳96)علیخانی،« جور فاصله. نبودن یا هر اسم دیگری.

اش و بعد قصهاش بنویسد ای برای خانوادهکند نامهبعد از این ماجراست که راوی قصد می

های بخیر به روان او زد، درد تمام سالای که قدمرا درباره حسن مهاجر نبودن بگوید. ضربه

 غربت و دوری از خانواده  و نرسیدن به خاما را در او به یکباره زنده کرد.

 

 گیرینتیجه

ق شهای عمند بودن، مکانمند بودن و استفاده از قابلیترمان از سه ویژگی زمان نخست:

 های غیرعاشقانه برخوردار است.در روایت

 های اساسی رمان بر دو مفهوم تبعید و سکوت استوار است.وم: پایهد
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ی حکومتی است که با تحمیل م: خاستگاه مفهوم تبعید خشونت ساختاری سلطهسو

گریهایشان منحرف وضعیت و موقعیت تازه، قصد دارد اذهان اقلیت کرد را از بحث مطالبه

 کند.

 شود.پردازی راوی معنادار میی شخصیتم: سکوت در حوزهچهار

که گویای دو پاره بودن  مرحله را پشت سر می گذاردم: شخصیت اصلی رمان پنج پنج

ای دیگر در خواب و برد و پارهای از شخصیت در واقعیت به سر میشخصیت است. پاره

 هایش با خاما.خیال

نمایش گذاشته شده شخصیت اصلی با یکدیگر فاصله : خودهای آرمانی و واقعی و به ششم

 دارند. به همین جهت  شخصیت دچار تضادهای درونی و تنش و فشار است.

های اش، انگیزهم: یکی از دالیل عدم موفقیت شخصیت برای رسیدن به خودِ آرمانیهفت

 ناآشکار و یا ناهشیار اوست که با دو هیجان عشق و تبعید در آمیخته شده است.

 های شخصیت اصلی نشان از دلهره و اضطراب وجودی او دارد.م: خوابهشت

ی ازدواج ی شخصیت برای فرار، تغییر نامش به حسن مهاجر، نحوهم: انتخاب آگاهانهنه

دن هایی برای پیشرو بوکردنش،سکوت طوالنی مدتش، افشاگریش در پایان عمرش، نشانه

 شخصیت است.

های زنده و شفاف برآمده است و در بخش پس فضاسازی دهم: زبان در رمان به خوبی از

 کارکرد ارتباطی خود موفق عمل کرده است.

 تر باشد.حجمتوانست کمدهم: رمان مییاز

ی شخصیت همخوانی ندارد. مخصوصا آن دهم: زبان با میزان سواد و تجربهدواز

شده است. در واقع گویا های ادبی )تشبیه و استعاره( آرایش هایی که زبان با آرایهقسمت

 چرخد.زبان نویسنده در کام شخصیت می

ی فرهنگ هستند و خود را در آداب و رسوم دهم: باورهای عامیانه که زیرمجموعهسیز

 کند.دهند، در رمان خاما بخش فرهنگ غیرمادی را به خوبی نمایندگی مینشان می

های مکمل ایفای عنوان شخصیتبخیر( به دهم: سه زن در رمان )دایه و خاما و قدمچهار

 بخیر متفاوت از نقش دو زن دیگر است.کنند که البته نقش قدمنقش می
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